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OBJETO: Registro de preços para locação 

de equipamentos de informática - prestação 

de serviços técnicos especializados para 

fornecer solução de autoatendimento, 

abrangendo a locação, entrega e instalação 

de equipamentos, a cessão do direito de 

uso de softwares voltados à operação e 

gestão deste ambiente, o fornecimento de 

serviços de suporte técnico, manutenção e 

assistência técnica e o fornecimento, sob 

demanda, de serviços de desenvolvimento, 

customização e evolução de funcionalidades 

da solução de autoatendimento, conforme 

especificado neste Termo de Referência. 
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Un. TERMINAIS DE 

 AUTOATENDIMENTO 

 TIPO I - Locação de equipamentos 

de informática - prestação de 

serviços técnicos especializados para 

fornecer solução de 

autoatendimento, abrangendo a 

locação, entrega e instalação de 

equipamentos, a cessão do direito de 

uso de softwares voltados à 

operação e gestão deste ambiente, o 

fornecimento de serviços de suporte 

técnico, manutenção e assistência 

técnica. 

02  Un. TERMINAIS DE 

 AUTOATENDIMENTO  

TIPO II - Locação de equipamentos 

de informática - prestação de 

serviços técnicos especializados para 

fornecer solução de 

autoatendimento, abrangendo a 

locação, entrega e instalação de 

equipamentos, a cessão do direito de 

uso de softwares voltados à 

operação e gestão deste ambiente, o 

fornecimento de serviços de suporte 

técnico, manutenção e assistência 

técnica. 
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Un.  

TERMINAIS DE 

AUTOATENDIMENTO 

TIPO III - Locação de 

equipamentos de informática - 

prestação de serviços técnicos 

especializados para fornecer solução 

de autoatendimento, abrangendo a 

locação, entrega e instalação de 

equipamentos, a cessão do direito de 

uso de softwares voltados à 

operação e gestão deste ambiente, o 

fornecimento de serviços de suporte 

técnico, manutenção e assistência 

técnica. 

 

04  Un. TERMINAIS DE 

AUTOATENDIMENTO 

TIPO IV - Locação de equipamentos 

de informática - prestação de 

serviços técnicos especializados para 

fornecer solução de 

autoatendimento, abrangendo a 

locação, entrega e instalação de 

equipamentos, a cessão do direito de 

uso de softwares voltados à 

operação e gestão deste ambiente, o 

fornecimento de serviços de suporte 

técnico, manutenção e assistência 

técnica. 
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Homens-hora 

Fornecimento, sob demanda, de 

serviços de desenvolvimento, 

customização e evolução de 

funcionalidades para a solução de 

autoatendimento.  

 

  



 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E CONDIÇOES DE FORNECIMENTO DOS  

TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO 

16  ITEM 01 –  SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO TIPO I 

16.1 GABINETE DO AUTOATENDIMENTO 

O gabinete para o autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 

características: 

16.1.2  fabricado em módulo único, slim,  confeccionado em chapa de aço em 

pintura resistente à corrosão atmosférica ou aço inoxidável, com 

acabamento escovado, ou  fibra de vidro. Quando a CONTRATADA optar por 

propor o acabamento por pintura, deverá aplicar a cor Prata na Escala 

Pantone Sólida.    

16.1.3 deverá possuir acabamento com estrutura soldada sem parafusos 

ou travas externas e não deve ter arrestas ou saliências que ofereçam risco 

físico ao usuário, 

16.1.4 deverá apresentar resistência à impactos;  

16.1.5 o fabricante deve demonstrar que o design atende de modo ergonômico às 

pessoas com estatura entre 1,55 metros e 1,90 metros; 

16.1.6 o peso total do equipamento deve ser superior a 80 quilos; 

16.1.7 os detalhes de acabamento poderão  ser em termoplástico ou 

resina termo fixa; 

16.1.8 o gabinete deve permitir ser fixado no chão através de base com 4 

parafusos. Deverá ser disponibilizada uma forma alternativa de fixação (ex.: 

ventosas), nos casos em que a perfuração não puder ser feita; 

16.1.9 a estrutura do equipamento deve facilitar o acesso aos seus 

módulos internos para manutenção e abastecimento; 

16.1.10  o controle do acesso ao interior do equipamento deve ser por meio 

de portas fechadas por chave do tipo tetra e deve haver uma porta específica 

com fechadura para troca de bobina de papel na impressora isolada do acesso 

aos demais módulos do equipamento;  

16.1.11 deverá possuir fonte de alimentação padrão ATX, seleção 

automática de tensão (110V/220V), e de freqüência de 50/60 Hz, que suporte 

a sua configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão, 80 

Plus categoria GOLD comprovado no site www.80plus.org, PFC (Power Factor 

Correction) ativo; 

16.1.12  deverá possuir chave geral liga/desliga com fusível, independente 

das chaves dos componentes, com capacidade de corrente adequada à 

demanda total do equipamento; 

16.1.13 deverá permitir operação normal das aplicações sob as situações de 

temperatura e umidade encontradas no Estado de Minas Gerais;  

16.1.14 deverá possuir identificação visual Externa, com ícones 

confeccionados em policarbonato autoadesivo para sinalização dos locais das 

operações dos dispositivos de interação com o usuário e para aplicação da 

identidade visual do Governo de Minas a ser definido pela CONTRATANTE: 

16.1.15 deverá possuir identificação visual interna, com orientação afixada 

próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com informações 

detalhadas;  

16.1.16 deverá possuir guilhotina controlável por software com método de 



corte de papel do tipo “scissors cut” e entrega de papel somente após a 

conclusão da impressão (presenter); 

16.1.17 deverá possuir saída para os cabos de energia e rede de dados; a 

conexão de saída do cabo de rede deverá ser interna ao equipamento, evitando 

assim a interferência externa; 

16.1.18 deverá possuir barra de tomadas saídas tripolares, chave liga-desliga 

e indicador luminoso de ligado e desligado; 

16.1.19 teclado alfanumérico, corpo em chapa de aço e pintura resistente a 

corrosão atmosférica, e teclado em ABS, resistente ao vandalismo, com 

impedimento a remoção das teclas, o teclado deve ser integrado ao gabinete e 

localizado na altura que garantirá a privacidade ao usuário,  as teclas devem 

retornar códigos ASCII distintos entre si, deverá ser fornecida tabela com os 

códigos gerados por cada tecla. Padrão PC ABNT 2 83 teclas, com bloco 

numérico destacado;  

16.1.20 track ball óptico ou mecânico (esfera que auxilia o movimento do 

cursor), esfera de plástico com pontos entrelaçados em coordenadas óticas 

com diâmetro de 38 mm (podendo existir variação de até 4 mm), rotação 

continua a reversível em qualquer direção. Resolução de 400 DPI, resistente a 

vandalismo com sistema de proteção contra poeira e partículas (padrão IP 65 

no mínimo), deverá possuir botão que retorna o código correspondente função 

de seleção normal do botão padrão do mouse, Track ball e botão próximos e 

destacados do teclado. 

16.2 MICROCOMPUTADOR DO AUTOATENDIMENTO 

O microcomputador do autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 

configurações: 

16.2.2 Processador: 

16.2.2.1 Arquitetura EM64T(Intel) ou x86-64(AMD), compatível com sistema x86 

de 32bits; 

16.2.2.2 Tecnologia Intel Pentium R, Intel i3, Intel i5, AMD Athlon II, AMD 

Phenon II ou superior; 

16.2.2.3 Barramento DMI de 5 GT/s ou Hyper Transport 

16.2.2.4 Consumo Máximo de Energia de 100 W (Thermal Design Power) 

16.2.3 Memória RAM: 

16.2.3.1 4GB de memória padrão SDRAM DDR3, em um único módulo instalado, 

expansível a pelo menos 8GB; 

16.2.4 Placa-Mãe: 

16.2.4.1 deverá possuir encaixe do processador tipo SocketLGA-1150, AM3+, 

FM2 ou superior; 

16.2.4.2 Placa-mãe dotada de detector de superaquecimento do processador e 

velocidades de FAN Cooler; 

16.2.4.3 deverá possuir 02 interfaces padrão SATA-III conforme especificação da 

SATA-IO (SATA International Organization) 

16.2.4.4 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 1.0b ou 

superior, NCQ (Native Command Queuing) e PCI 2.2 no barramento 

16.2.5 BIOS: 

16.2.5.1 Plug and Play, gravada em memória flash: 

16.2.6 Vídeo  



16.2.6.1 Padrão: Integrado com compartilhamento dinâmico de memória 

(DVMT); 

16.2.6.2 Memória: no mínimo de 512 MB; 

16.2.6.3 Resolução: suportar 1024x768 não entrelaçado com 32 bits de cores em 

freqüência de 75 Hz. 

16.2.7 Áudio: 

16.2.7.1 Áudio integrado padrão AC’97 ou High Definition.  

16.2.8 Interfaces 

16.2.8.1 No mínimo, duas portas serial USB; 

16.2.8.2 uma entrada para microfone padrão P2; 

16.2.8.3 uma saída estéreo; 

16.2.8.4 adaptador de rede padrão PCI, plug & play, Fast-Ethernet 10/100/1000, 

de acordo com as normas ISO 8802-2 (IEEE 802.2) e ISO 8802-3 (IEEE 

802-3), padrão CSMA/CD, auto-sense, full-duplex, compatível com os 

protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED;  

16.2.9 Disco rígido 

16.2.9.1 uma unidade de disco rígido padrão  SATA III com capacidade de, no 

mínimo, 500 Giga Bytes e velocidade de rotação de no mínimo 7.200 

RPM;  

16.2.9.2 compatível com o padrão NCQ (Native Command Queuing) 

16.2.9.3 Sistema operacional que permita o perfeito funcionamento dos sistemas 

de autoatendimento e gerenciamento remoto; 

16.2.10 Alto-falante 

16.2.10.1 quantidade: dois 

16.2.10.2 tipo: amplificadas 

16.2.10.3 potência: mínima de 2 (1+1) watt RMS; 

16.2.10.4 segurança: blindagem magnética para evitar interferências na qualidade 

da imagem de vídeo.  

16.3 IMPRESSORA DO AUTOATENDIMENTO: 

A impressora do autoatendimento deverá ter as seguintes características: 

16.3.2 Permitir a impressão de recibos, comprovantes e guias de arrecadação 

estaduais: 

16.3.3 tecnologia térmica;  

16.3.4 utilizar bobinas de papel  script,  111 mm de largura  

16.3.5  quantidade de caracteres por linha igual ou superior a 48; 

16.3.6 alimentação de papel automática e velocidade de, no mínimo 70 mm/s no 

modo normal de impressão a 6 LPP e 48 CPL com sensores de “pouco papel” e  

“fim de papel”; 

16.3.7 dispensador com confiabilidade de 500.000 recibos sem falha; 

16.3.8 vida útil da guilhotina de, no mínimo, 500.000 cortes e, cabeça de 

impressão de no mínimo 100 milhões de pulso; 

16.3.9 dispensador para impulsão do extrato após a impressão e corte do papel 

(presenter); 



16.3.10 o resultado impresso deve ser fornecido ao usuário pela parte frontal 

do equipamento, através de saída própria do gabinete, sem a necessidade de 

acesso direto à impressora; 

16.3.11 impressão nos modos normal, comprimido, itálico, sublinhado e 

negrito; 

16.3.12 Sistema de corte por guilhotina e entrega de recibo controlável por 

software, com método de corte do papel, do tipo “scissors cut”; 

16.3.13 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação; 

16.3.14 deverá permitir a impressão de código de barras de acordo com os 

padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). 

16.4 MONITOR DE VÍDEO COM DISPOSITIVO “TOUCH SCREEN”: 

16.4.2 monitor de vídeo Modelo LED,  colorido, com matriz ativa TFT (Thin Film 

Transistor),  de  no mínimo 15 polegadas com “dot picth” igual ou inferior a 

0,297 mm e suporte à resolução de 1.360 x 768 pixels não entrelaçado com 

32 bits de cores em freqüência máxima de 60 Hz;; 

16.4.3 ajustes digitais e internos ao gabinete, do tipo controle OSD: 

largura, altura, brilho, contraste, fase, freqüência, centralização H/V e 

resolução; 

16.4.4  Luminosidade de no mínimo 250 cd/m2; 

16.4.5 Tempo de resposta de no máximo 8ms; 

16.4.6 Relação de contraste de 450:1 - Estático; 

16.4.7 Ângulo de visão: horizontal de 170º, vertical 160º; 

16.4.8 anti-reflexivo; 

16.4.9 dureza da superfície: não pode ser riscado pelo uso de qualquer 

estilete classificado na escala Mohs inferior a 6 (seis) e exceder ao teste de 

abrasão severo MIL-C-675C; 

16.4.10 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação. 

16.5 PORTAS USB EXTERNAS 

16.5.2 No mínimo 2 (duas) portas USB que utilizem driver EHCI (USB 

2.0), distanciadas entre si, no mínimo 5,0cm, deverão estar posicionadas na 

parte frontal do equipamento com acesso ergonômico facilitado ao usuário. 

16.6 SOFTWARES DE AUTOATENDIMENTO 

16.6.2 Absorção 

A CONTRATADA deverá absorver todos os softwares e customizações existentes 

para exibição dos serviços abaixo. O software de prestação de serviços do 

autoatendimento foi desenvolvido em PHP 5.3.10 utilizando MySQL Ver 14.14 

Distrib 5.5.31. 

00 MENU INICIAL 

01 COPASA 

01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS 

01.01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS CONSULTA 

01.01.02 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS IMPRESSÃO 



01.02 CONTAS PAGAS 

01.02.01 CONTAS PAGAS CONSULTA 

01.02.02 CONTAS PAGAS IMPRESSÃO 

01.03 HISTÓRICO DE CONSUMO 

01.03.01 HISTóRICO DE CONSUMO CNPJ 

01.03.02 HISTóRICO DE CONSUMO CPF 

01.03.03 HISTóRICO DE CONSUMO MATRíCULA 

01.03.04 HISTÓRICO DE CONSUMO CNPJ CONSULTA 

01.03.05 HISTóRICO DE CONSUMO CPF CONSULTA 

01.03.06 HISTóRICO DE CONSUMO MATRICULA CONSULTA 

01.03.07 HISTóRICO DE CONSUMO IMPRESSãO 

01.03.08 HISTóRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO IMPRESSãO 

01.03.09 HISTÓRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO CONSULTA 

01.03.10 HISTÓRICO DE CONSUMO AJUDA 

01.04 SEGUNDA VIA DE CONTA 

01.04.01 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ 

01.04.02 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF 

01.04.03 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA 

01.04.04 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ CONSULTA 

01.04.05 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF CONSULTA 

01.04.06 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA CONSULTA 

01.04.07 SEGUNDA VIA DE CONTA IDENTIFICADOR CONSULTA 

01.04.08 SEGUNDA VIA DE CONTA IMPRESSAO 

02 DER 

02.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS 

02.01.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS CONSULTA 

02.01.02 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS IMPRESSÃO 

02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS 

02.02.01 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - ACERVOS 

02.02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - CIDADES 

02.02.03 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - GRUTAS 

02.02.04 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - LAGOS 

02.02.05 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - PARQUES 

02.03 INFORMAÇÕES AÉREAS 

02.04 INFORMAÇÕES DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 

02.04.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO HORIZONTE 

02.04.01.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE CONSULTA 



02.04.01.02 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE AJUDA 

02.04.02 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

02.04.02.01 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

CONSULTA 

02.04.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

02.04.03.01 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

CONSULTA 

02.04.03.02 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

AJUDA 

02.04.03.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

IMPRESSÃO 

02.04.04 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

02.04.04.01 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

CONSULTA 

02.04.04.02 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

IMPRESSAO 

02.04.04.03 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL AJUDA 

02.04.05 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 

02.04.05.01 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL CONSULTA 

02.04.05.02 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 

IMPRESSÃO 

02.04.05.03 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL AJUDA 

03 DETRAN 

03.01 VEÍCULO 

03.01.01 DADOS DO VEÍCULO 

03.01.01.01 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA 

03.01.01.02 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA AUTUAÇÕES 

03.01.01.03 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA MULTAS 

03.01.01.04 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA IMPEDIMENTOS 

03.01.01.05 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA TIMEOUT 

03.01.01.06 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO MULTAS 

03.01.01.07 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO AUTUAÇÕES 

03.01.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO 

03.01.02.01 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

03.01.02.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO AGUARDA 

CONSULTA 

03.01.02.03 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

DETALHES 

03.01.02.04 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 

03.01.02.05 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 

DETALHES 



03.01.03 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO 

03.01.03.01 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO CONSULTA 

03.01.03.02 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO IMPRESSÃO 

03.01.04 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) VEÍCULO 

03.01.04.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO CONSULTA 

03.01.04.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO IMPRESSÃO 

03.02 HABILITAÇÃO 

03.02.01 SITUAÇÃO CNH 

03.02.01.01 SITUAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.01.02 SITUAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.01.03 SITUACAO CNH IMPRESSÃO 

03.02.02 2° VIA EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.02.01 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.02.02 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 

03.02.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA RENOVAÇÃO CNH 

03.02.03.01 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.03.02 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.03.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH IMPRESSÃO 

03.02.04 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.04.01 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.04.02 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH AJUDA 

03.02.04.03 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH IMPRESSÃO 

03.02.05 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) HABILITAÇÃO 

03.02.05.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.05.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO IMPRESSAO 

03.02.06 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.06.01 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.06.02 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH AJUDA 

03.02.06.03 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 



CNH IMPRESSÃO 

03.02.07 PONTUAçãO DO CONDUTOR 

03.02.07.01 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR CONSULTA 

03.02.07.02 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR IMPRESSÃO 

03.02.08 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.08.01 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.08.02 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03 RECURSOS 

03.03.01 DADOS DA AUTUAçãO 

03.03.01.01 DADOS DA AUTUAÇÃO CONSULTA 

03.03.01.02 DADOS DA AUTUAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03.02 DADOS DO RECURSO 

03.03.02.01 DADOS DO RECURSO CONSULTA 

03.03.02.02 DADOS DO RECURSO AGUARDA CONSULTA 

03.03.02.03 DADOS DO RECURSO CONSULTA PROCESSO 

04 IPSEMG 

04.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES 

04.01.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES CONSULTA 

04.01.02 CATÁLOGO DE PRESTADORES IMPRESSÃO 

04.02 CERTIDãO 

04.02.01 CERTIDãO CONSULTA 

04.02.02 CERTIDãO IMPRESSÃO 

05 POLÍCIA CIVIL 

05.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES 

05.01.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES CONSULTA 

05.01.02 ATESTADO DE ANTECEDENTES AGUARDA CONSULTA 

05.01.03 ATESTADO DE ANTECEDENTES IMPRESSÃO 

05.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

05.02.01 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

CONSULTA 

05.02.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

IMPRESSãO 

06 OUVIDORIA 

06.01 OUVIDORIA ENVIO DADOS 

 

 

16.6.3 Licenças de Uso 

A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE as licenças de uso dos 



softwares propostos, para as quantidades de equipamentos propostos, dentro do 

prazo de vigência do CONTRATO, considerando inclusive suas prorrogações.  

16.6.4 Serviços 

A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com os terminais de Autoatendimento 

os softwares de operação e gerenciamento, podendo a própria CONTRATADA 

desenvolvê-lo ou adquirir os serviços de desenvolvimento de terceiros, contendo 

basicamente dois módulos: 

 Módulo software de navegação e gerenciamento local; 

 Módulo de Gerenciamento Remoto dos Terminais de Autoatendimento 

16.6.4.1 Módulo Software de Navegação e Gerenciamento Local – SNGL 

O SNGL deve ter as seguintes características incorporadas no produto: 

16.6.4.1.1 Permitir a configuração de toda interface gráfica do navegador, 

contemplando funções como: 

 Teclado virtual; 

 Barra de funções e tarefas; 

 Barra de navegação; 

16.6.4.1.2 A configuração citada no item anterior deve contemplar, além da 

alteração do layout visual, o dimensionamento e posicionamento da 

área ocupada na tela, para cada uma das funções disponíveis; 

16.6.4.1.3 Restringir o acesso ao sistema operacional, mediante o uso de teclas 

de atalho que acionem automaticamente uma função local, exigindo 

a autenticação de um usuário e senha para liberação do acesso. 

16.6.4.1.4 Permitir a execução por páginas HTML, de comandos e funções para 

os periféricos locais; 

16.6.4.1.5 Gerar eventos para as páginas HTML a partir de ocorrências dos 

periféricos, tratando erros e garantindo o funcionamento do 

aplicativo; 

16.6.4.1.6 Possuir módulos de consistência genéricos que associados aos 

campos de entrada de dados, permitem a validação local.  

