
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

Ata de Consulta Pública - Central de Compras - Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

O Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão –
SEPLAG, por meio da Central de Compras da Subsecretaria de Gestão Logística-SGL, 
realizou a  Consulta Pública para realização de 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 PARA A SOLUÇÃO DE
AUTOATENDIMENTO, no período de  14 a 21 de março de 2019.  Isto posto, segue as
ponderações realizadas:

 

CONSIDERAÇÕES DOS FORNECEDORES, CONFORME DOCUMENTO ENVIADO PELA
DIRETORIA CENTRAL DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO -
SEPLAG/DCGCAE (EVENTO SEI: 4953244)

 

Respostas às considerações da Consulta Pública dos terminais de autoatendimento

 

 

QUESTIONAMENTO: Item 2.1.2.10.2 Níveis de serviços exigidos da CONTRATADA

Sugerimos retirar o serviço de “reposição do papel da impressora” e deixa-lo sob a
responsabilidade da CONTRATANTE pois onera a prestação de serviço e qualquer pessoa
devidamente treinada/orientada poderá fazer a reposição do papel de forma, correta e no
tempo correto.

RESPOSTA: A sugestão foi acatado e o texto foi alterado.
 

QUESTIONAMENTO: Item 2.1.3 Solução de Autoatendimento Tipo II

Visando diminuição do custo da solução para o Estado e mediante o pleno cumprimento das
funcionalidades, nível de disponibilidade e performance da solução, a CONTRATADA pode
alterar as especificações técnicas deste item?

RESPOSTA: Após a publicação do Edital, as especificações (mínimas) não podem ser
alteradas.
 

QUESTIONAMENTO: Item 2.1.6 Mudança de Endereço

Itens 2.1.6.1, 2.1.6.2 e 2.1.6.3

Visando diminuição de custos, a CONTRATANTE deve indicar previsão quantitativa de
remanejamentos. Considerar que há necessidade de embalagem, transporte, riscos com
danos, etc.

Dependendo do volume de operações, o custo compromete o equilíbrio do orçamento.

RESPOSTA: Como item do Edital, será informado o quantitativo após adesão ao
Registro de Preço.
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QUESTIONAMENTO: Item 2.1.1.5.1 Desenvolvimento

Com a intenção de efetivar evoluções de ordem funcional, sugerimos incluir recursos de chatbot
via texto e áudio, além de máxima aderência às disponibilidades do MG App.

Mediante acolhimento destas “vitais” funcionalidades para o autoatendimento via Totem, deverá
ser encaminhado os respectivos detalhamentos funcionais.

RESPOSTA: Os desenvolvimentos serão analisados durante o tempo de contrato.
 

QUESTIONAMENTO: Item 2.1.4 Pagamento via PinPad

Item 2.1.4.1

Por se tratar de todos os pagamentos via PinPad (Crédito/Débito), entendemos que a solução
deverá constar de um sistema de TEF (Transferência Eletrônica de Fundos), nosso
entendimento está correto?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
 

QUESTIONAMENTO: Item 2.1.4.1.2

Quais as empresas de transferência eletrônica de dados (VANS) homologadas pelo
CONTRATANTE? O arquivo mencionado é um arquivo de conciliação?

A solução deverá obrigatoriamente utilizar VANs ou os arquivos podem ser buscados
diretamente com os adquirentes para que não haja custo adicional de VAN? Caso seja
obrigatório utilizar o serviço de van, , qual as funções/responsabilidades específicas?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
 

QUESTIONAMENTO: ITEM 2.1.4.1.4

Entendemos que a solução ofertada pela CONTRATADA é que deverá estar homologada
junto às operadoras de cartões de débito/crédito. No caso de utilizarmos um sistema de TEF
homologado pelas operadoras este item estará plenamente atendido. Nosso entendimento está
correto?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
 

QUESTIONAMENTO: A precificação deverá ser feita considerando pagamento por meio de
cartão de débito e crédito? No caso de pagamento no cartão de crédito ele será a vista ou
poderá ser parcelado? No caso de pagamento por meio de cartão de crédito para que o
repasse seja feito em D+1, poderá ser cobrado uma taxa de antecipação dos usuários ou
deverá estar embutido em nossa precificação?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
 

QUESTIONAMENTO: Item 2.1.4.1.10

Quem será responsável pela contratação do software “CONNECT: Direct”? A contratada poderá
apresentar uma solução que não utilize este software?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
 

QUESTIONAMENTO: Item 2.1.4.3

Entendemos que será um valor fixo por totem, independente do volume de transações, nosso
entendimento está correto? Se os números informados pela CONTRATANTE efetivamente não
ocorrerem conforme o esperado (para mais ou para menos), como serão reajustados os valores
pagos fixos mensais?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
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QUESTIONAMENTO:

Outros itens:

- Quais as bandeiras dos cartões deverão ser aceitas no mínimo?

- Quem será o responsável pela efetiva baixa/liquidação do boleto/DAE?

- No caso de subcontratação de qualquer parceiro, para evitar bitributação o faturamento de
cada empresa poderá ser feito de forma separado ou deverá ser feito um único faturamento?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
 

QUESTIONAMENTO:

A sugestão é que todos os terminais tenham PIN PAD instalados, permitindo não só emissão

de documentos, mas também a quitação de impostos e taxas, facilitando desta forma todos

os cidadãos, pois garantem maior agilidade na resolução de suas obrigações.

