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ATIC

1. OBJETO:

Contratação de empresa prestadora de serviços de suporte técnico aos usuários de microinformá�ca, impressão, telefonia e rede local, por meio de Central  de Serviços
(Service Desk)  e  equipe  de  sustentação  de  Infraestrutura  para  prestar serviços nas unidades do  Ins�tuto  de  Previdência  dos Servidores do  Estado  de  Minas Gerais  -
IPSEMG, conforme especificações, exigências e quan�dades estabelecidas neste documento. 

LOTE ITEM
CÓDIGO
DO ITEM
NO SIAD

QTDE
UNIDADE DE
AQUISIÇÃO

DESCRIÇÃO DO ITEM NO CATMAS/SIAD

Único

1 82317 1 unidade
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL , DIAS UTEIS PARA O

MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, HORARIO 07H00MIN AS 19H00M

2 82333 1 unidade
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL PARA O MUNICIPIO DE

BELO HORIZONTE, 24 HORAS , 7 DIAS DA SEMANA (24X7)

3 82341 1 unidade
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL, DIAS UTEIS, PARA O

INTERIOR DO ESTADO DE MG, HORARIO 07H00MIN AS 19H00MIN

4 98884 1 unidade
SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM SISTEMAS HOSPITALARES PARA O

MUNICIPIO DE BH, 24 HORAS (24X7)

5 98892 1 unidade
SUSTENTACAO BANCO DE DADOS ORACLE, SERVICOS DE SUPORTE DE 3º

NIVEL, 24 HORAS (24X7)

6 98906 1 unidade
ADMINISTRACAO DE REDE LOGICA, SERVICOS DE SUPORTE DE 3º NIVEL, 24

HORAS (24X7)

7 98914 1 unidade
AMBIENTE VIRTUALIZADO, SERVICOS DE SUPORTE DE 3º NIVEL, 24 HORAS

(24X7)

8 98922 1 unidade
SERVIDORES, SERVIÇOS DE SUPORTE DE 3º NIVEL, 24 HORAS (24X7)

9 98930 1 unidade
SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE TIC, HORARIO

07H00MIN AS 19H00MIN

10 98949 1 unidade
SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE TIC, 24 HORAS (24X7)

TABELA 1: Itens de Contratação

1.1. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - IPSEMG possui, em funcionamento, uma infraestrutura de Tecnologia da Informação que visa suportar o
ambiente em produção responsável por todos os sistemas computacionais e pelo atendimento aos processos finalís�cos do Ins�tuto. Ao longo dos úl�mos anos, houve ainda,
um crescimento acelerado da quan�dade de pontos de rede de comunicação de dados, assim como usuários de microinformá�ca. Tais demandas demonstram a necessidade
de aumentar a especialização dos profissionais que suportam o ambiente. A contratação visa, sobretudo, dar velocidade e segurança de processamento, diante das exigências
tecnológicas das a�vidades em curso, e também a necessidade de inves�mento em qualificação e capacitação de recursos humanos envolvidos na área de tecnologia. Na
tabela 2, segue especificação dos quan�ta�vos dos itens necessários para atendimento deste projeto. 

LOTE Único

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

CÓDIGO DO
ITEM NO SIAD

82317 82333 82341 98884 98892 98906 98914 98922 98930 98949
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DESCRIÇÃO DO
ITEM

ATENDIMENTO,
SUPORTE

REMOTO E
SUPORTE

LOCAL EM DIAS
ÚTEIS PARA O
MUNICÍPIO DE

BELO
HORIZONTE,

HORÁRIO
07H00MIN AS

19H00MIN.

ATENDIMENTO,
SUPORTE

REMOTO E
SUPORTE

LOCAL PARA O
MUNICIPIO DE

BELO
HORIZONTE, 24
HORAS, 7 DIAS

DA SEMANA
(24X7).