16.6.4.1.7 O SNGL deve disponibilizar, mediante o uso de um módulo com 

interface gráfica, as seguintes funções configuráveis: 

 Deve permitir o navegador como o único aplicativo visível e acessível pelo 

usuário 

 Controlar e restringir a navegação Web, mediante utilização de listas de 

sítios permitidos e proibidos; 

 Controlar a habilitação do menu popup do browser (botão direito); 

 Controlar a limpeza do histórico de navegação, automaticamente após cada 

navegação, sem a necessidade de encerrar o aplicativo; 

 Desabilitar a caixa de dialogo para os comandos de impressão direcionados 

a um periférico local; 

 Ignorar caixas de mensagem e erros de script do browser; 

 Bloqueio de teclas de Sistema como ALT+F4, ALT+TAB, CTRL+ESC, 

ALT+ESC, CTRL+ALT+F9; 

 Criação e uso de teclas de atalho; 

 Definição de tipo de protocolo (http, https, ftp) e URL padrão; 



 Definição e uso de páginas HTML locais, sobrepondo as páginas do 

navegador, para exibição em situações de erro descritas abaixo: 

o Segurança – acesso a site proibido; 

o Time-out – requisição de páginas, com limite de tempo 

parametrizável; 

o Genéricos – erros de http, web server, proxy e browser; 

 Controle de ociosidade na navegação ativando a exibição de página HTML 

local, quando exceder limite de tempo parametrizável; 

 Controle de retorno automático para a pagina inicial, quando exceder limite 

de tempo parametrizável; 

 Controle de exibição de novas janelas do browser, com as seguintes 

funções: 

o Destruição automática da janela quando exceder limite de tempo 

parametrizável ou pela dimensão mínima; 

o Limitação de quantidade de janelas abertas; 

o  Manter somente uma janela visível; 

o Comando “back” para finalizar janela; 

o  Habilitar comandos “back” e “forward” entre as diversas janelas; 

o Permitir o “fechamento” das janelas; 

  Gravação de logs de execução e erros, controlados por número de arquivos 

e tamanho, permitindo analisar problemas. 

 Controlar exibição do cursor. 

16.6.4.1.8 o terminal deverá emitir sinal audível na medida em que as 

informações forem sendo digitadas pelo usuário no teclado virtual apresentado 

na tela ou no teclado do equipamento; 

16.6.4.1.9 toda vez que o usuário executar uma operação de impressão, o 

botão de comando na tela deverá ser inibido, não permitindo desta forma a 

reimpressão dos documentos.  

16.6.4.1.10 sinalizar para o usuário, no mínimo, as seguintes operações: 

 impressão não disponível; 

 terminal fora de serviço; 

 informações institucionais, quando o terminal estiver ocioso.  

16.6.4.1.11 deverá possuir mecanismo para auto ativação nos casos de 

inicialização ou reinicialização dos terminais de autoatendimento. 

 

16.6.4.2 Módulo do Software de Gerenciamento Remoto – SGR 

16.6.4.2.1 Este módulo destina-se ao gerenciamento dos terminais instalados, 

de forma a garantir os padrões de operação tratados nestas 

especificações técnicas, excetuando-se o gerenciamento de 

hardware, que exija software próprio.  

16.6.4.2.2 O SGR deverá ser acessado por qualquer computador que esteja 

conectado à rede Internet, por meio de controle de acesso, exigindo 

login e senha.  

16.6.4.2.3 – Deverá ser disponibilizado visualização remota da situação de cada 



um dos Terminais da rede de autoatendimento e também 

determinar a execução e configuração de ações automáticas. 

16.6.4.2.4 As funções de gerenciamento devem utilizar interface Web, 

permitindo aos gestores acesso remoto por Internet. O sistema deve 

permitir que a CONTRATANTE obtenha informações que possibilitem 

uma análise, em tempo real, dos pontos gerenciados. 

16.6.4.2.5 O Gerenciamento Remoto deve monitorar continuamente a aplicação 

de autoatendimento, indicando seu fluxo de operação, visando 

detectar situações de anormalidade que possam interromper o 

funcionamento do serviço ou exigir uma intervenção técnica, seja 

por falha em dispositivos ou problemas de performance e 

desempenho. 

16.6.4.2.6 Os erros e falhas detectadas nos terminais de autoatendimento, 

devem automaticamente gerar pedidos de intervenção para a 

CONTRATADA. 

16.6.4.2.7 As ocorrências abertas deverão estar associadas a ações 

automáticas que deverão ser parametrizadas pela CONTRATADA e 

permitir a associação às seguintes ações automáticas e/ou manuais, 

desencadeadas pela abertura de ocorrências: 

 envio de e-mail para áreas de gestão; 

 execução de comandos remotos para reiniciar o aplicativo, reiniciar o terminal, 

desligar o terminal, atualizar data / hora; 

 exibição de alertas visuais na Web console; 

16.6.4.2.8 A abertura de ocorrências deve estar associada no mínimo às 

seguintes falhas: 

16.6.4.2.9 Aplicativo não responde (travado); 

16.6.4.2.10 Terminal desligado ou sem comunicação; 

16.6.4.2.11 Necessidade de abastecimento do consumível da impressora; 

16.6.4.2.12 Status de uso da memória, CPU e disco rígido; 

16.6.4.2.13 Status dos periféricos dos terminais mediante informação fornecida 

pela aplicação. 

16.6.4.2.14 O Monitoramento Remoto deve conter, ainda, no mínimo, as 

seguintes características: 

16.6.4.2.14.1 Classificar as ocorrências pelo grau de severidade, por 

agrupamentos de negócio ou perfil, por agrupamento geográfico ou 

administrativo; 

16.6.4.2.14.2  Permitir abertura de ocorrências manualmente. 

16.6.4.2.14.3  Registrar detalhadamente os erros e falhas detectadas, mediante 

informação do código, horário e número do terminal, possibilitando a 

visualização destes dados nas consultas e relatórios; 

16.6.4.2.14.4  Possuir conceito de hierarquização, permitindo ações escalonadas 

para situações que exijam maior rigor. 

16.6.4.2.15 O módulo de gerenciamento deverá permitir, no mínimo: 

 efetuar cadastros referentes à:  

o Aplicativos - Deverá apresentar tela com todos os aplicativos de 

Autoatendimento gerenciados; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir aplicativos.  



o Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os atendentes 

cadastrados para a rede de autoatendimento; deverá permitir 

incluir, alterar ou excluir atendentes.  

o Regiões - Deverá apresentar tela com todas as regiões cadastradas 

na rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir regiões.  

o Locais - Deverá apresentar tela com todos os locais cadastrados nas 

regiões da rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar 

ou excluir locais.  

o Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações de 

autoatendimento cadastradas na rede; deverá permitir incluir, 

alterar ou excluir estações.  

o Funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades dos aplicativos de Autoatendimento cadastrados; 

deverá permitir incluir, alterar ou excluir funcionalidades.  

o Tipos de Ocorrências - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

ocorrências cadastrados para os aplicativos gerenciados; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir ocorrências.  

o Tipos de Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

atendentes cadastrados na rede de autoatendimento; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir tipos de atendentes. 

 Efetuar consultas referentes à: 

o atividade das Estações: monitora o status dos terminais de 

autoatendimento, indicando as estações inoperantes e as estações 

habilitadas e operantes. O sistema deverá enviar e-mail de alerta 

para os casos de estações inoperantes; 

o  comunicação com a rede : monitora o status da comunicação da 

rede com o terminal, indicando  as estações sem comunicação e as 

estações habilitadas e com comunicação com a rede. O sistema 

deverá enviar e-mail de alerta para os casos de estações sem 

comunicação; 

o situação da impressora : monitora o status da impressora, indicando 

as impressoras ligadas, desligadas e com erros; 

o  nível de papel: monitora o consumo de papel pela impressora 

(pouco papel/sem papel); 

o ocorrências: deverá apresentar tela com todas as ocorrências já 

registradas pelos Terminais de Autoatendimento; 

 permitir a geração de relatórios que conterão, no mínimo, os seguintes 

itens: 

o ocorrências por intervalo de tempo; 

o ocorrências por Unidade de Localização; 

o descrição, código da ocorrência, número do terminal e horário de 

abertura e fechamento da ocorrência; 

o tempo de correção das ocorrências; 

o tempo médio de utilização dos terminais por dia; 

o tempo de indisponibilidade das máquinas no dia e no mês; 

o tempo de indisponibilidade da(s) máquina(s) no período; 



o relatório com a quantidade de transações executadas por terminal, 

mediante informações recebidas on-line do aplicativo de 

autoatendimento; 

o estatísticas de utilização de serviços e terminais: deverá possibilitar 

a impressão de estatísticas de utilização dos serviços 

disponibilizados na rede de autoatendimento e a utilização dos 

quiosques. Deverá permitir a formatação dos relatórios em formato 

PDF ou e exportação para o formato XLS. 

o operações concluídas – Estatística das operações concluídas com 

sucesso no dia, mês ou período informado; 

o operações abandonadas – Estatística das operações abandonadas no 

dia, mês ou período informado; 

 Segurança: Deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para o 

controle do acesso de usuários ao Gerenciador do Autoatendimento: 

o Cadastro: permitir efetuar cadastros referentes a: 

 Grupos de Usuários - Deverá permitir o cadastro de grupos 

de usuários para o Gerenciador do Autoatendimento. Esse 

recurso, em associação com as permissões por 

funcionalidades, deverá permitir definir graus de acesso dos 

usuários ao Gerenciador do Autoatendimento. 

 Usuários - Deverá permitir o cadastro dos usuários 

Gerenciador do Autoatendimento. Esses usuários serão 

utilizados para logon no aplicativo e deverão ser associados a 

grupos de usuários previamente cadastrados. 

o  Permissões: 

 Atribuição de Permissões aos Grupos de Usuários - Deverá 

permitir definir as permissões de acesso às funcionalidades 

do gerenciador aos usuários dos grupos determinados. 

o Usuários: 

 Alteração de senha de Usuários - Deverá permitir a alteração 

da senha de logon do usuário logado. 

16.6.4.2.16 Disponibilizar os seguintes serviços: 

 Desabilitar Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações 

desabilitadas. Deverá permitir habilitar e desabilitar o funcionamento das 

estações da rede de autoatendimento. Ao desabilitar uma estação o 

aplicativo deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a 

qual a estação deverá ficar desabilitada, reativando-a automaticamente 

após esta data e hora.  

 Desabilitar funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades do software de autoatendimento. Deverá permitir habilitar e 

desabilitar o funcionamento de uma funcionalidade do software de 

autoatendimento. Ao desabilitar uma funcionalidade, o aplicativo deverá 

permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a qual a 

funcionalidade deverá ficar desabilitada, reativando-o automaticamente 

após esta data e hora.  

16.6.4.2.17 Deverá ser fornecido manual do SGR, com a descrição de todas as 

funcionalidades existentes. 

16.6.4.3 Além dos módulos básicos do sistema foram explicitados nos itens 

1.6.2.1 e 1.6.2.2., a CONTRATADA será responsável por prover outros 



softwares (aplicativos de retaguarda, banco de dados, rotinas de backup 

e restore, etc.) que tenham a função de garantir o funcionamento 

destes dois módulos, bem como garantir os serviços de hospedagem e 

suporte técnico.   

16.7 HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES DO AUTOATENDIMENTO DE 

GERENCIAMENTO REMOTO  

16.7.2 O software de autoatendimento e o software de gerenciamento remoto em 

servidor exclusivo e dedicado de propriedade da CONTRATADA, sem 

qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

16.7.3 O ambiente do software deverá apresentar a Disponibilidade Mensal de 

98,50%.  

16.7.4 A disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o tempo 

em que o sistema apresenta características técnicas e operacionais 

especificadas e o tempo total considerado. O período de observação a ser 

considerado é de 1 (um) mês, ou seja, deverá ser considerado o período 

compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.  

16.8 INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS 

16.8.2  A infraestrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados os 

terminais será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

16.9 SUPORTE TÉCNICO 

16.9.2 A CONTRATADA deverá prestar serviços técnicos e suporte e de 

manutenção referentes à solução proposta à CONTRATANTE durante o 

período de vigência do CONTRATO, compreendendo, pelo menos o tratado a 

seguir: 

 Suporte técnico telefônico, com atendimento técnico, através de pessoal 

habilitado, com abrangência no Estado de Minas Gerais, sempre que 

requerido pela CONTRATANTE.  

 Suporte técnico presencial, com atendimento técnico por meio de 

especialista conhecedor do autoatendimento, para resolver problemas não 

derivados de uso indevido dos programas, com abrangência no Estado de 

Minas Gerais.  

16.9.3 Níveis de serviço exigidos da CONTRATADA: 

O atendimento aos chamados CONTRATANTE deverá estar disponível 

obrigatoriamente, para a solução de problemas de equipamentos, software e 

reposição do papel da impressora. 

16.9.4 Atendimento aos usuários: 

16.9.4.1 Os chamados de suporte deverão ser centralizados num único ponto, 

para todas as solicitações da CONTRATANTE.  

16.9.4.2 Para o atendimento do prazo máximo da solução, oriundo dos chamados 

de assistência técnica, a CONTRATADA poderá usar inclusive 

equipamentos de reserva (backup), no mínimo iguais ou superiores aos 

ofertados.  

16.9.5 Período de Assistência Técnica 

16.9.5.1 Período de assistência técnica e manutenção será igual à vigência do 

Contrato.  

16.9.6 Tempos máximos de atendimento e restabelecimento: 

O serviço de atendimento de suporte dos equipamentos e software dos terminais 

de autoatendimento deverá ser feito no mínimo segundo os seguintes critérios: 



16.9.6.1 Executado em horário comercial, no período de 08hs às 18hs dos dias 

úteis, excluídos os feriados e finais de semana.  

16.9.6.2 Ser executado on-site, nas instalações da CONTRATANTE, durante o 

período de garantia, nas localidades onde os terminais estiverem 

instalados, com abrangência no Estado de Minas Gerais.  

16.9.6.3 O tempo total de atendimento e restabelecimento deverá ser no 

máximo de 8 (oito) horas para os terminais instalados na Capital e 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 16(dezesseis) horas para 

as demais localidades. As horas acima serão computadas a partir da 

abertura da ocorrência na CONTRATADA, e contadas nos períodos entre 

08hs às 18hs em dias úteis.  

 

16.9.6.3.1 Integram a região metropolitana de Belo Horizonte, os municípios de 

Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, Contagem, 

Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, 

Lagoa Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, 

Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, 

Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de 

Minas e Vespasiano.  

 

16.9.7 Abrangência da prestação dos serviços de manutenção 

Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de 

autoatendimento deverão incluir no mínimo: 

16.9.7.1 manutenção dos terminais de Autoatendimento, incluindo a substituição 

de peças e componentes fornecidos pela CONTRATADA mão de obra e 

deslocamento,de modo a manter a operação normal.  

16.9.7.2 restauração da imagem dos computadores, quando fizer necessário;  

16.9.7.3 atualização dos firmwares e drivers dos computadores; 

16.9.7.4 manutenção dos softwares da CONTRATADA; 

16.9.7.5 abastecimento de papel dos terminais,  

16.9.7.5.1 A compra do papel é de responsabilidade de cada órgão participante.  

 

16.9.8 O limite de atuação da CONTRATADA estará limitado a: 

16.9.8.1 Interface de rede 

16.9.8.2 E ao cabo de energia do Terminal de autoatendimento 

16.10   DOCUMENTAÇÃO  

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação de todos os componentes do 

autoatendimento e do software de gerenciamento remoto, incluindo a 

documentação técnica do terminal de autoatendimento, e manual do usuário, que 

deverá conter no mínimo todos os detalhes necessários à perfeita operação dos 

equipamentos e softwares propostos. 

 

 

17  ITEM 02 –  SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO TIPO II 

17.1 GABINETE DO AUTOATENDIMENTO 

O gabinete para o autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 



características: 

17.1.2  fabricado em módulo único, slim,  confeccionado em chapa de aço em 

pintura resistente à corrosão atmosférica ou aço inoxidável, com 

acabamento escovado, ou  fibra de vidro. Quando a CONTRATADA optar por 

propor o acabamento por pintura, deverá aplicar a cor Prata na Escala 

Pantone Sólida.    

17.1.3 deverá possuir acabamento com estrutura soldada sem parafusos 

ou travas externas e não deve ter arrestas ou saliências que ofereçam risco 

físico ao usuário, 

17.1.4 deverá apresentar resistência à impactos;  

17.1.5 o fabricante deve demonstrar que o design atende de modo ergonômico às 

pessoas com estatura entre 1,55 metros e 1,90 metros; 

17.1.6 o peso total do equipamento deve ser superior a 80 quilos; 

17.1.7 os detalhes de acabamento poderão  ser em termoplástico ou 

resina termo fixa; 

17.1.8 o gabinete deve permitir ser fixado no chão através de base com 4 

parafusos. Deverá ser disponibilizada uma forma alternativa de fixação (ex.: 

ventosas), nos casos em que a perfuração não puder ser feita; 

17.1.9 a estrutura do equipamento deve facilitar o acesso aos seus 

módulos internos para manutenção e abastecimento; 

17.1.10  o controle do acesso ao interior do equipamento deve ser por meio 

de portas fechadas por chave do tipo tetra e deve haver uma porta específica 

com fechadura para troca de bobina de papel na impressora isolada do acesso 

aos demais módulos do equipamento;  

17.1.11 deverá possuir fonte de alimentação padrão ATX, seleção 

automática de tensão (110V/220V), e de freqüência de 50/60 Hz, que suporte 

a sua configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão, 80 

Plus categoria GOLD comprovado no site www.80plus.org, PFC (Power Factor 

Correction) ativo; 

17.1.12  deverá possuir chave geral liga/desliga com fusível, independente 

das chaves dos componentes, com capacidade de corrente adequada à 

demanda total do equipamento; 

17.1.13 deverá permitir operação normal das aplicações sob as situações de 

temperatura e umidade encontradas no Estado de Minas Gerais;  

17.1.14 deverá possuir identificação visual Externa, com ícones 

confeccionados em policarbonato autoadesivo para sinalização dos locais das 

operações dos dispositivos de interação com o usuário e para aplicação da 

identidade visual do Governo de Minas a ser definido pela CONTRATANTE: 

17.1.15 deverá possuir identificação visual interna, com orientação afixada 

próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com informações 

detalhadas;  

17.1.16 deverá possuir guilhotina controlável por software com método de 

corte de papel do tipo “scissors cut” e entrega de papel somente após a 

conclusão da impressão (presenter); 

17.1.17 deverá possuir saída para os cabos de energia e rede de dados; a 

conexão de saída do cabo de rede deverá ser interna ao equipamento, evitando 

assim a interferência externa; 

17.1.18 deverá possuir barra de tomadas saídas tripolares, chave liga-desliga 

e indicador luminoso de ligado e desligado; 



17.1.19 teclado alfanumérico, corpo em chapa de aço e pintura resistente a 

corrosão atmosférica, e teclado em ABS, resistente ao vandalismo, com 

impedimento a remoção das teclas, o teclado deve ser integrado ao gabinete e 

localizado na altura que garantirá a privacidade ao usuário,  as teclas devem 

retornar códigos ASCII distintos entre si, deverá ser fornecida tabela com os 

códigos gerados por cada tecla. Padrão PC ABNT 2 83 teclas, com bloco 

numérico destacado;  

17.1.20 track ball óptico ou mecânico (esfera que auxilia o movimento do 

cursor), esfera de plástico com pontos entrelaçados em coordenadas óticas 

com diâmetro de 38 mm (podendo existir variação de até 4 mm), rotação 

continua a reversível em qualquer direção. Resolução de 400 DPI, resistente a 

vandalismo com sistema de proteção contra poeira e partículas (padrão IP 65 

no mínimo), deverá possuir botão que retorna o código correspondente função 

de seleção normal do botão padrão do mouse, Track ball e botão próximos e 

destacados do teclado. 