RESPOSTA: Existem situações em que o pagamento não será necessário na unidade
em que será instalado, por isso a existência de terminais sem PIN PAD.
 

QUESTIONAMENTO: 2.1.4 Item 04 Pagamento via PINPAD

Quais os tipos de pagamentos serão efetuados no totem? Somente DAEs? No caso de DAEs

para quais tipos de serviços?

O pagamento será feito somente para DAEs emitidas pelo próprio totem ou deverá receber

DAEs que foram geradas pela internet e/ou outros meios?

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
 

QUESTIONAMENTO:

Nossa sugestão é quanto aos serviços financeiros:

SERVIÇOS FINANCEIROS

Ao clicar nesta função, será redirecionado para configuração de dados do cliente antes do
acesso.

Consulta de débitos:

Emissão de segunda via;

Pagamento de conta (água, luz, taxas Detran);

Declaração de quitação de débitos;

Histórico de pagamento e consumo.

A solução permitira que o cliente consulte débitos e pague sua conta de água apenas com
cartão de débito de múltplas bandeiras utilizando o equipamento PinPad disponível nos Totens.

Após a consulta de dados, esta tela apresenta débitos pendentes de determinada matrícula
possibilita pagamento ou impressão de 2ª via.

 

MONITORAMENTO DE REPASSE DE PAGAMENTO

Permite o monitoramento remoto da quantidade de pagamentos diários realizados por meio do
PinPad e o valor de cada pagamento arrecadado, contem?

Identificação do terminal,

Matrícula referente; Nome do Titular;

Valor do documento;

Data de vencimento;

Data e hora do pagamento;
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Banco de pagamento ou bandeira;

Status do pagamento (confirmado, rejeitado).

Todas as consultas sobre a utilização dos terminais permite a seleção por meio de filtros, como
segue:

Localização;

Terminal;

Período de análise.

Todas as consultas disponibiliza relatórios analíticos e sintéticos.

 

ARRECADAÇÃO

A contratada é responsável por repassar informações de baia e de montante de todos os
pagamentos recebidos por meio do PinPad dos terminais, seguindo as regras abaixo:

A Contratada fará a transmissão da arrecadação em D+0, ou seja, no dia do pagamento
efetuado, o envio do aquivo eletrônico padrão FEBRABAN à Contratante, até as 23h, fazendo-
se constar à quantidade de recibos/documentos arrecadados no dia da arrecadação,
identificando a matrícula, o valor do documento e a data de vencimento;

A transmissão do arquivo será feita através de empresas de transferência eletrônica de dados
(VAN) homologadas pela contratante;

Todas as despesas refentes à transferência eletrônica de dados é de responsabilidade da
contratada;

A contatada está homologada junto às operadoras de cartão de débitos;

O depósito do montante da arrecadação é efetuado até no máximo o x (xxx) dia útil após data
do pagamento, D+3 (exemplo) em sua totalidade;

A contratada é responsável pela consistência do movimento registrado nos terminas de
autoatendimento; Todas as despesas referentes às operações bancárias dos pagamentos
recebidos por meio do PinPad, é de responsabilidade da contratada;

Os pagamentos realizados via PinPad será transmitido à contratante somente pela contratada
por meio da empresa de transferência eletrônica de dados escolhida. Toda a gestão junto às
instituições financeiras é de responsabilidade da contratada.

 

Funções:

Arrecadação de tributos, incluindo taxas de serviços públicos, consumo e impostos;

Os valores são recebidos integralmente, sem descontos, xxx dias subsequentes ao pagamento.

PinPad:

Equipamento integrado com TEF/IP;

Teclas de função e direcionais com indicadores em alto relevo nas teclas CANCELAR,
ENTRAR, LIMPAR e NÚMERO 5;

Proteção contra violação do gabinete;

Interface USB;

Sistema de criptografa embarcado no hardware que implementa, no mínimo DES, TDES,
DUKPT DES e RSA;

O periférico com homologação EMV 200 Nível 1 e 2 e PCI PTS versão 2.x ou superior;

Leitor de cartões magnéticos trilas 1,2 e 3;

Display gráfico de 128x 64 pixels, modo texto com 16 caracteres e 8 linhas com backlight;

Leitor de Smart Card compaível com ISO 7816 – 1, - 2, - 3 e - 4;

Leitor de cartões com tarja magnética, nos padrões ISO, trilhas 1,2 e 3;

No final do mês, faz-se o encontro de contas e cobram-se as despesas de adquirência da
operação TEF, junto com a locação dos equipamentos.

RESPOSTA: O pagamento será desenvolvido em tempo de contrato. O Item foi retirado
do Edital.
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Gustavo Martins Ramires Caldeira
Central de Compras

 

Tavane Francisca Fernandes das Chagas
Coordenadora da Central de Compras

Documento assinado eletronicamente por Tavane Francisca Fernandes das Chagas,
Coordenadora, em 16/05/2019, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Martins Ramires Caldeira,
Servidor(a) Público(a), em 16/05/2019, às 15:55, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
4956630 e o código CRC 9D3E992E.

Referência: Processo nº 1500.01.0006027/2019-89 SEI nº 4956630
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