17.2 MICROCOMPUTADOR DO AUTOATENDIMENTO 

O microcomputador do autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 

configurações: 

17.2.2 Processador: 

17.2.2.1 Arquitetura EM64T(Intel) ou x86-64(AMD), compatível com sistema x86 

de 32bits; 

17.2.2.2 Tecnologia Intel Pentium R, Intel i3, Intel i5, AMD Athlon II, AMD 

Phenon II ou superior; 

17.2.2.3 Barramento DMI de 5 GT/s ou Hyper Transport 

17.2.2.4 Consumo Máximo de Energia de 100 W (Thermal Design Power) 

17.2.3 Memória RAM: 

17.2.3.1 4GB de memória padrão SDRAM DDR3, em um único módulo instalado, 

expansível a pelo menos 8GB; 

17.2.4 Placa-Mãe: 

17.2.4.1 deverá possuir encaixe do processador tipo SocketLGA-1150, AM3+, 

FM2 ou superior; 

17.2.4.2 Placa-mãe dotada de detector de superaquecimento do processador e 

velocidades de FAN Cooler; 

17.2.4.3 deverá possuir 02 interfaces padrão SATA-III conforme especificação da 

SATA-IO (SATA International Organization) 

17.2.4.4 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 1.0b ou 

superior, NCQ (Native Command Queuing) e PCI 2.2 no barramento 

17.2.5 BIOS: 

17.2.5.1 Plug and Play, gravada em memória flash: 

17.2.6 Vídeo  

17.2.6.1 Padrão: Integrado com compartilhamento dinâmico de memória 

(DVMT); 

17.2.6.2 Memória: no mínimo de 512 MB; 

17.2.6.3 Resolução: suportar 1024x768 não entrelaçado com 32 bits de cores em 

freqüência de 75 Hz. 

17.2.7 Áudio: 



17.2.7.1 Áudio integrado padrão AC’97 ou High Definition.  

17.2.8 Interfaces 

17.2.8.1 No mínimo, duas portas serial USB; 

17.2.8.2 uma entrada para microfone padrão P2; 

17.2.8.3 uma saída estéreo; 

17.2.8.4 adaptador de rede padrão PCI, plug & play, Fast-Ethernet 10/100/1000, 

de acordo com as normas ISO 8802-2 (IEEE 802.2) e ISO 8802-3 (IEEE 

802-3), padrão CSMA/CD, auto-sense, full-duplex, compatível com os 

protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED;  

17.2.9 Disco rígido 

17.2.9.1 uma unidade de disco rígido padrão  SATA III com capacidade de, no 

mínimo, 500 Giga Bytes e velocidade de rotação de no mínimo 7.200 

RPM;  

17.2.9.2 compatível com o padrão NCQ (Native Command Queuing) 

17.2.9.3 Sistema operacional que permita o perfeito funcionamento dos sistemas 

de autoatendimento e gerenciamento remoto; 

17.2.10 Alto-falante 

17.2.10.1 quantidade: dois 

17.2.10.2 tipo: amplificadas 

17.2.10.3 potência: mínima de 2 (1+1) watt RMS; 

17.2.10.4 segurança: blindagem magnética para evitar interferências na qualidade 

da imagem de vídeo.  

17.3 IMPRESSORA DO AUTOATENDIMENTO: 

A impressora do autoatendimento deverá ter as seguintes características: 

17.3.2 Permitir a impressão de recibos, comprovantes e guias de arrecadação 

estaduais: 

17.3.3 tecnologia térmica;  

17.3.4 utilizar bobinas de papel  script,  111 mm de largura  

17.3.5  quantidade de caracteres por linha igual ou superior a 48; 

17.3.6 alimentação de papel automática e velocidade de, no mínimo 70 mm/s no 

modo normal de impressão a 6 LPP e 48 CPL com sensores de “pouco papel” e  

“fim de papel”; 

17.3.7 dispensador com confiabilidade de 500.000 recibos sem falha; 

17.3.8 vida útil da guilhotina de, no mínimo, 500.000 cortes e, cabeça de 

impressão de no mínimo 100 milhões de pulso; 

17.3.9 dispensador para impulsão do extrato após a impressão e corte do papel 

(presenter); 

17.3.10 o resultado impresso deve ser fornecido ao usuário pela parte frontal 

do equipamento, através de saída própria do gabinete, sem a necessidade de 

acesso direto à impressora; 

17.3.11 impressão nos modos normal, comprimido, itálico, sublinhado e 

negrito; 

17.3.12 Sistema de corte por guilhotina e entrega de recibo controlável por 



software, com método de corte do papel, do tipo “scissors cut”; 

17.3.13 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação; 

17.3.14 deverá permitir a impressão de código de barras de acordo com os 

padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). 

 

17.4 MONITOR DE VÍDEO COM DISPOSITIVO “TOUCH SCREEN”: 

17.4.2 monitor de vídeo Modelo LED,  colorido, com matriz ativa TFT (Thin Film 

Transistor),  de  no mínimo 15 polegadas com “dot picth” igual ou inferior a 

0,297 mm e suporte à resolução de 1.360 x 768 pixels não entrelaçado com 

32 bits de cores em freqüência máxima de 60 Hz;; 

17.4.3 ajustes digitais e internos ao gabinete, do tipo controle OSD: 

largura, altura, brilho, contraste, fase, freqüência, centralização H/V e 

resolução; 

17.4.4  Luminosidade de no mínimo 250 cd/m2; 

17.4.5 Tempo de resposta de no máximo 8ms; 

17.4.6 Relação de contraste de 450:1 - Estático; 

17.4.7 Ângulo de visão: horizontal de 170º, vertical 160º; 

17.4.8 anti-reflexivo; 

17.4.9 dureza da superfície: não pode ser riscado pelo uso de qualquer 

estilete classificado na escala Mohs inferior a 6 (seis) e exceder ao teste de 

abrasão severo MIL-C-675C; 

17.4.10 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação. 

17.5 PORTAS USB EXTERNAS 

17.5.2 No mínimo 2 (duas) portas USB que utilizem driver EHCI (USB 

2.0), distanciadas entre si, no mínimo 5,0cm, deverão estar posicionadas na 

parte frontal do equipamento com acesso ergonômico facilitado ao usuário. 

17.6 SCANNER PARA LEITURA DE DOCUMENTOS 

17.6.2 Resolução: 100 dpi ou superior, Monochrome 

17.6.3 Formato da Imagem: JPEG, BMP, TIFF 

17.6.4 Tamanho de documento: Máximo A4: 210 X 297 milímetros, 

Mínimo: 25,4 x 25,4 milímetros, possibilitando scaneamento de documentos 

(exemplo: carteiras de trabalho, passaportes, cartões, etc.); 

17.6.5 Alimentação de documento: Manual 

17.6.6 Interface: Serial ou USB 

17.7 LEITORA SMARTCARD / CARTÃO MAGNÉTICO 

17.7.2 Deverá ser de inserção manual (DIP), híbrido. 

17.7.3 O leitor de cartões deverá ter capacidade de leitura das trilhas 1, 2 e 3, 

simultaneamente, nos padrões ABA/ISO. 

17.7.4 Deverá ter capacidade de leitura/gravação de SmartCard com as seguintes 

características: 

aderência aos padrões ISO 7816/1-3 e EMV 2000 – Versão 4 - nível 1 ou 

superior; 



suporte aos protocolos T=0 e T=1; 

reconhecer smart card pertencente às classes “A”, “B” e “AB” (5V, 3V). 

17.7.5 Possuir Certificado de Aprovação EMV 2000 versão 4 – nível 1 ou superior. 

Deverá ser apresentada cópia junto com a Documentação Técnica, não 

sendo aceita a reprodução de páginas da Internet. 

17.7.6 Deverá possuir sensores de detecção de presença de cartão e de 

identificação de tarja magnética. 

17.7.7 Deverá ser dotado de dispositivo para retenção do cartão, durante a 

operação com SmartCard. 

17.7.8 A comunicação entre o leitor de cartões magnéticos e a placa-mãe deverá 

ser criptografada com os algoritmos simétricos 3DES ou AES; 

17.7.9 A solução de criptografia deverá permitir a sua implementação fim a fim; 

17.7.10 A solução de criptografia deverá encriptar as 3 trilhas magnéticas; 

17.7.11 Autenticação com o servidor usando o método desafio/resposta; 

17.7.12 Todo o circuito e as bobinas de leitura deverão formar um conjunto 

inviolável, solidário à cabeça de leitura, de tal forma que não seja possível 

ter acesso às informações da trilha magnética; 

17.7.13 Deverá ser resistente a solventes; 

17.7.14 Sensor anti-skimming e sensor de arrancamento; 

17.7.15 Proteção metálica envolvendo todo o leitor. 

17.8 LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS 

A leitora deverá realizar leitura de códigos de barras a laser de luz vermelha. 

17.8.2 Tipo: alimentação manual; 

17.8.3 Posicionamento: disposto na parte frontal do quiosque em local de 

fácil acesso ao usuário; 

17.8.4 Padrão: I-25 (2 de 5 intercalado) com reconhecimento automático 

do tipo de código; 

17.8.5 Índice de rejeição: máximo de 4% de documentos conforme padrão 

adotado pela FEBRABAN em estado normal de utilização - considerados papéis 

manipulados com dobras ou amassados, de espessura e gramatura diferentes; 

17.8.6 Capacidade de leitura: strings de 44 caracteres para código de 

barras conforme padrão adotado pela FEBRABAN. 

17.9 SOFTWARES DE AUTOATENDIMENTO 

17.9.2 Absorção 

A CONTRATADA deverá absorver todos os softwares e customizações existentes  

para exibição dos serviços abaixo. A CONTRATADA deverá absorver todos os 

softwares e customizações existentes para exibição dos serviços abaixo. O 

software de prestação de serviços do autoatendimento foi desenvolvido em PHP 

5.3.10 utilizando MySQL Ver 14.14 Distrib 5.5.31. 

 

00 MENU INICIAL 

01 COPASA 

01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS 



01.01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS CONSULTA 

01.01.02 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS IMPRESSÃO 

01.02 CONTAS PAGAS 

01.02.01 CONTAS PAGAS CONSULTA 

01.02.02 CONTAS PAGAS IMPRESSÃO 

01.03 HISTÓRICO DE CONSUMO 

01.03.01 HISTóRICO DE CONSUMO CNPJ 

01.03.02 HISTóRICO DE CONSUMO CPF 

01.03.03 HISTóRICO DE CONSUMO MATRíCULA 

01.03.04 HISTÓRICO DE CONSUMO CNPJ CONSULTA 

01.03.05 HISTóRICO DE CONSUMO CPF CONSULTA 

01.03.06 HISTóRICO DE CONSUMO MATRICULA CONSULTA 

01.03.07 HISTóRICO DE CONSUMO IMPRESSãO 

01.03.08 HISTóRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO IMPRESSãO 

01.03.09 HISTÓRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO CONSULTA 

01.03.10 HISTÓRICO DE CONSUMO AJUDA 

01.04 SEGUNDA VIA DE CONTA 

01.04.01 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ 

01.04.02 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF 

01.04.03 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA 

01.04.04 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ CONSULTA 

01.04.05 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF CONSULTA 

01.04.06 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA CONSULTA 

01.04.07 SEGUNDA VIA DE CONTA IDENTIFICADOR CONSULTA 

01.04.08 SEGUNDA VIA DE CONTA IMPRESSAO 

02 DER 

02.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS 

02.01.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS CONSULTA 

02.01.02 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS IMPRESSÃO 

02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS 

02.02.01 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - ACERVOS 

02.02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - CIDADES 

02.02.03 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - GRUTAS 

02.02.04 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - LAGOS 

02.02.05 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - PARQUES 

02.03 INFORMAÇÕES AÉREAS 

02.04 INFORMAÇÕES DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 

02.04.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO HORIZONTE 



02.04.01.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE CONSULTA 

02.04.01.02 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE AJUDA 

02.04.02 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

02.04.02.01 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

CONSULTA 

02.04.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

02.04.03.01 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

CONSULTA 

02.04.03.02 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

AJUDA 

02.04.03.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

IMPRESSÃO 

02.04.04 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

02.04.04.01 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

CONSULTA 

02.04.04.02 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

IMPRESSAO 

02.04.04.03 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL AJUDA 

02.04.05 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 

02.04.05.01 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL CONSULTA 

02.04.05.02 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 

IMPRESSÃO 

02.04.05.03 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL AJUDA 

03 DETRAN 

03.01 VEÍCULO 

03.01.01 DADOS DO VEÍCULO 

03.01.01.01 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA 

03.01.01.02 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA AUTUAÇÕES 

03.01.01.03 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA MULTAS 

03.01.01.04 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA IMPEDIMENTOS 

03.01.01.05 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA TIMEOUT 

03.01.01.06 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO MULTAS 

03.01.01.07 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO AUTUAÇÕES 

03.01.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO 

03.01.02.01 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

03.01.02.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO AGUARDA 

CONSULTA 

03.01.02.03 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

DETALHES 

03.01.02.04 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 



03.01.02.05 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 

DETALHES 

03.01.03 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO 

03.01.03.01 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO CONSULTA 

03.01.03.02 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO IMPRESSÃO 

03.01.04 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) VEÍCULO 

03.01.04.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO CONSULTA 

03.01.04.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO IMPRESSÃO 

03.02 HABILITAÇÃO 

03.02.01 SITUAÇÃO CNH 

03.02.01.01 SITUAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.01.02 SITUAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.01.03 SITUACAO CNH IMPRESSÃO 

03.02.02 2° VIA EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.02.01 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.02.02 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 

03.02.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA RENOVAÇÃO CNH 

03.02.03.01 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.03.02 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.03.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH IMPRESSÃO 

03.02.04 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.04.01 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.04.02 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH AJUDA 

03.02.04.03 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH IMPRESSÃO 

03.02.05 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) HABILITAÇÃO 

03.02.05.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.05.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO IMPRESSAO 

03.02.06 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.06.01 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.06.02 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 



CNH AJUDA 

03.02.06.03 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH IMPRESSÃO 

03.02.07 PONTUAçãO DO CONDUTOR 

03.02.07.01 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR CONSULTA 

03.02.07.02 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR IMPRESSÃO 

03.02.08 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.08.01 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.08.02 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03 RECURSOS 

03.03.01 DADOS DA AUTUAçãO 

03.03.01.01 DADOS DA AUTUAÇÃO CONSULTA 

03.03.01.02 DADOS DA AUTUAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03.02 DADOS DO RECURSO 

03.03.02.01 DADOS DO RECURSO CONSULTA 

03.03.02.02 DADOS DO RECURSO AGUARDA CONSULTA 

03.03.02.03 DADOS DO RECURSO CONSULTA PROCESSO 

04 IPSEMG 

04.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES 

04.01.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES CONSULTA 

04.01.02 CATÁLOGO DE PRESTADORES IMPRESSÃO 

04.02 CERTIDãO 

04.02.01 CERTIDãO CONSULTA 

04.02.02 CERTIDãO IMPRESSÃO 

05 POLÍCIA CIVIL 

05.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES 

05.01.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES CONSULTA 

05.01.02 ATESTADO DE ANTECEDENTES AGUARDA CONSULTA 

05.01.03 ATESTADO DE ANTECEDENTES IMPRESSÃO 

05.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

05.02.01 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

CONSULTA 

05.02.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

IMPRESSãO 

06 OUVIDORIA 

06.01 OUVIDORIA ENVIO DADOS 

17.9.3 Licenças de Uso 

A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE as licenças de uso dos 



softwares propostos, para as quantidades de equipamentos propostos, dentro do 

prazo de vigência do CONTRATO, considerando inclusive suas prorrogações.  

17.9.4 Serviços 

A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com os terminais de Autoatendimento 

os softwares de operação e gerenciamento, podendo a própria CONTRATADA 

desenvolvê-lo ou adquirir os serviços de desenvolvimento de terceiros, contendo 

basicamente dois módulos: 

 Módulo software de navegação e gerenciamento local; 

 Módulo de Gerenciamento Remoto dos Terminais de Autoatendimento 

17.9.4.1 Módulo Software de Navegação e Gerenciamento Local – SNGL 

O SNGL deve ter as seguintes características incorporadas no produto: 

17.9.4.1.1 Permitir a configuração de toda interface gráfica do navegador, 

contemplando funções como: 

 Teclado virtual; 

 Barra de funções e tarefas; 

 Barra de navegação; 

17.9.4.1.2 A configuração citada no item anterior deve contemplar, além da 

alteração do layout visual, o dimensionamento e posicionamento da 

área ocupada na tela, para cada uma das funções disponíveis; 

17.9.4.1.3 Restringir o acesso ao sistema operacional, mediante o uso de teclas 

de atalho que acionem automaticamente uma função local, exigindo 

a autenticação de um usuário e senha para liberação do acesso. 

17.9.4.1.4 Permitir a execução por páginas HTML, de comandos e funções para 

os periféricos locais; 

17.9.4.1.5 Gerar eventos para as páginas HTML a partir de ocorrências dos 

periféricos, tratando erros e garantindo o funcionamento do 

aplicativo; 

17.9.4.1.6 Possuir módulos de consistência genéricos que associados aos 

campos de entrada de dados, permitem a validação local.  

17.9.4.1.7 O SNGL deve disponibilizar, mediante o uso de um módulo com 

interface gráfica, as seguintes funções configuráveis: 

 Deve permitir o navegador como o único aplicativo visível e acessível pelo 

usuário 

 Controlar e restringir a navegação Web, mediante utilização de listas de 

sítios permitidos e proibidos; 

 Controlar a habilitação do menu popup do browser (botão direito); 

 Controlar a limpeza do histórico de navegação, automaticamente após cada 

navegação, sem a necessidade de encerrar o aplicativo; 

 Desabilitar a caixa de dialogo para os comandos de impressão direcionados 

a um periférico local; 

 Ignorar caixas de mensagem e erros de script do browser; 

 Bloqueio de teclas de Sistema como ALT+F4, ALT+TAB, CTRL+ESC, 

ALT+ESC, CTRL+ALT+F9; 

 Criação e uso de teclas de atalho; 

 Definição de tipo de protocolo (http, https, ftp,) e URL padrão; 



 Definição e uso de páginas HTML locais, sobrepondo as páginas do 

navegador, para exibição em situações de erro descritas abaixo: 

o Segurança – acesso a site proibido; 

o Time-out – requisição de páginas, com limite de tempo 

parametrizável; 

o Genéricos – erros de http, web server, proxy e browser; 

 Controle de ociosidade na navegação ativando a exibição de página HTML 

local, quando exceder limite de tempo parametrizável; 

 Controle de retorno automático para a pagina inicial, quando exceder limite 

de tempo parametrizável; 

 Controle de exibição de novas janelas do browser, com as seguintes 

funções: 

o Destruição automática da janela quando exceder limite de tempo 

parametrizável ou pela dimensão mínima; 

o Limitação de quantidade de janelas abertas; 

o  Manter somente uma janela visível; 

o Comando “back” para finalizar janela; 

o  Habilitar comandos “back” e “forward” entre as diversas janelas; 

o Permitir o “fechamento” das janelas; 

  Gravação de logs de execução e erros, controlados por número de arquivos 

e tamanho, permitindo analisar problemas. 

 Controlar exibição do cursor. 

17.9.4.1.8 o terminal deverá emitir sinal audível na medida em que as 

informações forem sendo digitadas pelo usuário no teclado virtual apresentado 

na tela ou no teclado do equipamento; 

17.9.4.1.9 toda vez que o usuário executar uma operação de impressão, o 

botão de comando na tela deverá ser inibido, não permitindo desta forma a 

reimpressão dos documentos.  

17.9.4.1.10 sinalizar para o usuário, no mínimo, as seguintes operações: 

 impressão não disponível; 

 terminal fora de serviço; 

 informações institucionais, quando o terminal estiver ocioso.  

17.9.4.1.11 deverá possuir mecanismo para auto ativação nos casos de 

inicialização ou reinicialização dos terminais de autoatendimento. 

 

17.9.4.2 Módulo do Software de Gerenciamento Remoto – SGR 

17.9.4.2.1 Este módulo destina-se ao gerenciamento dos terminais instalados, 

de forma a garantir os padrões de operação tratados nestas 

especificações técnicas, excetuando-se o gerenciamento de 

hardware, que exija software próprio.  

17.9.4.2.2 O SGR deverá ser acessado por qualquer computador que esteja 

conectado à rede Internet, por meio de controle de acesso, exigindo 

login e senha.  

17.9.4.2.3 – Deverá ser disponibilizado visualização remota da situação de cada 



um dos Terminais da rede de autoatendimento e também 

determinar a execução e configuração de ações automáticas. 

17.9.4.2.4 As funções de gerenciamento devem utilizar interface Web, 

permitindo aos gestores acesso remoto por Internet. O sistema deve 

permitir que a CONTRATANTE obtenha informações que possibilitem 

uma análise, em tempo real, dos pontos gerenciados. 

17.9.4.2.5 O Gerenciamento Remoto deve monitorar continuamente a aplicação 

de autoatendimento, indicando seu fluxo de operação, visando 

detectar situações de anormalidade que possam interromper o 

funcionamento do serviço ou exigir uma intervenção técnica, seja 

por falha em dispositivos ou problemas de performance e 

desempenho. 

17.9.4.2.6 Os erros e falhas detectadas nos terminais de autoatendimento, 

devem automaticamente gerar pedidos de intervenção para a 

CONTRATADA. 

17.9.4.2.7 As ocorrências abertas deverão estar associadas a ações 

automáticas que deverão ser parametrizadas pela CONTRATADA e 

permitir a associação às seguintes ações automáticas e/ou manuais, 

desencadeadas pela abertura de ocorrências: 

 envio de e-mail para áreas de gestão; 

 execução de comandos remotos para reiniciar o aplicativo, reiniciar o 

terminal,desligar o terminal, atualizar data / hora; 

 exibição de alertas visuais na Web console; 

17.9.4.2.8 A abertura de ocorrências deve estar associada no mínimo às 

seguintes falhas: 

17.9.4.2.9 Aplicativo não responde (travado); 

17.9.4.2.10 Terminal desligado ou sem comunicação; 

17.9.4.2.11 Necessidade de abastecimento do consumível da impressora; 

17.9.4.2.12 Status de uso da memória, CPU e disco rígido; 

17.9.4.2.13 Status dos periféricos dos terminais mediante informação fornecida 

pela aplicação; 

17.9.4.2.14 O Monitoramento Remoto deve conter, ainda, no mínimo, as 

seguintes características: 

17.9.4.2.14.1  Classificar as ocorrências pelo grau de severidade, por 

agrupamentos de negócio ou perfil, por agrupamento geográfico ou 

administrativo; 

17.9.4.2.14.2  Permitir abertura de ocorrências manualmente. 

17.9.4.2.14.3  Registrar detalhadamente os erros e falhas detectadas, mediante 

informação do código, horário e número do terminal, possibilitando a 

visualização destes dados nas consultas e relatórios; 

17.9.4.2.14.4  Possuir conceito de hierarquização, permitindo ações escalonadas 

para situações que exijam maior rigor. 

17.9.4.2.15  O módulo de gerenciamento remoto deverá permitir, no mínimo: 

 efetuar cadastros referentes à:  

o Aplicativos - Deverá apresentar tela com todos os aplicativos de 

Autoatendimento gerenciados; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir aplicativos.  



o Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os atendentes 

cadastrados para a rede de autoatendimento; deverá permitir 

incluir, alterar ou excluir atendentes.  

o Regiões - Deverá apresentar tela com todas as regiões cadastradas 

na rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir regiões.  

o Locais - Deverá apresentar tela com todos os locais cadastrados nas 

regiões da rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar 

ou excluir locais.  

o Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações de 

autoatendimento cadastradas na rede; deverá permitir incluir, 

alterar ou excluir estações.  

o Funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades dos aplicativos de Autoatendimento cadastrados; 

deverá permitir incluir, alterar ou excluir funcionalidades.  

o Tipos de Ocorrências - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

ocorrências cadastrados para os aplicativos gerenciados; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir ocorrências.  

o Tipos de Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

atendentes cadastrados na rede de autoatendimento; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir tipos de atendentes. 

 Efetuar consultas referentes à: 

o atividade das Estações: monitora o status dos terminais de 

autoatendimento, indicando as estações inoperantes e as estações 

habilitadas e operantes. O sistema deverá enviar e-mail de alerta 

para os casos de estações inoperantes; 

o  comunicação com a rede : monitora o status da comunicação da 

rede com o terminal, indicando  as estações sem comunicação e as 

estações habilitadas e com comunicação com a rede. O sistema 

deverá enviar e-mail de alerta para os casos de estações sem 

comunicação; 

o situação da impressora : monitora o status da impressora, indicando 

as impressoras ligadas, desligadas e com erros; 

o  nível de papel: monitora o consumo de papel pela impressora 

(pouco papel/sem papel); 

o ocorrências: deverá apresentar tela com todas as ocorrências já 

registradas pelos Terminais de Autoatendimento; 

 permitir a geração de relatórios que conterão, no mínimo, os seguintes 

itens: 

o ocorrências por intervalo de tempo; 

o ocorrências por Unidade de Localização; 

o descrição, código da ocorrência, número do quiosque e horário de 

abertura e fechamento da ocorrência; 

o tempo de correção das ocorrências; 

o tempo médio de utilização dos terminais por dia; 

o tempo de indisponibilidade das máquinas no dia e no mês; 

o tempo de indisponibilidade da(s) máquina(s) no período; 



o relatório com a quantidade de transações executadas por terminal, 

mediante informações recebidas on-line do aplicativo de 

autoatendimento; 

o estatísticas de utilização de serviços e terminais: deverá possibilitar 

a impressão de estatísticas de utilização dos serviços 

disponibilizados na rede de autoatendimento e a utilização dos 

quiosques. Deverá permitir a formatação dos relatórios em formato 

PDF ou e exportação para o formato XLS. 

o operações concluídas – Estatística das operações concluídas com 

sucesso no dia, mês ou período informado; 

o operações abandonadas – Estatística das operações abandonadas no 

dia, mês ou período informado; 

 Segurança: Deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para o 

controle do acesso de usuários ao Gerenciador do Autoatendimento: 

o Cadastro: permitir efetuar cadastros referentes a: 

 Grupos de Usuários - Deverá permitir o cadastro de grupos 

de usuários para o Gerenciador do Autoatendimento. Esse 

recurso, em associação com as permissões por 

funcionalidades, deverá permitir definir graus de acesso dos 

usuários ao Gerenciador do Autoatendimento. 

 Usuários - Deverá permitir o cadastro dos usuários 

Gerenciador do Autoatendimento. Esses usuários serão 

utilizados para logon no aplicativo e deverão ser associados a 

grupos de usuários previamente cadastrados. 

o  Permissões: 

 Atribuição de Permissões aos Grupos de Usuários - Deverá 

permitir definir as permissões de acesso às funcionalidades 

do gerenciador aos usuários dos grupos determinados. 

o Usuários: 

 Alteração de senha de Usuários - Deverá permitir a alteração 

da senha de logon do usuário logado. 

 

17.9.4.2.16 Disponibilizar os seguintes serviços: 

 Desabilitar Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações 

desabilitadas. Deverá permitir habilitar e desabilitar o funcionamento das 

estações da rede de autoatendimento. Ao desabilitar uma estação o 

aplicativo deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a 

qual a estação deverá ficar desabilitada, reativando-a automaticamente 

após esta data e hora.  

 Desabilitar funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades do software de autoatendimento. Deverá permitir habilitar e 

desabilitar o funcionamento de uma funcionalidade do software de 

autoatendimento. Ao desabilitar uma funcionalidade, o aplicativo deverá 

permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a qual a 

funcionalidade deverá ficar desabilitada, reativando-o automaticamente 

após esta data e hora.  

17.9.4.2.17 Deverá ser fornecido manual do SGR, com a descrição de todas as 

funcionalidades existentes. 



17.9.4.3 Além dos módulos básicos do sistema foram explicitados nos itens 

2.9.2.1 e 2.9.2.2., a CONTRATADA será responsável por prover outros 

softwares (aplicativos de retaguarda, banco de dados, rotinas de backup 

e restore, etc.) que tenham a função de garantir o funcionamento 

destes dois módulos, bem como garantir os serviços de hospedagem e 

suporte técnico 

17.10 HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES DO AUTOATENDIMENTO DE 

GERENCIAMENTO REMOTO  

17.10.2 O software de autoatendimento e o software de gerenciamento 

remoto em servidor exclusivo e dedicado de propriedade da CONTRATADA, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

17.10.3 O ambiente do software deverá apresentar a Disponibilidade Mensal 

de 98,50%.  

17.10.4 A disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o 

tempo em que o sistema apresenta características técnicas e operacionais 

especificadas e o tempo total considerado. O período de observação a ser 

considerado é de 1 (um) mês, ou seja, deverá ser considerado o período 

compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.  

17.11 INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS 

17.11.2  A infraestrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados os 

terminais será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

17.12 SUPORTE TÉCNICO 

17.12.2 A CONTRATADA deverá prestar serviços técnicos e suporte e de 

manutenção referentes à solução proposta à CONTRATANTE durante o 

período de vigência do CONTRATO, compreendendo, pelo menos o tratado a 

seguir: 

 Suporte técnico telefônico, com atendimento técnico, através de pessoal 

habilitado, com abrangência no Estado de Minas Gerais, sempre que 

requerido pela CONTRATANTE.  

 Suporte técnico presencial, com atendimento técnico por meio de 

especialista conhecedor do autoatendimento, para resolver problemas não 

derivados de uso indevido dos programas, com abrangência no Estado de 

Minas Gerais.  

17.12.3 Níveis de serviço exigidos da CONTRATADA: 

O atendimento aos chamados CONTRATANTE deverá estar disponível 

obrigatoriamente, para a solução de problemas de equipamentos, software e 

reposição do papel da impressora. 

17.12.4 Atendimento aos usuários: 

17.12.4.1 Os chamados de suporte deverão ser centralizados num único ponto, 

para todas as solicitações da CONTRATANTE.  

17.12.4.2 Para o atendimento do prazo máximo da solução, oriundo dos chamados 

de assistência técnica, a CONTRATADA poderá usar inclusive 

equipamentos de reserva (backup), no mínimo iguais ou superiores aos 

ofertados.  

17.12.5 Período de Assistência Técnica 

17.12.5.1 Período de assistência técnica e manutenção será igual à vigência do 

Contrato.  

17.12.6 Tempos máximos de atendimento e restabelecimento: 



O serviço de atendimento de suporte dos equipamentos e software dos terminais 

de autoatendimento deverá ser feito no mínimo segundo os seguintes critérios: 

17.12.6.1 Executado em horário comercial, no período de 08hs às 18hs dos dias 

úteis, excluídos os feriados e finais de semana.  

17.12.6.2 Ser executado on-site, nas instalações da CONTRATANTE, durante o 

período de garantia, nas localidades onde os terminais estiverem 

instalados, com abrangência no Estado de Minas Gerais.  

17.12.6.3 O tempo total de atendimento e restabelecimento deverá ser no 

máximo de 8 (oito) horas para os terminais instalados na Capital e 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 16(dezesseis) horas para 

as demais localidades. As horas acima serão computadas a partir da 

abertura da ocorrência na CONTRATADA, e contadas nos períodos entre 

08hs às 18hs em dias úteis.  

17.12.6.3.1 Integram a região metropolitana de Belo Horizonte, os municípios de 

Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, 

Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, 

Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, 

Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa 

Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu 

de Minas e Vespasiano.  

17.12.7 Abrangência da prestação dos serviços de manutenção 

Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de 

autoatendimento deverão incluir no mínimo: 

17.12.7.1 manutenção dos terminais de Autoatendimento, incluindo a substituição 

de peças e componentes fornecidos pela CONTRATADA mão de obra e 

deslocamento,de modo a manter a operação normal.  

17.12.7.2 restauração da imagem dos computadores, quando fizer necessário;  

17.12.7.3 atualização dos firmwares e drivers dos computadores; 

17.12.7.4 manutenção dos softwares da CONTRATADA; 

17.12.7.5 abastecimento de papel dos terminais.  

17.12.7.5.1 A compra do papel é de responsabilidade de cada órgão participante.  

17.12.7.6  

17.12.8 O limite de atuação da CONTRATADA estará limitado a: 

17.12.8.1 Interface de rede 

17.12.8.2 E ao cabo de energia do Terminal de autoatendimento 

17.13   DOCUMENTAÇÃO  

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação de todos os componentes do 

autoatendimento, incluindo a documentação técnica do terminal de 

autoatendimento, e manual do usuário, que deverá conter no mínimo todos os 

detalhes necessários à perfeita operação dos equipamentos e softwares propostos. 

 

 
 

18  ITEM 03 –  SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO TIPO III 

18.1 GABINETE DO AUTOATENDIMENTO 

O gabinete para o autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 



características: 

18.1.2  fabricado em módulo único, slim,  confeccionado em chapa de aço em 

pintura resistente à corrosão atmosférica ou aço inoxidável, com 

acabamento escovado, ou  fibra de vidro. Quando a CONTRATADA optar por 

propor o acabamento por pintura, deverá aplicar a cor Prata na Escala 

Pantone Sólida.    

18.1.3 deverá possuir acabamento com estrutura soldada sem parafusos 

ou travas externas e não deve ter arrestas ou saliências que ofereçam risco 

físico ao usuário, 

18.1.4 deverá apresentar resistência à impactos;  

18.1.5 o fabricante deve demonstrar que o design atende de modo ergonômico às 

pessoas com estatura entre 1,55 metros e 1,90 metros; 

18.1.6 o peso total do equipamento deve ser superior a 80 quilos; 

18.1.7 os detalhes de acabamento poderão  ser em termoplástico ou 

resina termo fixa; 

18.1.8 o gabinete deve permitir ser fixado no chão através de base com 4 

parafusos. Deverá ser disponibilizada uma forma alternativa de fixação (ex.: 

ventosas), nos casos em que a perfuração não puder ser feita; 

18.1.9 a estrutura do equipamento deve facilitar o acesso aos seus 

módulos internos para manutenção e abastecimento; 

18.1.10  o controle do acesso ao interior do equipamento deve ser por meio 

de portas fechadas por chave do tipo tetra e deve haver uma porta específica 

com fechadura para troca de bobina de papel na impressora isolada do acesso 

aos demais módulos do equipamento;  

18.1.11 deverá possuir fonte de alimentação padrão ATX, seleção 

automática de tensão (110V/220V), e de freqüência de 50/60 Hz, que suporte 

a sua configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão, 80 

Plus categoria GOLD comprovado no site www.80plus.org, PFC (Power Factor 

Correction) ativo; 

18.1.12  deverá possuir chave geral liga/desliga com fusível, independente 

das chaves dos componentes, com capacidade de corrente adequada à 

demanda total do equipamento; 

18.1.13 deverá permitir operação normal das aplicações sob as situações de 

temperatura e umidade encontradas no Estado de Minas Gerais;  

18.1.14 deverá possuir identificação visual Externa, com ícones 

confeccionados em policarbonato autoadesivo para sinalização dos locais das 

operações dos dispositivos de interação com o usuário e para aplicação da 

identidade visual do Governo de Minas a ser definido pela CONTRATANTE: 

18.1.15 deverá possuir identificação visual interna, com orientação afixada 

próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com informações 

detalhadas;  

18.1.16 deverá possuir guilhotina controlável por software com método de 

corte de papel do tipo “scissors cut” e entrega de papel somente após a 

conclusão da impressão (presenter); 

18.1.17 deverá possuir saída para os cabos de energia e rede de dados; a 

conexão de saída do cabo de rede deverá ser interna ao equipamento, evitando 

assim a interferência externa; 

18.1.18 deverá possuir barra de tomadas saídas tripolares, chave liga-desliga 

e indicador luminoso de ligado e desligado; 



18.1.19 teclado alfanumérico, corpo em chapa de aço e pintura resistente a 

corrosão atmosférica, e teclado em ABS, resistente ao vandalismo, com 

impedimento a remoção das teclas, o teclado deve ser integrado ao gabinete e 

localizado na altura que garantirá a privacidade ao usuário,  as teclas devem 

retornar códigos ASCII distintos entre si, deverá ser fornecida tabela com os 

códigos gerados por cada tecla. Padrão PC ABNT 2 83 teclas, com bloco 

numérico destacado;  

18.1.20 track ball óptico ou mecânico (esfera que auxilia o movimento do 

cursor), esfera de plástico com pontos entrelaçados em coordenadas óticas 

com diâmetro de 38 mm (podendo existir variação de até 4 mm), rotação 

continua a reversível em qualquer direção. Resolução de 400 DPI, resistente a 

vandalismo com sistema de proteção contra poeira e partículas (padrão IP 65 

no mínimo), deverá possuir botão que retorna o código correspondente função 

de seleção normal do botão padrão do mouse, Track ball e botão próximos e 

destacados do teclado. 

18.2 MICROCOMPUTADOR DO AUTOATENDIMENTO 

O microcomputador do autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 

configurações: 

18.2.2 Processador: 

18.2.2.1 Arquitetura EM64T(Intel) ou x86-64(AMD), compatível com sistema x86 

de 32bits; 

18.2.2.2 Tecnologia Intel Pentium R, Intel i3, Intel i5, AMD Athlon II, AMD 

Phenon II ou superior; 

18.2.2.3 Barramento DMI de 5 GT/s ou Hyper Transport 

18.2.2.4 Consumo Máximo de Energia de 100 W (Thermal Design Power) 

18.2.3 Memória RAM: 

18.2.3.1 4GB de memória padrão SDRAM DDR3, em um único módulo instalado, 

expansível a pelo menos 8GB; 

18.2.4 Placa-Mãe: 

18.2.4.1 deverá possuir encaixe do processador tipo SocketLGA-1150, AM3+, 

FM2 ou superior; 

18.2.4.2 Placa-mãe dotada de detector de superaquecimento do processador e 

velocidades de FAN Cooler; 

18.2.4.3 deverá possuir 02 interfaces padrão SATA-III conforme especificação da 

SATA-IO (SATA International Organization) 

18.2.4.4 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 1.0b ou 

superior, NCQ (Native Command Queuing) e PCI 2.2 no barramento 

18.2.5 BIOS: 

18.2.5.1 Plug and Play, gravada em memória flash: 

18.2.6 Vídeo  

18.2.6.1 Padrão: Integrado com compartilhamento dinâmico de memória 

(DVMT); 

18.2.6.2 Memória: no mínimo de 512 MB; 

18.2.6.3 Resolução: suportar 1024x768 não entrelaçado com 32 bits de cores em 

freqüência de 75 Hz. 

18.2.7 Áudio: 



18.2.7.1 Áudio integrado padrão AC’97 ou High Definition.  

18.2.8 Interfaces 

18.2.8.1 No mínimo, duas portas serial USB; 

18.2.8.2 uma entrada para microfone padrão P2; 

18.2.8.3 uma saída estéreo; 

18.2.8.4 adaptador de rede padrão PCI, plug & play, Fast-Ethernet 10/100/1000, 

de acordo com as normas ISO 8802-2 (IEEE 802.2) e ISO 8802-3 (IEEE 

802-3), padrão CSMA/CD, auto-sense, full-duplex, compatível com os 

protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED;  

18.2.9 Disco rígido 

18.2.9.1 uma unidade de disco rígido padrão  SATA III com capacidade de, no 

mínimo, 500 Giga Bytes e velocidade de rotação de no mínimo 7.200 

RPM;  

18.2.9.2 compatível com o padrão NCQ (Native Command Queuing) 

18.2.9.3 Sistema operacional que permita o perfeito funcionamento dos sistemas 

de autoatendimento e gerenciamento remoto; 

18.2.10 Alto-falante 

18.2.10.1 quantidade: dois 

18.2.10.2 tipo: amplificadas 

18.2.10.3 potência: mínima de 2 (1+1) watt RMS; 

18.2.10.4 segurança: blindagem magnética para evitar interferências na qualidade 

da imagem de vídeo.  

18.3 IMPRESSORA DO AUTOATENDIMENTO: 

A impressora do autoatendimento deverá ter as seguintes características: 

18.3.2 Permitir a impressão de recibos, comprovantes e guias de arrecadação 

estaduais: 

18.3.3 tecnologia térmica;  

18.3.4 utilizar bobinas de papel  script,  111 mm de largura  

18.3.5  quantidade de caracteres por linha igual ou superior a 48; 

18.3.6 alimentação de papel automática e velocidade de, no mínimo 70 mm/s no 

modo normal de impressão a 6 LPP e 48 CPL com sensores de “pouco papel” e  

“fim de papel”; 

18.3.7 dispensador com confiabilidade de 500.000 recibos sem falha; 

18.3.8 vida útil da guilhotina de, no mínimo, 500.000 cortes e, cabeça de 

impressão de no mínimo 100 milhões de pulso; 

18.3.9 dispensador para impulsão do extrato após a impressão e corte do papel 

(presenter); 

18.3.10 o resultado impresso deve ser fornecido ao usuário pela parte frontal 

do equipamento, através de saída própria do gabinete, sem a necessidade de 

acesso direto à impressora; 

18.3.11 impressão nos modos normal, comprimido, itálico, sublinhado e 

negrito; 

18.3.12 Sistema de corte por guilhotina e entrega de recibo controlável por 



software, com método de corte do papel, do tipo “scissors cut”; 

18.3.13 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação; 

18.3.14 deverá permitir a impressão de código de barras de acordo com os 

padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). 

 

18.4 MONITOR DE VÍDEO COM DISPOSITIVO “TOUCH SCREEN”: 

18.4.2 monitor de vídeo Modelo LED,  colorido, com matriz ativa TFT (Thin Film 

Transistor),  de  no mínimo 15 polegadas com “dot picth” igual ou inferior a 

0,297 mm e suporte à resolução de 1.360 x 768 pixels não entrelaçado com 

32 bits de cores em freqüência máxima de 60 Hz;; 

18.4.3 ajustes digitais e internos ao gabinete, do tipo controle OSD: 

largura, altura, brilho, contraste, fase, freqüência, centralização H/V e 

resolução; 

18.4.4  Luminosidade de no mínimo 250 cd/m2; 

18.4.5 Tempo de resposta de no máximo 8ms; 

18.4.6 Relação de contraste de 450:1 - Estático; 

18.4.7 Ângulo de visão: horizontal de 170º, vertical 160º; 

18.4.8 anti-reflexivo; 

18.4.9 dureza da superfície: não pode ser riscado pelo uso de qualquer 

estilete classificado na escala Mohs inferior a 6 (seis) e exceder ao teste de 

abrasão severo MIL-C-675C; 

18.4.10 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação. 

18.5 PORTAS USB EXTERNAS 

18.5.2 No mínimo 2 (duas) portas USB que utilizem driver EHCI (USB 

2.0), distanciadas entre si, no mínimo 5,0cm, deverão estar posicionadas na 

parte frontal do equipamento com acesso ergonômico facilitado ao usuário. 

18.6 SCANNER PARA LEITURA DE DOCUMENTOS 

18.6.2 Resolução: 100 dpi ou superior, Monochrome 

18.6.3 Formato da Imagem: JPEG, BMP, TIFF 

18.6.4 Tamanho de documento: Máximo A4: 210 X 297 milímetros, 

Mínimo: 25,4 x 25,4 milímetros, possibilitando scaneamento de documentos 

(exemplo: carteiras de trabalho, passaportes, cartões, etc.); 

18.6.5 Alimentação de documento: Manual 

18.6.6 Interface: Serial ou USB 

18.7 LEITORA SMARTCARD / CARTÃO MAGNÉTICO 

18.7.2 Deverá ser de inserção manual (DIP), híbrido. 

18.7.3 O leitor de cartões deverá ter capacidade de leitura das trilhas 1, 2 e 3, 

simultaneamente, nos padrões ABA/ISO. 

18.7.4 Deverá ter capacidade de leitura/gravação de SmartCard com as seguintes 

características: 

aderência aos padrões ISO 7816/1-3 e EMV 2000 – Versão 4 - nível 1 ou 

superior; 



suporte aos protocolos T=0 e T=1; 

reconhecer smart card pertencente às classes “A”, “B” e “AB” (5V, 3V). 

18.7.5 Possuir Certificado de Aprovação EMV 2000 versão 4 – nível 1 ou superior. 

Deverá ser apresentada cópia junto com a Documentação Técnica, não 

sendo aceita a reprodução de páginas da Internet. 

18.7.6 Deverá possuir sensores de detecção de presença de cartão e de 

identificação de tarja magnética. 

18.7.7 Deverá ser dotado de dispositivo para retenção do cartão, durante a 

operação com SmartCard. 

18.7.8 A comunicação entre o leitor de cartões magnéticos e a placa-mãe deverá 

ser criptografada com os algoritmos simétricos 3DES ou AES; 

18.7.9 A solução de criptografia deverá permitir a sua implementação fim a fim; 

18.7.10 A solução de criptografia deverá encriptar as 3 trilhas magnéticas; 

18.7.11 Autenticação com o servidor usando o método desafio/resposta; 

18.7.12 Todo o circuito e as bobinas de leitura deverão formar um conjunto 

inviolável, solidário à cabeça de leitura, de tal forma que não seja possível 

ter acesso às informações da trilha magnética; 

18.7.13 Deverá ser resistente a solventes; 

18.7.14 Sensor anti-skimming e sensor de arrancamento; 

18.7.15 Proteção metálica envolvendo todo o leitor. 

 

18.8 LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS 

A leitora deverá realizar leitura de códigos de barras a laser de luz vermelha. 

18.8.2 Tipo: alimentação manual; 

18.8.3 Posicionamento: disposto na parte frontal do quiosque em local de 

fácil acesso ao usuário; 

18.8.4 Padrão: I-25 (2 de 5 intercalado) com reconhecimento automático 

do tipo de código; 

18.8.5 Índice de rejeição: máximo de 4% de documentos conforme padrão 

adotado pela FEBRABAN em estado normal de utilização - considerados papéis 

manipulados com dobras ou amassados, de espessura e gramatura diferentes; 

18.8.6 Capacidade de leitura: strings de 44 caracteres para código de 

barras conforme padrão adotado pela FEBRABAN. 

 

18.9 CÂMERA DE VÍDEO 

O terminal deverá ser equipado com câmera de vídeo, com as características 

técnicas mínimas: 

18.9.2 Resolução de vídeo: Digital com resolução mínima de 640 X 480 

pixels; 

18.9.3 Captura de vídeo: 30 quadros por segundos; 

18.9.4 Interface: USB 1.1 / 2.0; 

18.9.5 Foco: Ajustável, que permita focalizar nitidamente a partir de 15 cm, 

até o infinito; 



18.9.6 Campo visual: Mínimo de 50 graus +-5% (diagonal); 

18.9.7 Resolução de imagem: Mínimo de 350K pixels. 

18.10 LEITOR ÓPTICO DE DIGITAIS 

O terminal deverá possuir uma leitora biométrica de digitais com as seguintes 

características mínimas: 

18.10.2 Tecnologia do sensor: Óptico batido 

18.10.3 Tamanho da imagem (pixels): Mínimo 280x320 

18.10.4 Resolução de imagem: Mínimo de 500 dpi; 

18.10.5 Interface: USB 1.1 / 2.0 

18.10.6 Superfície do sensor: Resistente a vandalismo 

 

18.11 SOFTWARES DE AUTOATENDIMENTO 

18.11.2 Absorção 

A CONTRATADA deverá absorver todos os softwares e customizações existentes  

para exibição dos serviços abaixo. A CONTRATADA deverá absorver todos os 

softwares e customizações existentes para exibição dos serviços abaixo. O 

software de prestação de serviços do autoatendimento foi desenvolvido em PHP 

5.3.10 utilizando MySQL Ver 14.14 Distrib 5.5.31. 

 

00 MENU INICIAL 

01 COPASA 

01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS 

01.01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS CONSULTA 

01.01.02 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS IMPRESSÃO 

01.02 CONTAS PAGAS 

01.02.01 CONTAS PAGAS CONSULTA 

01.02.02 CONTAS PAGAS IMPRESSÃO 

01.03 HISTÓRICO DE CONSUMO 

01.03.01 HISTóRICO DE CONSUMO CNPJ 

01.03.02 HISTóRICO DE CONSUMO CPF 

01.03.03 HISTóRICO DE CONSUMO MATRíCULA 

01.03.04 HISTÓRICO DE CONSUMO CNPJ CONSULTA 

01.03.05 HISTóRICO DE CONSUMO CPF CONSULTA 

01.03.06 HISTóRICO DE CONSUMO MATRICULA CONSULTA 

01.03.07 HISTóRICO DE CONSUMO IMPRESSãO 

01.03.08 HISTóRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO IMPRESSãO 

01.03.09 HISTÓRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO CONSULTA 

01.03.10 HISTÓRICO DE CONSUMO AJUDA 

01.04 SEGUNDA VIA DE CONTA 

01.04.01 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ 



01.04.02 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF 

01.04.03 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA 

01.04.04 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ CONSULTA 

01.04.05 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF CONSULTA 

01.04.06 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA CONSULTA 

01.04.07 SEGUNDA VIA DE CONTA IDENTIFICADOR CONSULTA 

01.04.08 SEGUNDA VIA DE CONTA IMPRESSAO 

02 DER 

02.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS 

02.01.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS CONSULTA 

02.01.02 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS IMPRESSÃO 

02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS 

02.02.01 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - ACERVOS 

02.02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - CIDADES 

02.02.03 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - GRUTAS 

02.02.04 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - LAGOS 

02.02.05 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - PARQUES 

02.03 INFORMAÇÕES AÉREAS 

02.04 INFORMAÇÕES DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 

02.04.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO HORIZONTE 

02.04.01.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE CONSULTA 

02.04.01.02 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE AJUDA 

02.04.02 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

02.04.02.01 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

CONSULTA 

02.04.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

02.04.03.01 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

CONSULTA 

02.04.03.02 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

AJUDA 

02.04.03.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

IMPRESSÃO 

02.04.04 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

02.04.04.01 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

CONSULTA 

02.04.04.02 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

IMPRESSAO 

02.04.04.03 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL AJUDA 

02.04.05 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 



02.04.05.01 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL CONSULTA 

02.04.05.02 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 

IMPRESSÃO 

02.04.05.03 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL AJUDA 

03 DETRAN 

03.01 VEÍCULO 

03.01.01 DADOS DO VEÍCULO 

03.01.01.01 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA 

03.01.01.02 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA AUTUAÇÕES 

03.01.01.03 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA MULTAS 

03.01.01.04 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA IMPEDIMENTOS 

03.01.01.05 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA TIMEOUT 

03.01.01.06 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO MULTAS 

03.01.01.07 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO AUTUAÇÕES 

03.01.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO 

03.01.02.01 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

03.01.02.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO AGUARDA 

CONSULTA 

03.01.02.03 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

DETALHES 

03.01.02.04 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 

03.01.02.05 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 

DETALHES 

03.01.03 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO 

03.01.03.01 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO CONSULTA 

03.01.03.02 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO IMPRESSÃO 

03.01.04 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) VEÍCULO 

03.01.04.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO CONSULTA 

03.01.04.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO IMPRESSÃO 

03.02 HABILITAÇÃO 

03.02.01 SITUAÇÃO CNH 

03.02.01.01 SITUAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.01.02 SITUAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.01.03 SITUACAO CNH IMPRESSÃO 

03.02.02 2° VIA EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.02.01 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.02.02 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 



03.02.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA RENOVAÇÃO CNH 

03.02.03.01 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.03.02 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.03.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH IMPRESSÃO 

03.02.04 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.04.01 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.04.02 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH AJUDA 

03.02.04.03 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH IMPRESSÃO 

03.02.05 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) HABILITAÇÃO 

03.02.05.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.05.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO IMPRESSAO 

03.02.06 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.06.01 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.06.02 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH AJUDA 

03.02.06.03 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH IMPRESSÃO 

03.02.07 PONTUAçãO DO CONDUTOR 

03.02.07.01 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR CONSULTA 

03.02.07.02 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR IMPRESSÃO 

03.02.08 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.08.01 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.08.02 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03 RECURSOS 

03.03.01 DADOS DA AUTUAçãO 

03.03.01.01 DADOS DA AUTUAÇÃO CONSULTA 

03.03.01.02 DADOS DA AUTUAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03.02 DADOS DO RECURSO 

03.03.02.01 DADOS DO RECURSO CONSULTA 

03.03.02.02 DADOS DO RECURSO AGUARDA CONSULTA 

03.03.02.03 DADOS DO RECURSO CONSULTA PROCESSO 



04 IPSEMG 

04.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES 

04.01.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES CONSULTA 

04.01.02 CATÁLOGO DE PRESTADORES IMPRESSÃO 

04.02 CERTIDãO 

04.02.01 CERTIDãO CONSULTA 

04.02.02 CERTIDãO IMPRESSÃO 

05 POLÍCIA CIVIL 

05.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES 

05.01.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES CONSULTA 

05.01.02 ATESTADO DE ANTECEDENTES AGUARDA CONSULTA 

05.01.03 ATESTADO DE ANTECEDENTES IMPRESSÃO 

05.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

05.02.01 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

CONSULTA 

05.02.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

IMPRESSãO 

06 OUVIDORIA 

06.01 OUVIDORIA ENVIO DADOS 

18.11.3 Licenças de Uso 

A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE as licenças de uso dos 

softwares propostos, para as quantidades de equipamentos propostos, dentro do 

prazo de vigência do CONTRATO, considerando inclusive suas prorrogações.  

18.11.4 Serviços 

A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com os terminais de Autoatendimento 

os softwares de operação e gerenciamento, podendo a própria CONTRATADA 

desenvolvê-lo ou adquirir os serviços de desenvolvimento de terceiros, contendo 

basicamente dois módulos: 

 Módulo software de navegação e gerenciamento local; 

 Módulo de Gerenciamento Remoto dos Terminais de Autoatendimento 

18.11.4.1 Módulo Software de Navegação e Gerenciamento Local – SNGL 

O SNGL deve ter as seguintes características incorporadas no produto: 

18.11.4.1.1 Permitir a configuração de toda interface gráfica do navegador, 

contemplando funções como: 

 Teclado virtual; 

 Barra de funções e tarefas; 

 Barra de navegação; 

18.11.4.1.2 A configuração citada no item anterior deve contemplar, além da 

alteração do layout visual, o dimensionamento e posicionamento da 

área ocupada na tela, para cada uma das funções disponíveis; 

18.11.4.1.3 Restringir o acesso ao sistema operacional, mediante o uso de teclas 

de atalho que acionem automaticamente uma função local, exigindo 



a autenticação de um usuário e senha para liberação do acesso. 

18.11.4.1.4 Permitir a execução por páginas HTML, de comandos e funções para 

os periféricos locais; 

18.11.4.1.5 Gerar eventos para as páginas HTML a partir de ocorrências dos 

periféricos, tratando erros e garantindo o funcionamento do 

aplicativo; 

18.11.4.1.6 Possuir módulos de consistência genéricos que associados aos 

campos de entrada de dados, permitem a validação local.  

18.11.4.1.7 O SNGL deve disponibilizar, mediante o uso de um módulo com 

interface gráfica, as seguintes funções configuráveis: 

 Deve permitir o navegador como o único aplicativo visível e acessível pelo 

usuário 

 Controlar e restringir a navegação Web, mediante utilização de listas de 

sítios permitidos e proibidos; 

 Controlar a habilitação do menu popup do browser (botão direito); 

 Controlar a limpeza do histórico de navegação, automaticamente após cada 

navegação, sem a necessidade de encerrar o aplicativo; 

 Desabilitar a caixa de dialogo para os comandos de impressão direcionados 

a um periférico local; 

 Ignorar caixas de mensagem e erros de script do browser; 

 Bloqueio de teclas de Sistema como ALT+F4, ALT+TAB, CTRL+ESC, 

ALT+ESC, CTRL+ALT+F9; 

 Criação e uso de teclas de atalho; 

 Definição de tipo de protocolo (http, https, ftp) e URL padrão; 

 Definição e uso de páginas HTML locais, sobrepondo as páginas do 

navegador, para exibição em situações de erro descritas abaixo: 

o Segurança – acesso a site proibido; 

o Time-out – requisição de páginas, com limite de tempo 

parametrizável; 

o Genéricos – erros de http, web server, proxy e browser; 

 Controle de ociosidade na navegação ativando a exibição de página HTML 

local, quando exceder limite de tempo parametrizável; 

 Controle de retorno automático para a pagina inicial, quando exceder limite 

de tempo parametrizável; 

 Controle de exibição de novas janelas do browser, com as seguintes 

funções: 

o Destruição automática da janela quando exceder limite de tempo 

parametrizável ou pela dimensão mínima; 

o Limitação de quantidade de janelas abertas; 

o Manter somente uma janela visível; 

o Comando “back” para finalizar janela; 

o  Habilitar comandos “back” e “forward” entre as diversas janelas; 

o Permitir o “fechamento” das janelas; 

  Gravação de logs de execução e erros, controlados por número de arquivos 



e tamanho, permitindo analisar problemas. 

 Controlar exibição do cursor. 

18.11.4.1.8 o terminal deverá emitir sinal audível na medida em que as 

informações forem sendo digitadas pelo usuário no teclado virtual apresentado 

na tela ou no teclado do equipamento; 

18.11.4.1.9 toda vez que o usuário executar uma operação de impressão, o 

botão de comando na tela deverá ser inibido, não permitindo desta forma a 

reimpressão dos documentos.  

18.11.4.1.10 sinalizar para o usuário, no mínimo, as seguintes operações: 

 impressão não disponível; 

 terminal fora de serviço; 

 informações institucionais, quando o terminal estiver ocioso.  

18.11.4.1.11 deverá possuir mecanismo para auto ativação nos casos de 

inicialização ou reinicialização dos terminais de autoatendimento. 

 

18.11.4.2 Módulo do Software de Gerenciamento Remoto – SGR 

18.11.4.2.1 Este módulo destina-se ao gerenciamento dos terminais instalados, 

de forma a garantir os padrões de operação tratados nestas 

especificações técnicas, excetuando-se o gerenciamento de 

hardware, que exija software próprio.  

18.11.4.2.2 O SGR deverá ser acessado por qualquer computador que esteja 

conectado à rede Internet, por meio de controle de acesso, exigindo 

login e senha.  

18.11.4.2.3 – Deverá ser disponibilizado visualização remota da situação de cada 

um dos Terminais da rede de autoatendimento e também 

determinar a execução e configuração de ações automáticas. 

18.11.4.2.4 As funções de gerenciamento devem utilizar interface Web, 

permitindo aos gestores acesso remoto por Internet. O sistema deve 

permitir que a CONTRATANTE obtenha informações que possibilitem 

uma análise, em tempo real, dos pontos gerenciados. 

18.11.4.2.5 O Gerenciamento Remoto deve monitorar continuamente a aplicação 

de autoatendimento, indicando seu fluxo de operação, visando 

detectar situações de anormalidade que possam interromper o 

funcionamento do serviço ou exigir uma intervenção técnica, seja 

por falha em dispositivos ou problemas de performance e 

desempenho. 

18.11.4.2.6 Os erros e falhas detectadas nos terminais de autoatendimento, 

devem automaticamente gerar pedidos de intervenção para a 

CONTRATADA. 

18.11.4.2.7 As ocorrências abertas deverão estar associadas a ações 

automáticas que deverão ser parametrizadas pela CONTRATADA e 

permitir a associação às seguintes ações automáticas e/ou manuais, 

desencadeadas pela abertura de ocorrências: 

 envio de e-mail para áreas de gestão; 

 execução de comandos remotos para reiniciar o aplicativo, reiniciar o terminal, 

 desligar o terminal, atualizar data / hora; 

 exibição de alertas visuais na Web console; 



18.11.4.2.8 A abertura de ocorrências deve estar associada no mínimo às 

seguintes falhas: 

18.11.4.2.9 Aplicativo não responde (travado); 

18.11.4.2.10 Terminal desligado ou sem comunicação; 

18.11.4.2.11 Necessidade de abastecimento do consumível da impressora; 

18.11.4.2.12 Status de uso da memória, CPU e disco rígido; 

18.11.4.2.13 Status dos periféricos dos terminais mediante informação fornecida 

pela aplicação; 

18.11.4.2.14 O Monitoramento Remoto deve conter, ainda, no mínimo, as 

seguintes características: 

18.11.4.2.14.1 Classificar as ocorrências pelo grau de severidade, por 

agrupamentos de negócio ou perfil, por agrupamento geográfico ou 

administrativo; 

18.11.4.2.14.2  Permitir abertura de ocorrências manualmente. 

18.11.4.2.14.3  Registrar detalhadamente os erros e falhas detectadas, 

mediante informação do código, horário e número do terminal, 

possibilitando a visualização destes dados nas consultas e relatórios; 

18.11.4.2.14.4  Possuir conceito de hierarquização, permitindo ações 

escalonadas para situações que exijam maior rigor. 

18.11.4.2.15 O módulo de gerenciamento deverá permitir, no mínimo: 

 efetuar cadastros referentes à:  

o Aplicativos - Deverá apresentar tela com todos os aplicativos de 

Autoatendimento gerenciados; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir aplicativos.  

o Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os atendentes 

cadastrados para a rede de autoatendimento; deverá permitir 

incluir, alterar ou excluir atendentes.  

o Regiões - Deverá apresentar tela com todas as regiões cadastradas 

na rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir regiões.  

o Locais - Deverá apresentar tela com todos os locais cadastrados nas 

regiões da rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar 

ou excluir locais.  

o Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações de 

autoatendimento cadastradas na rede; deverá permitir incluir, 

alterar ou excluir estações.  

o Funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades dos aplicativos de Autoatendimento cadastrados; 

deverá permitir incluir, alterar ou excluir funcionalidades.  

o Tipos de Ocorrências - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

ocorrências cadastrados para os aplicativos gerenciados; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir ocorrências.  

o Tipos de Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

atendentes cadastrados na rede de autoatendimento; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir tipos de atendentes. 

 Efetuar consultas referentes à: 



o atividade das Estações: monitora o status dos terminais de 

autoatendimento, indicando as estações inoperantes e as estações 

habilitadas e operantes. O sistema deverá enviar e-mail de alerta 

para os casos de estações inoperantes; 

o  comunicação com a rede : monitora o status da comunicação da 

rede com o terminal, indicando  as estações sem comunicação e as 

estações habilitadas e com comunicação com a rede. . O sistema 

deverá enviar e-mail de alerta para os casos de estações sem 

comunicação. 

o situação da impressora : monitora o status da impressora, indicando 

as impressoras ligadas, desligadas e com erros; 

o  nível de papel: monitora o consumo de papel pela impressora 

(pouco papel/sem papel); 

o ocorrências: deverá apresentar tela com todas as ocorrências já 

registradas pelos Terminais de Autoatendimento; 

 

 permitir a geração de relatórios que conterão, no mínimo, os seguintes 

itens: 

o ocorrências por intervalo de tempo; 

o ocorrências por Unidade de Localização; 

o descrição, código da ocorrência, número do terminal e horário de 

abertura e fechamento da ocorrência; 

o tempo de correção das ocorrências; 

o tempo médio de utilização dos terminais por dia; 

o tempo de indisponibilidade das máquinas no dia e no mês; 

o tempo de indisponibilidade da(s) máquina(s) no período; 

o relatório com a quantidade de transações executadas por terminal, 

mediante informações recebidas on-line do aplicativo de 

autoatendimento; 

o estatísticas de utilização de serviços e terminais: deverá possibilitar 

a impressão de estatísticas de utilização dos serviços 

disponibilizados na rede de autoatendimento e a utilização dos 

quiosques. Deverá permitir a formatação dos relatórios em formato 

PDF ou e exportação para o formato XLS. 

o operações concluídas – Estatística das operações concluídas com 

sucesso no dia, mês ou período informado; 

o operações abandonadas – Estatística das operações abandonadas no 

dia, mês ou período informado; 

 Segurança: Deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para o 

controle do acesso de usuários ao Gerenciador do Autoatendimento: 

o Cadastro: permitir efetuar cadastros referentes a: 

 Grupos de Usuários - Deverá permitir o cadastro de grupos 

de usuários para o Gerenciador do Autoatendimento. Esse 

recurso, em associação com as permissões por 

funcionalidades, deverá permitir definir graus de acesso dos 

usuários ao Gerenciador do Autoatendimento. 



 Usuários - Deverá permitir o cadastro dos usuários 

Gerenciador do Autoatendimento. Esses usuários serão 

utilizados para logon no aplicativo e deverão ser associados a 

grupos de usuários previamente cadastrados. 

o  Permissões: 

 Atribuição de Permissões aos Grupos de Usuários - Deverá 

permitir definir as permissões de acesso às funcionalidades 

do gerenciador aos usuários dos grupos determinados. 

o Usuários: 

 Alteração de senha de Usuários - Deverá permitir a alteração 

da senha de logon do usuário logado. 

 

18.11.4.2.16 Disponibilizar os seguintes serviços: 

 Desabilitar Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações 

desabilitadas. Deverá permitir habilitar e desabilitar o funcionamento das 

estações da rede de autoatendimento. Ao desabilitar uma estação o 

aplicativo deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a 

qual a estação deverá ficar desabilitada, reativando-a automaticamente 

após esta data e hora.  

 Desabilitar funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades do software de autoatendimento. Deverá permitir habilitar e 

desabilitar o funcionamento de uma funcionalidade do software de 

autoatendimento. Ao desabilitar uma funcionalidade, o aplicativo deverá 

permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a qual a 

funcionalidade deverá ficar desabilitada, reativando-o automaticamente 

após esta data e hora.  

18.11.4.2.17 Deverá ser fornecido manual do SGR, com a descrição de todas as 

funcionalidades existentes. 

18.11.4.3 Além dos módulos básicos do sistema foram explicitados nos itens 

3.11.2.1 e 3.11.2.2., a CONTRATADA será responsável por prover 

outros softwares (aplicativos de retaguarda, banco de dados, rotinas de 

backup e restore, etc.) que tenham a função de garantir o 

funcionamento destes dois módulos, bem como garantir os serviços de 

hospedagem e suporte técnico.   

 

18.12 HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES DO AUTOATENDIMENTO DE 

GERENCIAMENTO REMOTO  

18.12.2 O software de autoatendimento e o software de gerenciamento 

remoto em servidor exclusivo e dedicado de propriedade da CONTRATADA, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

18.12.3 O ambiente do software deverá apresentar a Disponibilidade Mensal 

de 98,50%.  

18.12.4 A disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o 

tempo em que o sistema apresenta características técnicas e operacionais 

especificadas e o tempo total considerado. O período de observação a ser 

considerado é de 1 (um) mês, ou seja, deverá ser considerado o período 

compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.  

18.13 INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS 



18.13.2  A infra – estrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados 

os terminais será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

18.14 SUPORTE TÉCNICO 

18.14.2 A CONTRATADA deverá prestar serviços técnicos e suporte e de 

manutenção referentes à solução proposta à CONTRATANTE durante o 

período de vigência do CONTRATO, compreendendo, pelo menos o tratado a 

seguir: 

 Suporte técnico telefônico, com atendimento técnico, através de pessoal 

habilitado, com abrangência no Estado de Minas Gerais, sempre que 

requerido pela CONTRATANTE.  

 Suporte técnico presencial, com atendimento técnico por meio de 

especialista conhecedor do autoatendimento, para resolver problemas não 

derivados de uso indevido dos programas, com abrangência no Estado de 

Minas Gerais.  

18.14.3 Níveis de serviço exigidos da CONTRATADA: 

O atendimento aos chamados CONTRATANTE deverá estar disponível 

obrigatoriamente, para a solução de problemas de equipamentos, software e 

reposição do papel da impressora. 

18.14.4 Atendimento aos usuários: 

18.14.4.1 Os chamados de suporte deverão ser centralizados num único ponto, 

para todas as solicitações da CONTRATANTE.  

18.14.4.2 Para o atendimento do prazo máximo da solução, oriundo dos chamados 

de assistência técnica, a CONTRATADA poderá usar inclusive 

equipamentos de reserva (backup), no mínimo iguais ou superiores aos 

ofertados.  

18.14.5 Período de Assistência Técnica 

18.14.5.1 Período de assistência técnica e manutenção será igual à vigência do 

Contrato.  

18.14.6 Tempos máximos de atendimento e restabelecimento: 

O serviço de atendimento de suporte dos equipamentos e software dos terminais 

de autoatendimento deverá ser feito no mínimo segundo os seguintes critérios: 

18.14.6.1 Executado em horário comercial, no período de 08hs às 18hs dos dias 

úteis, excluídos os feriados e finais de semana.  

18.14.6.2 Ser executado on-site, nas instalações da CONTRATANTE, durante o 

período de garantia, nas localidades onde os terminais estiverem 

instalados, com abrangência no Estado de Minas Gerais.  

18.14.6.3 O tempo total de atendimento e restabelecimento deverá ser no 

máximo de 8 (oito) horas para os terminais instalados na Capital e 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 16 horas para as demais 

localidades. As horas acima serão computadas a partir da abertura da 

ocorrência na CONTRATADA, e contadas nos períodos entre 08hs às 

18hs em dias úteis.  

18.14.6.3.1 Integram a região metropolitana de Belo Horizonte, os municípios de 

Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, 

Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, 

Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, 

Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa 



Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu 

de Minas e Vespasiano.   

18.14.7 Abrangência da prestação dos serviços de manutenção 

Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de 

autoatendimento deverão incluir no mínimo: 

18.14.7.1 manutenção dos terminais de Autoatendimento, incluindo a substituição 

de peças e componentes fornecidos pela CONTRATADA mão de obra e 

deslocamento,de modo a manter a operação normal.  

18.14.7.2 restauração da imagem dos computadores, quando fizer necessário;  

18.14.7.3 atualização dos firmwares e drivers dos computadores; 

18.14.7.4 manutenção dos softwares da CONTRATADA; 

18.14.7.5 abastecimento de papel dos terminais.  

18.14.7.5.1 A compra do papel é de responsabilidade de cada órgão participante.  

 

18.14.8 O limite de atuação da CONTRATADA estará limitado a: 

18.14.8.1 Interface de rede 

18.14.8.2 E ao cabo de energia do Terminal de autoatendimento 

  DOCUMENTAÇÃO  

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação de todos os componentes do 

autoatendimento, incluindo a documentação técnica do terminal de 

autoatendimento, e manual do usuário, que deverá conter no mínimo todos os 

detalhes necessários à perfeita operação dos equipamentos e softwares propostos. 

 

 

 
 

19  ITEM 04 –  SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO TIPO IV 

19.1 GABINETE DO AUTOATENDIMENTO 

O gabinete para o autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 

características: 

19.1.2  fabricado em módulo único, slim,  confeccionado em chapa de aço em 

pintura resistente à corrosão atmosférica ou aço inoxidável, com 

acabamento escovado, ou  fibra de vidro. Quando a CONTRATADA optar por 

propor o acabamento por pintura, deverá aplicar a cor Prata na Escala 

Pantone Sólida.    

19.1.3 deverá possuir acabamento com estrutura soldada sem parafusos 

ou travas externas e não deve ter arrestas ou saliências que ofereçam risco 

físico ao usuário, 

19.1.4 deverá apresentar resistência à impactos;  

19.1.5 o fabricante deve demonstrar que o design atende de modo ergonômico às 

pessoas com estatura entre 1,55 metros e 1,90 metros; 

19.1.6 o peso total do equipamento deve ser superior a 80 quilos; 

19.1.7 os detalhes de acabamento poderão  ser em termoplástico ou 

resina termo fixa; 

19.1.8 o gabinete deve permitir ser fixado no chão através de base com 4 

parafusos. Deverá ser disponibilizada uma forma alternativa de fixação (ex.: 



ventosas), nos casos em que a perfuração não puder ser feita; 

19.1.9 a estrutura do equipamento deve facilitar o acesso aos seus 

módulos internos para manutenção e abastecimento; 

19.1.10  o controle do acesso ao interior do equipamento deve ser por meio 

de portas fechadas por chave do tipo tetra e deve haver uma porta específica 

com fechadura para troca de bobina de papel na impressora isolada do acesso 

aos demais módulos do equipamento;  

19.1.11 deverá possuir fonte de alimentação padrão ATX, seleção 

automática de tensão (110V/220V), e de freqüência de 50/60 Hz, que suporte 

a sua configuração plena com capacidade mínima para 30% de expansão, 80 

Plus categoria GOLD comprovado no site www.80plus.org, PFC (Power Factor 

Correction) ativo; 

19.1.12  deverá possuir chave geral liga/desliga com fusível, independente 

das chaves dos componentes, com capacidade de corrente adequada à 

demanda total do equipamento; 

19.1.13 deverá permitir operação normal das aplicações sob as situações de 

temperatura e umidade encontradas no Estado de Minas Gerais;  

19.1.14 deverá possuir identificação visual Externa, com ícones 

confeccionados em policarbonato autoadesivo para sinalização dos locais das 

operações dos dispositivos de interação com o usuário e para aplicação da 

identidade visual do Governo de Minas a ser definido pela CONTRATANTE: 

19.1.15 deverá possuir identificação visual interna, com orientação afixada 

próxima aos locais de operação e substituição de consumíveis com informações 

detalhadas;  

19.1.16 deverá possuir guilhotina controlável por software com método de 

corte de papel do tipo “scissors cut” e entrega de papel somente após a 

conclusão da impressão (presenter); 

19.1.17 deverá possuir saída para os cabos de energia e rede de dados; a 

conexão de saída do cabo de rede deverá ser interna ao equipamento, evitando 

assim a interferência externa; 

19.1.18 deverá possuir barra de tomadas saídas tripolares, chave liga-desliga 

e indicador luminoso de ligado e desligado; 

19.1.19 teclado alfanumérico, corpo em chapa de aço e pintura resistente a 

corrosão atmosférica, e teclado em ABS, resistente ao vandalismo, com 

impedimento a remoção das teclas, o teclado deve ser integrado ao gabinete e 

localizado na altura que garantirá a privacidade ao usuário,  as teclas devem 

retornar códigos ASCII distintos entre si, deverá ser fornecida tabela com os 

códigos gerados por cada tecla. Padrão PC ABNT 2 83 teclas, com bloco 

numérico destacado;  

19.1.20 track ball óptico ou mecânico (esfera que auxilia o movimento do 

cursor), esfera de plástico com pontos entrelaçados em coordenadas óticas 

com diâmetro de 38 mm (podendo existir variação de até 4 mm), rotação 

continua a reversível em qualquer direção. Resolução de 400 DPI, resistente a 

vandalismo com sistema de proteção contra poeira e partículas (padrão IP 65 

no mínimo), deverá possuir botão que retorna o código correspondente função 

de seleção normal do botão padrão do mouse, Track ball e botão próximos e 

destacados do teclado. 

19.2 MICROCOMPUTADOR DO AUTOATENDIMENTO 

O microcomputador do autoatendimento deverá ter, no mínimo, as seguintes 

configurações: 



19.2.2 Processador: 

19.2.2.1 Arquitetura EM64T(Intel) ou x86-64(AMD), compatível com sistema x86 

de 32bits; 

19.2.2.2 Tecnologia Intel Pentium R, Intel i3, Intel i5, AMD Athlon II, AMD 

Phenon II ou superior; 

19.2.2.3 Barramento DMI de 5 GT/s ou Hyper Transport 

19.2.2.4 Consumo Máximo de Energia de 100 W (Thermal Design Power) 

19.2.3 Memória RAM: 

19.2.3.1 4GB de memória padrão SDRAM DDR3, em um único módulo instalado, 

expansível a pelo menos 8GB; 

19.2.4 Placa-Mãe: 

19.2.4.1 deverá possuir encaixe do processador tipo SocketLGA-1150, AM3+, 

FM2 ou superior; 

19.2.4.2 Placa-mãe dotada de detector de superaquecimento do processador e 

velocidades de FAN Cooler; 

19.2.4.3 deverá possuir 02 interfaces padrão SATA-III conforme especificação da 

SATA-IO (SATA International Organization) 

19.2.4.4 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) versão 1.0b ou 

superior, NCQ (Native Command Queuing) e PCI 2.2 no barramento 

19.2.5 BIOS: 

19.2.5.1 Plug and Play, gravada em memória flash: 

19.2.6 Vídeo  

19.2.6.1 Padrão: Integrado com compartilhamento dinâmico de memória 

(DVMT); 

19.2.6.2 Memória: no mínimo de 512 MB; 

19.2.6.3 Resolução: suportar 1024x768 não entrelaçado com 32 bits de cores em 

freqüência de 75 Hz. 

19.2.7 Áudio: 

19.2.7.1 Áudio integrado padrão AC’97 ou High Definition.  

19.2.8 Interfaces 

19.2.8.1 No mínimo, duas portas serial USB; 

19.2.8.2 uma entrada para microfone padrão P2; 

19.2.8.3 uma saída estéreo; 

19.2.8.4 adaptador de rede padrão PCI, plug & play, Fast-Ethernet 10/100/1000, 

de acordo com as normas ISO 8802-2 (IEEE 802.2) e ISO 8802-3 (IEEE 

802-3), padrão CSMA/CD, auto-sense, full-duplex, compatível com os 

protocolos NETBIOS e TCP/IP, com conexão RJ-45, com LED;  

19.2.9 Disco rígido 

19.2.9.1 uma unidade de disco rígido padrão  SATA III com capacidade de, no 

mínimo, 500 Giga Bytes e velocidade de rotação de no mínimo 7.200 

RPM;  

19.2.9.2 compatível com o padrão NCQ (Native Command Queuing) 

19.2.9.3 Sistema operacional que permita o perfeito funcionamento dos sistemas 



de autoatendimento e gerenciamento remoto; 

19.2.10 Alto-falante 

19.2.10.1 quantidade: dois 

19.2.10.2 tipo: amplificadas 

19.2.10.3 potência: mínima de 2 (1+1) watt RMS; 

19.2.10.4 segurança: blindagem magnética para evitar interferências na qualidade 

da imagem de vídeo.  

19.3 IMPRESSORA DO AUTOATENDIMENTO: 

A impressora do autoatendimento deverá ter as seguintes características: 

19.3.2 Permitir a impressão de recibos, comprovantes e guias de arrecadação 

estaduais: 

19.3.3 tecnologia térmica;  

19.3.4 utilizar bobinas de papel  script,  111 mm de largura  

19.3.5  quantidade de caracteres por linha igual ou superior a 48; 

19.3.6 alimentação de papel automática e velocidade de, no mínimo 70 mm/s no 

modo normal de impressão a 6 LPP e 48 CPL com sensores de “pouco papel” e  

“fim de papel”; 

19.3.7 dispensador com confiabilidade de 500.000 recibos sem falha; 

19.3.8 vida útil da guilhotina de, no mínimo, 500.000 cortes e, cabeça de 

impressão de no mínimo 100 milhões de pulso; 

19.3.9 dispensador para impulsão do extrato após a impressão e corte do papel 

(presenter); 

19.3.10 o resultado impresso deve ser fornecido ao usuário pela parte frontal 

do equipamento, através de saída própria do gabinete, sem a necessidade de 

acesso direto à impressora; 

19.3.11 impressão nos modos normal, comprimido, itálico, sublinhado e 

negrito; 

19.3.12 Sistema de corte por guilhotina e entrega de recibo controlável por 

software, com método de corte do papel, do tipo “scissors cut”; 

19.3.13 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação; 

19.3.14 deverá permitir a impressão de código de barras de acordo com os 

padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos Bancos (Febraban). 

 

19.4 MONITOR DE VÍDEO COM DISPOSITIVO “TOUCH SCREEN”: 

19.4.2 monitor de vídeo Modelo LED,  colorido, com matriz ativa TFT (Thin Film 

Transistor),  de  no mínimo 15 polegadas com “dot picth” igual ou inferior a 

0,297 mm e suporte à resolução de 1.360 x 768 pixels não entrelaçado com 

32 bits de cores em freqüência máxima de 60 Hz;; 

19.4.3 ajustes digitais e internos ao gabinete, do tipo controle OSD: 

largura, altura, brilho, contraste, fase, freqüência, centralização H/V e 

resolução; 

19.4.4  Luminosidade de no mínimo 250 cd/m2; 

19.4.5 Tempo de resposta de no máximo 8ms; 



19.4.6 Relação de contraste de 450:1 - Estático; 

19.4.7 Ângulo de visão: horizontal de 170º, vertical 160º; 

19.4.8 anti-reflexivo; 

19.4.9 dureza da superfície: não pode ser riscado pelo uso de qualquer 

estilete classificado na escala Mohs inferior a 6 (seis) e exceder ao teste de 

abrasão severo MIL-C-675C; 

19.4.10 deverá ser fornecido acompanhado de manuais, cabos, drivers e 

placas necessárias para a sua instalação. 

19.5 PORTAS USB EXTERNAS 

19.5.2 No mínimo 2 (duas) portas USB que utilizem driver EHCI (USB 

2.0), distanciadas entre si, no mínimo 5,0cm, deverão estar posicionadas na 

parte frontal do equipamento com acesso ergonômico facilitado ao usuário. 

 

19.6 LEITORA SMARTCARD / CARTÃO MAGNÉTICO 

19.6.2 Deverá ser de inserção manual (DIP), híbrido. 

19.6.3 O leitor de cartões deverá ter capacidade de leitura das trilhas 1, 2 e 3, 

simultaneamente, nos padrões ABA/ISO. 

19.6.4 Deverá ter capacidade de leitura/gravação de SmartCard com as seguintes 

características: 

aderência aos padrões ISO 7816/1-3 e EMV 2000 – Versão 4 - nível 1 ou 

superior; 

suporte aos protocolos T=0 e T=1; 

reconhecer smart card pertencente às classes “A”, “B” e “AB” (5V, 3V). 

19.6.5 Possuir Certificado de Aprovação EMV 2000 versão 4 – nível 1 ou superior. 

Deverá ser apresentada cópia junto com a Documentação Técnica, não 

sendo aceita a reprodução de páginas da Internet. 

19.6.6 Deverá possuir sensores de detecção de presença de cartão e de 

identificação de tarja magnética. 

19.6.7 Deverá ser dotado de dispositivo para retenção do cartão, durante a 

operação com SmartCard. 

19.6.8 A comunicação entre o leitor de cartões magnéticos e a placa-mãe deverá 

ser criptografada com os algoritmos simétricos 3DES ou AES; 

19.6.9 A solução de criptografia deverá permitir a sua implementação fim a fim; 

19.6.10 A solução de criptografia deverá encriptar as 3 trilhas magnéticas; 

19.6.11 Autenticação com o servidor usando o método desafio/resposta; 

19.6.12 Todo o circuito e as bobinas de leitura deverão formar um conjunto 

inviolável, solidário à cabeça de leitura, de tal forma que não seja possível 

ter acesso às informações da trilha magnética; 

19.6.13 Deverá ser resistente a solventes; 

19.6.14 Sensor anti-skimming e sensor de arrancamento; 

19.6.15 Proteção metálica envolvendo todo o leitor. 

 

19.7 LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS 



A leitora deverá realizar leitura de códigos de barras a laser de luz vermelha. 

19.7.2 Tipo: alimentação manual; 

19.7.3 Posicionamento: disposto na parte frontal do quiosque em local de 

fácil acesso ao usuário; 

19.7.4 Padrão: I-25 (2 de 5 intercalado) com reconhecimento automático 

do tipo de código; 

19.7.5 Índice de rejeição: máximo de 4% de documentos conforme padrão 

adotado pela FEBRABAN em estado normal de utilização - considerados papéis 

manipulados com dobras ou amassados, de espessura e gramatura diferentes; 

19.7.6 Capacidade de leitura: strings de 44 caracteres para código de 

barras conforme padrão adotado pela FEBRABAN. 

 

19.8 SEGURANÇA 

19.8.2 Deverá ter sensor e dispositivo anti-skimming visando identificar a 

instalação, sobre a leitora de cartões, de qualquer artefato de captura de 

informações do cartão. 

19.8.3 Deve ter capacidade de desligamento elétrico de componentes (monitor, 

CPU, etc.). Para tanto deverá ser disponibilizada, no mínimo, 01 (uma) 

entrada de AC para conexão do cabo de energia, no interior do cofre. 

19.8.4 Deve ter capacidade de ao ser acionado emitir sinal sonoro. 

19.8.5 Conectividade (contato seco) com a placa de sensores de segurança do 

ATM. 

19.8.6 Conectividade total com a API do fabricante do ATM, de forma a garantir 

que o sistema do Banco receberá as informações enviadas pelo dispositivo 

anti-skimming. 

19.8.7 Registrar, no mínimo, 50 eventos, mesmo com o terminal desligado 

19.8.8 Ser homologado de acordo com a norma PCI EPP versão 1.0A de 

Novembro/2006. 

19.8.9 Do tipo blindado, com detecção de invasão e destruição das chaves em caso 

de violação (tamper proof). 

19.8.10 Certificação: Deverá ser entregue certificação que comprove o 

atendimento às exigências de segurança estabelecidas pela Visa e 

Mastercard Internacionais para transações de débito e crédito, junto com a 

Documentação Técnica. 

19.8.11 Ser capaz de operar com os algoritmos de criptografia RSA e 3-DES 

com chaves de tamanho mínimo de 1024 bits para RSA e 16 bytes para 3-

DES. 

19.8.12 Suportar o padrão X509 v3 para certificados.  

19.8.13 Ser capaz de gerar e armazenar pares de chaves RSA de 1024 bits 

no mínimo. 

19.8.14 Ser capaz de armazenar, no mínimo, 4 chaves de trabalho 3-DES 

double length. 

19.8.15 Ser capaz de gerar desafio e conferir resposta (número 

aleatório/criptograma 3-DES). 

19.8.16 Conter número único de identificação.  



19.8.17 O teclado deverá permitir a inserção de Master Key para encriptação 

de dados das seguintes maneiras: 

custodiado, ou seja, em fábrica com utilização de Hardware Security Module 

(HSM) evitando assim a inserção manual das chaves; 

em produção, por meio de software mediante acesso local e remoto. A 

solução de criptografia oferecida deverá permitir a inserção, remoção e 

troca da chave através de processo remoto, via rede, com uso de chave 

cadastrada para esse processo ou por uma das chaves já inseridas. Deverá 

ser fornecida, sem ônus adicionais, as APIs e documentação necessária 

para que a CONTRATANTE possa adequar seu sistema para esta tarefa. 

19.8.18 Teclado deverá ser personalizado no momento da fabricação com o 

par de chaves RSA e certificado X509v3 assinado por autoridade 

certificadora confiável. O(s) certificado(s) da autoridade certificadora 

utilizada para assinatura dos certificados dos EPP deverá(ão) ser 

fornecido(s) ao Banco. 

 

19.9 PINPAD 

19.9.2 1 teclado PIN que o equipamento deverá possuir. 

 

19.9.3 Deverá ser mecânico, criptográfico (EPP – Encrypting PinPad) e 

antivandalismo.  

 

19.9.4 Deverá possuir, no mínimo, 10 de teclas numéricas 

 

19.9.5 Segundo a norma ABNT NBR 15250:2005, as teclas ENTRA, CORRIGE e 

CANCELA, quando presentes, devem obedecer aos padrões de cores e 

marcações táteis em alto-relevo especificados na tabela a seguir: 

 

TECLA COR MARCAÇÃO 

CANCELA Vermelha X 

CORRIGE Amarela | 

ENTRA Verde O 

 

19.9.6 O teclado PIN deverá possuir 6 (seis) teclas de função, conforme figura a 

seguir, sendo: 

· 1 (uma) tecla ANULA ou CANCELA; 

· 1 (uma) tecla ENTRA; 

· 1 (uma) tecla CORRIGE; 

· 3 (três) teclas de expansão. 



 

 

19.10 SOFTWARES DE AUTOATENDIMENTO 

19.10.2 Absorção 

A CONTRATADA deverá absorver todos os softwares e customizações existentes  

para exibição dos serviços abaixo. A CONTRATADA deverá absorver todos os 

softwares e customizações existentes para exibição dos serviços abaixo. O 

software de prestação de serviços do autoatendimento foi desenvolvido em PHP 

5.3.10 utilizando MySQL Ver 14.14 Distrib 5.5.31. 

 

00 MENU INICIAL 

01 COPASA 

01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS 

01.01.01 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS CONSULTA 

01.01.02 CERTIDãO NEGATIVA DE DéBITOS IMPRESSÃO 

01.02 CONTAS PAGAS 

01.02.01 CONTAS PAGAS CONSULTA 

01.02.02 CONTAS PAGAS IMPRESSÃO 

01.03 HISTÓRICO DE CONSUMO 

01.03.01 HISTóRICO DE CONSUMO CNPJ 

01.03.02 HISTóRICO DE CONSUMO CPF 

01.03.03 HISTóRICO DE CONSUMO MATRíCULA 

01.03.04 HISTÓRICO DE CONSUMO CNPJ CONSULTA 

01.03.05 HISTóRICO DE CONSUMO CPF CONSULTA 

01.03.06 HISTóRICO DE CONSUMO MATRICULA CONSULTA 

01.03.07 HISTóRICO DE CONSUMO IMPRESSãO 

01.03.08 HISTóRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO IMPRESSãO 

01.03.09 HISTÓRICO DE CONSUMO DETALHAMENTO CONSULTA 

01.03.10 HISTÓRICO DE CONSUMO AJUDA 



01.04 SEGUNDA VIA DE CONTA 

01.04.01 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ 

01.04.02 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF 

01.04.03 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA 

01.04.04 SEGUNDA VIA DE CONTA CNPJ CONSULTA 

01.04.05 SEGUNDA VIA DE CONTA CPF CONSULTA 

01.04.06 SEGUNDA VIA DE CONTA MATRICULA CONSULTA 

01.04.07 SEGUNDA VIA DE CONTA IDENTIFICADOR CONSULTA 

01.04.08 SEGUNDA VIA DE CONTA IMPRESSAO 

02 DER 

02.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS 

02.01.01 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS CONSULTA 

02.01.02 DISTÂNCIA ENTRE MUNICÍPIOS IMPRESSÃO 

02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS 

02.02.01 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - ACERVOS 

02.02.02 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - CIDADES 

02.02.03 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - GRUTAS 

02.02.04 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - LAGOS 

02.02.05 INFORMAÇÕES DE PONTOS TURÍSTICOS - PARQUES 

02.03 INFORMAÇÕES AÉREAS 

02.04 INFORMAÇÕES DE VIAGENS INTERMUNICIPAIS E INTERESTADUAIS 

02.04.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO HORIZONTE 

02.04.01.01 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE CONSULTA 

02.04.01.02 LINHAS RODOVIÁRIAS PARTINDO DE BELO 

HORIZONTE AJUDA 

02.04.02 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

02.04.02.01 LINHAS RODOVIÁRIAS ENTRE MUNICÍPIOS 

CONSULTA 

02.04.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

02.04.03.01 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

CONSULTA 

02.04.03.02 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

AJUDA 

02.04.03.03 RODOVIAS COM RESTRIÇÃO DE TRÁFEGO 

IMPRESSÃO 

02.04.04 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

02.04.04.01 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

CONSULTA 

02.04.04.02 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL 

IMPRESSAO 



02.04.04.03 POSTOS DE POLICIAMENTO ESTADUAL AJUDA 

02.04.05 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 

02.04.05.01 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL CONSULTA 

02.04.05.02 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL 

IMPRESSÃO 

02.04.05.03 POSTOS DE POLICIAMENTO FEDERAL AJUDA 

03 DETRAN 

03.01 VEÍCULO 

03.01.01 DADOS DO VEÍCULO 

03.01.01.01 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA 

03.01.01.02 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA AUTUAÇÕES 

03.01.01.03 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA MULTAS 

03.01.01.04 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA IMPEDIMENTOS 

03.01.01.05 DADOS DO VEÍCULO CONSULTA TIMEOUT 

03.01.01.06 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO MULTAS 

03.01.01.07 DADOS DO VEÍCULO IMPRESSÃO AUTUAÇÕES 

03.01.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO 

03.01.02.01 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

03.01.02.02 INFRAÇÕES PARA EXTRATO AGUARDA 

CONSULTA 

03.01.02.03 INFRAÇÕES PARA EXTRATO CONSULTA 

DETALHES 

03.01.02.04 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 

03.01.02.05 INFRAÇÕES PARA EXTRATO IMPRESSÃO 

DETALHES 

03.01.03 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO 

03.01.03.01 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO CONSULTA 

03.01.03.02 MOTIVO DE NãO LICENCIAMENTO IMPRESSÃO 

03.01.04 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) VEÍCULO 

03.01.04.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO CONSULTA 

03.01.04.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

VEÍCULO IMPRESSÃO 

03.02 HABILITAÇÃO 

03.02.01 SITUAÇÃO CNH 

03.02.01.01 SITUAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.01.02 SITUAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.01.03 SITUACAO CNH IMPRESSÃO 

03.02.02 2° VIA EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.02.01 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 



HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.02.02 SEGUNDA VIA EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 

03.02.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA RENOVAÇÃO CNH 

03.02.03.01 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH CONSULTA 

03.02.03.02 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH AJUDA 

03.02.03.03 EMISSÃO DE BOLETIM RESUMO PARA 

RENOVAÇÃO CNH IMPRESSÃO 

03.02.04 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.04.01 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.04.02 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH AJUDA 

03.02.04.03 SOLICITAÇÃO DE ADIÇÃO DE CATEGORIA NA 

CNH IMPRESSÃO 

03.02.05 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) HABILITAÇÃO 

03.02.05.01 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.05.02 EMISSÃO DE TAXAS DE SERVIÇOS (DAE) 

HABILITAÇÃO IMPRESSAO 

03.02.06 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA CNH 

03.02.06.01 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH CONSULTA 

03.02.06.02 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH AJUDA 

03.02.06.03 SOLICITAÇÃO DE MUDANÇA DE CATEGORIA NA 

CNH IMPRESSÃO 

03.02.07 PONTUAçãO DO CONDUTOR 

03.02.07.01 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR CONSULTA 

03.02.07.02 PONTUAÇÃO DO CONDUTOR IMPRESSÃO 

03.02.08 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA HABILITAÇÃO 

03.02.08.01 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO CONSULTA 

03.02.08.02 MARCAÇÃO DE EXAME PARA PRIMEIRA 

HABILITAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03 RECURSOS 

03.03.01 DADOS DA AUTUAçãO 

03.03.01.01 DADOS DA AUTUAÇÃO CONSULTA 

03.03.01.02 DADOS DA AUTUAÇÃO IMPRESSÃO 

03.03.02 DADOS DO RECURSO 

03.03.02.01 DADOS DO RECURSO CONSULTA 



03.03.02.02 DADOS DO RECURSO AGUARDA CONSULTA 

03.03.02.03 DADOS DO RECURSO CONSULTA PROCESSO 

04 IPSEMG 

04.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES 

04.01.01 CATÁLOGO DE PRESTADORES CONSULTA 

04.01.02 CATÁLOGO DE PRESTADORES IMPRESSÃO 

04.02 CERTIDãO 

04.02.01 CERTIDãO CONSULTA 

04.02.02 CERTIDãO IMPRESSÃO 

05 POLÍCIA CIVIL 

05.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES 

05.01.01 ATESTADO DE ANTECEDENTES CONSULTA 

05.01.02 ATESTADO DE ANTECEDENTES AGUARDA CONSULTA 

05.01.03 ATESTADO DE ANTECEDENTES IMPRESSÃO 

05.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

05.02.01 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

CONSULTA 

05.02.02 SEGUNDA VIA CARTEIRA DE IDENTIDADE (DAE) 

IMPRESSãO 

06 OUVIDORIA 

06.01 OUVIDORIA ENVIO DADOS 

19.10.3 Licenças de Uso 

A CONTRATADA deverá fornecer para a CONTRATANTE as licenças de uso dos 

softwares propostos, para as quantidades de equipamentos propostos, dentro do 

prazo de vigência do CONTRATO, considerando inclusive suas prorrogações.  

19.10.4 Serviços 

A CONTRATADA deverá fornecer juntamente com os terminais de Autoatendimento 

os softwares de operação e gerenciamento, podendo a própria CONTRATADA 

desenvolvê-lo ou adquirir os serviços de desenvolvimento de terceiros, contendo 

basicamente dois módulos: 

 Módulo software de navegação e gerenciamento local; 

 Módulo de Gerenciamento Remoto dos Terminais de Autoatendimento 

19.10.4.1 Módulo Software de Navegação e Gerenciamento Local – SNGL 

O SNGL deve ter as seguintes características incorporadas no produto: 

19.10.4.1.1 Permitir a configuração de toda interface gráfica do navegador, 

contemplando funções como: 

 Teclado virtual; 

 Barra de funções e tarefas; 

 Barra de navegação; 

19.10.4.1.2 A configuração citada no item anterior deve contemplar, além da 

alteração do layout visual, o dimensionamento e posicionamento da 



área ocupada na tela, para cada uma das funções disponíveis; 

19.10.4.1.3 Restringir o acesso ao sistema operacional, mediante o uso de teclas 

de atalho que acionem automaticamente uma função local, exigindo 

a autenticação de um usuário e senha para liberação do acesso. 

19.10.4.1.4 Permitir a execução por páginas HTML, de comandos e funções para 

os periféricos locais; 

19.10.4.1.5 Gerar eventos para as páginas HTML a partir de ocorrências dos 

periféricos, tratando erros e garantindo o funcionamento do 

aplicativo; 

19.10.4.1.6 Possuir módulos de consistência genéricos que associados aos 

campos de entrada de dados, permitem a validação local.  

19.10.4.1.7 O SNGL deve disponibilizar, mediante o uso de um módulo com 

interface gráfica, as seguintes funções configuráveis: 

 Deve permitir o navegador como o único aplicativo visível e acessível pelo 

usuário 

 Controlar e restringir a navegação Web, mediante utilização de listas de 

sítios permitidos e proibidos; 

 Controlar a habilitação do menu popup do browser (botão direito); 

 Controlar a limpeza do histórico de navegação, automaticamente após cada 

navegação, sem a necessidade de encerrar o aplicativo; 

 Desabilitar a caixa de dialogo para os comandos de impressão direcionados 

a um periférico local; 

 Ignorar caixas de mensagem e erros de script do browser; 

 Bloqueio de teclas de Sistema como ALT+F4, ALT+TAB, CTRL+ESC, 

ALT+ESC, CTRL+ALT+F9; 

 Criação e uso de teclas de atalho; 

 Definição de tipo de protocolo (http, https, ftp) e URL padrão; 

 Definição e uso de páginas HTML locais, sobrepondo as páginas do 

navegador, para exibição em situações de erro descritas abaixo: 

o Segurança – acesso a site proibido; 

o Time-out – requisição de páginas, com limite de tempo 

parametrizável; 

o Genéricos – erros de http, web server, proxy e browser; 

 Controle de ociosidade na navegação ativando a exibição de página HTML 

local, quando exceder limite de tempo parametrizável; 

 Controle de retorno automático para a pagina inicial, quando exceder limite 

de tempo parametrizável; 

 Controle de exibição de novas janelas do browser, com as seguintes 

funções: 

o Destruição automática da janela quando exceder limite de tempo 

parametrizável ou pela dimensão mínima; 

o Limitação de quantidade de janelas abertas; 

o Manter somente uma janela visível; 

o Comando “back” para finalizar janela; 



o  Habilitar comandos “back” e “forward” entre as diversas janelas; 

o Permitir o “fechamento” das janelas; 

  Gravação de logs de execução e erros, controlados por número de arquivos 

e tamanho, permitindo analisar problemas. 

 Controlar exibição do cursor. 

19.10.4.1.8 o terminal deverá emitir sinal audível na medida em que as 

informações forem sendo digitadas pelo usuário no teclado virtual apresentado 

na tela ou no teclado do equipamento; 

19.10.4.1.9 toda vez que o usuário executar uma operação de impressão, o 

botão de comando na tela deverá ser inibido, não permitindo desta forma a 

reimpressão dos documentos.  

19.10.4.1.10 sinalizar para o usuário, no mínimo, as seguintes operações: 

 impressão não disponível; 

 terminal fora de serviço; 

 informações institucionais, quando o terminal estiver ocioso.  

19.10.4.1.11 deverá possuir mecanismo para auto ativação nos casos de 

inicialização ou reinicialização dos terminais de autoatendimento. 

 

19.10.4.2 Módulo do Software de Gerenciamento Remoto – SGR 

19.10.4.2.1 Este módulo destina-se ao gerenciamento dos terminais instalados, 

de forma a garantir os padrões de operação tratados nestas 

especificações técnicas, excetuando-se o gerenciamento de 

hardware, que exija software próprio.  

19.10.4.2.2 O SGR deverá ser acessado por qualquer computador que esteja 

conectado à rede Internet, por meio de controle de acesso, exigindo 

login e senha.  

19.10.4.2.3 – Deverá ser disponibilizado visualização remota da situação de cada 

um dos Terminais da rede de autoatendimento e também 

determinar a execução e configuração de ações automáticas. 

19.10.4.2.4 As funções de gerenciamento devem utilizar interface Web, 

permitindo aos gestores acesso remoto por Internet. O sistema deve 

permitir que a CONTRATANTE obtenha informações que possibilitem 

uma análise, em tempo real, dos pontos gerenciados. 

19.10.4.2.5 O Gerenciamento Remoto deve monitorar continuamente a aplicação 

de autoatendimento, indicando seu fluxo de operação, visando 

detectar situações de anormalidade que possam interromper o 

funcionamento do serviço ou exigir uma intervenção técnica, seja 

por falha em dispositivos ou problemas de performance e 

desempenho. 

19.10.4.2.6 Os erros e falhas detectadas nos terminais de autoatendimento, 

devem automaticamente gerar pedidos de intervenção para a 

CONTRATADA. 

19.10.4.2.7 As ocorrências abertas deverão estar associadas a ações 

automáticas que deverão ser parametrizadas pela CONTRATADA e 

permitir a associação às seguintes ações automáticas e/ou manuais, 

desencadeadas pela abertura de ocorrências: 

 envio de e-mail para áreas de gestão; 



 execução de comandos remotos para reiniciar o aplicativo, reiniciar o terminal, 

 desligar o terminal, atualizar data / hora; 

 exibição de alertas visuais na Web console; 

19.10.4.2.8 A abertura de ocorrências deve estar associada no mínimo às 

seguintes falhas: 

19.10.4.2.9 Aplicativo não responde (travado); 

19.10.4.2.10 Terminal desligado ou sem comunicação; 

19.10.4.2.11 Necessidade de abastecimento do consumível da impressora; 

19.10.4.2.12 Status de uso da memória, CPU e disco rígido; 

19.10.4.2.13 Status dos periféricos dos terminais mediante informação fornecida 

pela aplicação; 

19.10.4.2.14 O Monitoramento Remoto deve conter, ainda, no mínimo, as 

seguintes características: 

19.10.4.2.14.1 Classificar as ocorrências pelo grau de severidade, por 

agrupamentos de negócio ou perfil, por agrupamento geográfico ou 

administrativo; 

19.10.4.2.14.2  Permitir abertura de ocorrências manualmente. 

19.10.4.2.14.3  Registrar detalhadamente os erros e falhas detectadas, 

mediante informação do código, horário e número do terminal, 

possibilitando a visualização destes dados nas consultas e relatórios; 

19.10.4.2.14.4  Possuir conceito de hierarquização, permitindo ações 

escalonadas para situações que exijam maior rigor. 

19.10.4.2.15 O módulo de gerenciamento deverá permitir, no mínimo: 

 efetuar cadastros referentes à:  

o Aplicativos - Deverá apresentar tela com todos os aplicativos de 

Autoatendimento gerenciados; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir aplicativos.  

o Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os atendentes 

cadastrados para a rede de autoatendimento; deverá permitir 

incluir, alterar ou excluir atendentes.  

o Regiões - Deverá apresentar tela com todas as regiões cadastradas 

na rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar ou 

excluir regiões.  

o Locais - Deverá apresentar tela com todos os locais cadastrados nas 

regiões da rede de autoatendimento; deverá permitir incluir, alterar 

ou excluir locais.  

o Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações de 

autoatendimento cadastradas na rede; deverá permitir incluir, 

alterar ou excluir estações.  

o Funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades dos aplicativos de Autoatendimento cadastrados; 

deverá permitir incluir, alterar ou excluir funcionalidades.  

o Tipos de Ocorrências - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

ocorrências cadastrados para os aplicativos gerenciados; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir ocorrências.  



o Tipos de Atendentes - Deverá apresentar tela com todos os tipos de 

atendentes cadastrados na rede de autoatendimento; deverá 

permitir incluir, alterar ou excluir tipos de atendentes. 

 Efetuar consultas referentes à: 

o atividade das Estações: monitora o status dos terminais de 

autoatendimento, indicando as estações inoperantes e as estações 

habilitadas e operantes. O sistema deverá enviar e-mail de alerta 

para os casos de estações inoperantes; 

o  comunicação com a rede : monitora o status da comunicação da 

rede com o terminal, indicando  as estações sem comunicação e as 

estações habilitadas e com comunicação com a rede. . O sistema 

deverá enviar e-mail de alerta para os casos de estações sem 

comunicação. 

o situação da impressora : monitora o status da impressora, indicando 

as impressoras ligadas, desligadas e com erros; 

o  nível de papel: monitora o consumo de papel pela impressora 

(pouco papel/sem papel); 

o ocorrências: deverá apresentar tela com todas as ocorrências já 

registradas pelos Terminais de Autoatendimento; 

 

 permitir a geração de relatórios que conterão, no mínimo, os seguintes 

itens: 

o ocorrências por intervalo de tempo; 

o ocorrências por Unidade de Localização; 

o descrição, código da ocorrência, número do terminal e horário de 

abertura e fechamento da ocorrência; 

o tempo de correção das ocorrências; 

o tempo médio de utilização dos terminais por dia; 

o tempo de indisponibilidade das máquinas no dia e no mês; 

o tempo de indisponibilidade da(s) máquina(s) no período; 

o relatório com a quantidade de transações executadas por terminal, 

mediante informações recebidas on-line do aplicativo de 

autoatendimento; 

o estatísticas de utilização de serviços e terminais: deverá possibilitar 

a impressão de estatísticas de utilização dos serviços 

disponibilizados na rede de autoatendimento e a utilização dos 

quiosques. Deverá permitir a formatação dos relatórios em formato 

PDF ou e exportação para o formato XLS. 

o operações concluídas – Estatística das operações concluídas com 

sucesso no dia, mês ou período informado; 

o operações abandonadas – Estatística das operações abandonadas no 

dia, mês ou período informado; 

 Segurança: Deverá disponibilizar as seguintes funcionalidades para o 

controle do acesso de usuários ao Gerenciador do Autoatendimento: 

o Cadastro: permitir efetuar cadastros referentes a: 

 Grupos de Usuários - Deverá permitir o cadastro de grupos 



de usuários para o Gerenciador do Autoatendimento. Esse 

recurso, em associação com as permissões por 

funcionalidades, deverá permitir definir graus de acesso dos 

usuários ao Gerenciador do Autoatendimento. 

 Usuários - Deverá permitir o cadastro dos usuários 

Gerenciador do Autoatendimento. Esses usuários serão 

utilizados para logon no aplicativo e deverão ser associados a 

grupos de usuários previamente cadastrados. 

o  Permissões: 

 Atribuição de Permissões aos Grupos de Usuários - Deverá 

permitir definir as permissões de acesso às funcionalidades 

do gerenciador aos usuários dos grupos determinados. 

o Usuários: 

 Alteração de senha de Usuários - Deverá permitir a alteração 

da senha de logon do usuário logado. 

 

19.10.4.2.16 Disponibilizar os seguintes serviços: 

 Desabilitar Estações - Deverá apresentar tela com todas as estações 

desabilitadas. Deverá permitir habilitar e desabilitar o funcionamento das 

estações da rede de autoatendimento. Ao desabilitar uma estação o 

aplicativo deverá permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a 

qual a estação deverá ficar desabilitada, reativando-a automaticamente 

após esta data e hora.  

 Desabilitar funcionalidades - Deverá apresentar tela com todas as 

funcionalidades do software de autoatendimento. Deverá permitir habilitar e 

desabilitar o funcionamento de uma funcionalidade do software de 

autoatendimento. Ao desabilitar uma funcionalidade, o aplicativo deverá 

permitir informar, opcionalmente, uma data e hora até a qual a 

funcionalidade deverá ficar desabilitada, reativando-o automaticamente 

após esta data e hora.  

19.10.4.2.17 Deverá ser fornecido manual do SGR, com a descrição de todas as 

funcionalidades existentes. 

19.10.4.3 Além dos módulos básicos do sistema foram explicitados nos itens 

3.11.2.1 e 3.11.2.2., a CONTRATADA será responsável por prover 

outros softwares (aplicativos de retaguarda, banco de dados, rotinas de 

backup e restore, etc.) que tenham a função de garantir o 

funcionamento destes dois módulos, bem como garantir os serviços de 

hospedagem e suporte técnico.   

 

19.11 HOSPEDAGEM DOS SOFTWARES DO AUTOATENDIMENTO DE 

GERENCIAMENTO REMOTO  

19.11.2 O software de autoatendimento e o software de gerenciamento 

remoto em servidor exclusivo e dedicado de propriedade da CONTRATADA, 

sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.  

19.11.3 O ambiente do software deverá apresentar a Disponibilidade Mensal 

de 98,50%.  

19.11.4 A disponibilidade do serviço é definida como sendo a relação entre o 

tempo em que o sistema apresenta características técnicas e operacionais 

especificadas e o tempo total considerado. O período de observação a ser 



considerado é de 1 (um) mês, ou seja, deverá ser considerado o período 

compreendido entre o primeiro e o último dia do mês.  

19.12 INFRAESTRUTURA DOS LOCAIS 

19.12.2  A infra – estrutura elétrica e lógica dos locais onde serão instalados 

os terminais será de responsabilidade da CONTRATANTE. 

19.13 SUPORTE TÉCNICO 

19.13.2 A CONTRATADA deverá prestar serviços técnicos e suporte e de 

manutenção referentes à solução proposta à CONTRATANTE durante o 

período de vigência do CONTRATO, compreendendo, pelo menos o tratado a 

seguir: 

 Suporte técnico telefônico, com atendimento técnico, através de pessoal 

habilitado, com abrangência no Estado de Minas Gerais, sempre que 

requerido pela CONTRATANTE.  

 Suporte técnico presencial, com atendimento técnico por meio de 

especialista conhecedor do autoatendimento, para resolver problemas não 

derivados de uso indevido dos programas, com abrangência no Estado de 

Minas Gerais.  

19.13.3 Níveis de serviço exigidos da CONTRATADA: 

O atendimento aos chamados CONTRATANTE deverá estar disponível 

obrigatoriamente, para a solução de problemas de equipamentos, software e 

reposição do papel da impressora. 

19.13.4 Atendimento aos usuários: 

19.13.4.1 Os chamados de suporte deverão ser centralizados num único ponto, 

para todas as solicitações da CONTRATANTE.  

19.13.4.2 Para o atendimento do prazo máximo da solução, oriundo dos chamados 

de assistência técnica, a CONTRATADA poderá usar inclusive 

equipamentos de reserva (backup), no mínimo iguais ou superiores aos 

ofertados.  

19.13.5 Período de Assistência Técnica 

19.13.5.1 Período de assistência técnica e manutenção será igual à vigência do 

Contrato.  

19.13.6 Tempos máximos de atendimento e restabelecimento: 

O serviço de atendimento de suporte dos equipamentos e software dos terminais 

de autoatendimento deverá ser feito no mínimo segundo os seguintes critérios: 

19.13.6.1 Executado em horário comercial, no período de 08hs às 18hs dos dias 

úteis, excluídos os feriados e finais de semana.  

19.13.6.2 Ser executado on-site, nas instalações da CONTRATANTE, durante o 

período de garantia, nas localidades onde os terminais estiverem 

instalados, com abrangência no Estado de Minas Gerais.  

19.13.6.3 O tempo total de atendimento e restabelecimento deverá ser no 

máximo de 8 (oito) horas para os terminais instalados na Capital e 

Região Metropolitana de Belo Horizonte e de 16 horas para as demais 

localidades. As horas acima serão computadas a partir da abertura da 

ocorrência na CONTRATADA, e contadas nos períodos entre 08hs às 

18hs em dias úteis.  

19.13.6.3.1 Integram a região metropolitana de Belo Horizonte, os municípios de 

Baldim, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim Branco, Confins, 

Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, Igarapé, Itaguara, 



Itatiaiuçu, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Mário Campos, 

Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, Nova União, Pedro Leopoldo, 

Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa 

Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu 

de Minas e Vespasiano.   

19.13.7 Abrangência da prestação dos serviços de manutenção 

Os serviços de manutenção dos equipamentos e software dos terminais de 

autoatendimento deverão incluir no mínimo: 

19.13.7.1 manutenção dos terminais de Autoatendimento, incluindo a substituição 

de peças e componentes fornecidos pela CONTRATADA mão de obra e 

deslocamento,de modo a manter a operação normal.  

19.13.7.2 restauração da imagem dos computadores, quando fizer necessário;  

19.13.7.3 atualização dos firmwares e drivers dos computadores; 

19.13.7.4 manutenção dos softwares da CONTRATADA; 

19.13.7.5 abastecimento de papel dos terminais.  

19.13.7.5.1 A compra do papel é de responsabilidade de cada órgão participante.  

 

19.13.8 O limite de atuação da CONTRATADA estará limitado a: 

19.13.8.1 Interface de rede 

19.13.8.2 E ao cabo de energia do Terminal de autoatendimento 

  DOCUMENTAÇÃO  

A CONTRATADA deverá fornecer a documentação de todos os componentes do 

autoatendimento, incluindo a documentação técnica do terminal de 

autoatendimento, e manual do usuário, que deverá conter no mínimo todos os 

detalhes necessários à perfeita operação dos equipamentos e softwares propostos. 

 

 

 

20  ITEM 05 DESENVOLVIMENTO DE FUNCIONALIDADES PARA A 

SOLUÇÃO DE AUTOATENDIMENTO 

20.1 O Desenvolvimento das funcionalidades da solução de autoatendimento, 

não tratados nos item 1,2, 3 e 4  deste termo de referência, a serem 

definidos pelos órgãos participantes do Registro de Preços antes da 

implantação do sistema de Autoatendimento, bem como a customização e 

evolução das funcionalidades desenvolvidas pela CONTRATADA, serão 

pagos de acordo com o preço de homem-hora de desenvolvimento, 

customização e evolução  propostos. 

20.2 A solicitação e execução de serviço de desenvolvimento, customização e 

evolução das funcionalidades deverão obedecer ao seguinte fluxo: 

20.2.2 A CONTRATANTE descreve as funcionalidades em documento e 

encaminhando à CONTRATADA. 

20.2.3 A área técnica da CONTRATADA avalia a demanda e estima as horas 

a serem consumidas, bem como o prazo previsto para a execução do serviço. 

20.2.4 A CONTRATADA encaminha o documento à CONTRATANTE para 

autorização do serviço. 

20.2.5 Uma vez autorizado, a CONTRATANTE retorna o documento à 

CONTRATADA para início dos trabalhos. 



20.2.6 Concluído e homologado o serviço, a área técnica da CONTRATADA 

fará uma revisão das horas-homem e obtém a aprovação da CONTRATANTE. A 

mesma deverá aprovar em documento, o serviço executado com as horas-

homem. 

20.2.7 Com este documento aprovado, será processado o faturamento de 

serviço executado e emitido a respectiva fatura. 

 

20.3 As funcionalidades da solução de autoatendimento deverá apresentar, no 

mínimo, as seguintes características: 

20.3.2 Serem desenvolvidos em 3 (três) camadas: cliente (terminais de 

autoatendimento) em ambiente Web, servidor de aplicativo Web e servidor de 

banco de dados; 

20.3.3 permitir a impressão de documentos de arrecadação nos terminais 

de autoatendimento utilizando a impressora térmica, imprimindo inclusive a o 

código de barras nos  padrões estabelecidos pela Federação Brasileira dos 

Bancos (Febraban); 

20.3.4 permitir a ativação e desativação por terminal, de forma remota, da 

seleção das funcionalidades do software de Autoatendimento, que serão 

disponibilizados para os usuários.  

20.3.5 permitir a atualização, de forma remota, de quaisquer códigos de 

software necessários na camada cliente.  

20.3.6 deverá possuir mecanismo para comunicar com o Sistema de 

Gerenciamento Remoto do Autoatendimento que o terminal de 

autoatendimento está ativo; 

20.3.7 possuir funcionalidade que permite a divulgação de imagens com 

avisos/publicidade nos momentos de inatividade dos terminais de 

autoatendimento; 

20.3.8 possibilitar o uso de recursos multimídia que poderão ser 

personalizados para utilização no terminal de autoatendimento; 

20.3.9 disponibilizar telas de “ajuda” para todas as funcionalidades do 

aplicativo; 

20.3.10 deverá ser compatível com o navegador instalado no terminal; 

20.3.11 deverá permitir a utilização de teclado virtual;  

20.3.12 deverá permitir flexibilidade e adaptações às necessidades futuras 

da CONTRATANTE.  

20.4 Todo desenvolvimento de interfaces com os sistemas da CONTRATANTE será 

de responsabilidade da CONTRATANTE, portanto, a CONTRATADA não 

deverá prever estes custos na sua proposta.   

20.5 Interface Gráfica do Terminal 

20.5.2 A Contratada deverá preservar a identidade visual existente nos 

terminais de autoatendimento e seguir o Manual de Identidade Visual e Estilo 

do Sistema de Autoatendimento, a ser fornecido pela CONTRATANTE, nos 

novos desenvolvimentos. 

 

21  CUSTO ESTIMADO 

 

21.1 A planilha abaixo foi elaborada tendo por base a pesquisa de mercado 



efetuada pela Administração. 

21.2 As quantidades abaixo referem-se ao número total de serviços para o 

período de 1(hum) ano. 

 

 

 

 

Descrição UNIDADE QTDE PREÇO 

UNITÁRIO 

(R$) 

Total (R$) 

Locação de 

Terminal tipo I 

Serviço/Ano.  

  

Locação de 

Terminal tipo II 

Serviço/Ano.  

  

 

Locação de 

Terminal tipo III 

Serviço/Ano.  

  

 

Locação de 

Terminal tipo III 

Serviço/Ano.  

  

Desenvolviment

o de 

funcionalidades 

horas-

homem 

 

  

Total   
  



Justificativa de necessidade e aplicação: A disponibilização de informações 

sobre serviços prestados pelo Governo por meio da internet é uma das formas de 

conseguir com que os serviços cheguem aos cidadãos. Também existe outro canal, 

que tem um grande alcance, que é utilizar-se de centrais de atendimento telefônico 

para que os usuários possam obter essas informações.  

O Governo de Minas já utiliza esses dois canais para disponibilizar os serviços de 

suas instituições aos usuários. Na Internet os usuários podem acessar esses 

serviços por meio do Portal Minas (www.mg.gov.br) e por telefone podem acessar 

por meio da Linha de Informações do Governo – LIG-Minas (155).  

Buscando melhorar o atendimento ao cidadão bem como ampliar os meios de 

acesso aos serviços das instituições estaduais, serão instalados terminais de 

autoatendimento em alguns locais de atendimento do Governo ao cidadão.  

 

Prazo e Forma de Fornecimento:  

 

O prazo de entrega, contado a partir do recebimento pelo fornecedor da Nota de 

Empenho ou da autorização de fornecimento, será de 45 (quarenta e cinco) dias, 

para quaisquer quantidades solicitadas por qualquer órgão participante. 

 

A licitante vencedora deverá apresentar, 15 dias após a assinatura da Ata de 

Registro de Preços, um terminal do tipo I para que a SEPLAG possa fazer a 

validação de acordo com as especificações técnicas do termo de referência. 

 

Locais de Instalação:  

 

Os equipamentos deverão ser entregues nos locais indicados pelos órgãos 

participantes, localizados dentro dos limites territoriais de Minas Gerais, no horário 

compreendido entre as 08h00min e as 18h00min de segunda a sexta-feira. 

 

O endereço completo e o horário para entrega estarão discriminados no contrato, 

na autorização de fornecimento ou em documento anexo à Nota de Empenho. 

 

A CONTRATADA deverá manter a continuidade na prestação dos serviços, sem 

qualquer ônus para os órgãos participantes, na hipótese do local da execução ser 

modificado dentro do município onde o terminal estiver instalado. 



 

 

Forma de Pagamento: O pagamento dos produtos descritos nos itens 1, 2 e 3 do 

Termo de Referência será efetuado em 12 parcelas mensais iguais, através do 

Sistema Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem 

bancária emitida por processamento eletrônico, a crédito do beneficiário em 

qualquer instituição bancária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do 

recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e 

aprovados pelo CONTRATANTE. 

O pagamento do produto descrito no item 4 do Termo de Referência será feito 

mensalmente conforme homens-hora efetivamente utilizados, através do Sistema 

Integrado de Administração Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário em 

qualquer instituição bancária, no prazo de 30 (trinta) dias corridos da data do 

recebimento definitivo, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e 

aprovados pelo CONTRATANTE. 

 

OBSERVAÇÃO: O VALOR DA PROPOSTA DEVERÁ INCLUIR O VALOR DA MÃO DE 

OBRA, MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, AS DESPESAS DE VIAGENS, 

ESTADIAS, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS EMPREGADOS E PROFISSIONAIS 

CONTRATADOS; DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS; COM COMUNICAÇÃO DE DADOS E 

VOZ; E COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 

 



 MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO 

 

Dados a constar 

na proposta 
Preenchimento pelo Proponente 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do 

responsável p/ 

assinatura do 

Contrato 

 

Estado civil do 

Signatário 

 

Identidade do 

Signatário 

 

Nacionalidade do 

Signatário 

 

CPF do Signatário  

OBJETO 
LOTE 

 
ITEM QTDE ESPECIFICAÇÃO 

SUSCINTA 
 

VALOR 
UNITÁRIO 

COM 
DEDUÇÃO 

ICMS 
R$ 

VALOR 
TOTAL COM 
DEDUÇÃO 
DE ICMS 

R$ 

VALOR 
UNITÁRIO 

SEM 
DEDUÇÃO 

ICMS 

R$ 

VALOR 
TOTAL  
SEM 

DEDUÇÃO 
ICMS 

R$ 

01 01       

02       

03       

04       

05       

TOTAL     

Prazo de Validade Mínimo de 60 (sessenta) dias. 

Prazo e Forma de 

Instalação 

Conforme definido no Edital e seus anexos. 

 

 

Local de Instalação 

 

Conforme definido no Edital e seus anexos. 

 

OBSERVAÇÃO: O VALOR DA PROPOSTA DEVERÁ INCLUIR O VALOR DA MÃO-DE-

OBRA, MATERIAIS DE PRIMEIRA QUALIDADE, AS DESPESAS DE VIAGENS, ESTADIAS, 

TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS CONSULTORES E DOS PROFISSIONAIS 

CONTRATADOS; DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS; COM COMUNICAÇÃO DE DADOS E 

VOZ; E COM SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 

 
 