ATENDIMENTO,
SUPORTE

REMOTO E
SUPORTE

LOCAL, DIAS
UTEIS, PARA O
INTERIOR DO
ESTADO DE

MG, HORARIO
07H00MIN AS

19H00MIN

SUPORTE
REMOTO E
SUPORTE
LOCAL EM
SISTEMAS

HOSPITALARES
PARA O

MUNICIPIO DE
BH, 24 HORAS

(24X7)

SUSTENTACAO
BANCO DE

DADOS
ORACLE,

SERVICOS DE
SUPORTE DE
3º NIVEL, 24

HORAS (24X7)

ADMINISTRACAO
DE REDE LOGICA,

SERVICOS DE
SUPORTE DE 3º

NIVEL, 24 HORAS
(24X7)

AMBIENTE
VIRTUALIZADO,

SERVICOS DE
SUPORTE DE
3º NIVEL, 24

HORAS (24X7)

SERVIDORES,
SERVIÇOS

DE SUPORTE
DE 3º NIVEL,

24 HORAS
(24X7)

SERVICO DE
IMPLANTACAO

DE NOVOS
PROJETOS DE
TIC, HORARIO
07H00MIN AS

19H00MIN

SERVICO DE
IMPLANTACAO

DE NOVOS
PROJETOS DE
TIC, 24 HORAS

(24X7)

HGIP 57.920 36.360 - 25.260 480 13.440 12.480 12.480 1.680 720

CEM 5.128 10.480 - 4.960 - - - - - -

GEODONT 2.556 5.336 - 1.316 - - - - - -

UNIDADES DO
INTERIOR

- - 35.556 - - - - - - -

PROCURADORIA 1.022 - - - - - - - - -

ALMOXARIFADO 512 - - - - - - - - -

DROGARIA
EXTERNA

1.022 - - - - - - - - -

QTDE. TOTAL DE
ITENS DE

CONFIGURAÇÃO
68.160 52.176 35.556 31.536 480 13.440 12.480 12.480 1.680 720

TABELA 2: Especificação dos Quan�ta�vos

1.1.1. GLOSSÁRIO:

1.1.1.1. ACTIVE DIRECTORY (AD): é uma ferramenta da Microso� u�lizada para o gerenciamento de usuários de rede, denominada serviço de diretório. Um
diretório nada mais é do que um banco de dados contendo informações dos usuários de uma organização, tais como nome, login, senha, cargo, perfil e etc. 

1.1.1.2. CA:  cidade  Administra�va  Presidente  Tancredo  Neves.  Localizada  na  Rodovia  Papa  João  Paulo  II,  nº  4.001,  Bairro  Serra  Verde,  em  Belo
Horizonte/MG. 

1.1.1.3. CMDB (Configura�on Management Database): um banco de dados usado para armazenar os Registros de Configuração durante todo o seu ciclo de
vida.  O  Sistema  de  Gerenciamento  da  Configuração  mantém  um  ou  mais  CMDBs,  e  cada  CMDB  armazena  atributos  de  Itens  de  Configuração  e  seus
relacionamentos com outros Itens de Configuração.

1.1.1.4. CTI (Computer Telephony Integra�on): expressão de uso comum entre profissionais de informá�ca e telecomunicações para se referir à tecnologia ou
aos sistemas que permitem a integração entre computadores e telefonia. 

1.1.1.5. DASHBOARD: tela composta de uma ou mais camadas, sob a forma de um painel de controle com instrumentos virtuais onde se associam variáveis
a serem monitoradas, além de gráficos que mostram a evolução de variáveis, por exemplo, no tempo.

1.1.1.6. ETHERNET: arquitetura de interconexão para redes locais - Rede de Área Local (LAN) - baseada no envio de pacotes. Ela define cabeamento e sinais
elétricos para a camada �sica, em formato de pacotes e protocolos para a subcamada de controle de acesso ao meio (Media Access Control - MAC) do modelo
OSI. A Ethernet foi padronizada pelo IEEE como 802.3.

1.1.1.7. EVENTO:  é  termo  usado  para  quando  um alerta  ou  no�ficação  é  criada  por qualquer serviço  de TI,  item de configuração  ou  ferramenta  de
monitoração. Eventos geralmente requerem uma ação da equipe de operações de TI e às vezes podem levar à geração e registro de incidentes.

1.1.1.8. GESTOR DO CONTRATO: servidor devidamente designado pela ATIC como responsável pelo gerenciamento do contrato junto à CONTRATADA.

1.1.1.9. IMPLEMENTAÇÃO TECNOLÓGICA:  a�vidades  que  alterem  o  ambiente  de  TI  do  IPSEMG,  visando  melhoria  ou  atendimento  de  necessidades
específicas,  tais  como:  Atualização  de  sistemas  (patches,  service  packs,  etc.);  Tunning  de  serviços;  Instalação  e  configuração  de  produtos.  O  processo  de
implementação tecnológica, neste caso, não contempla o fornecimento de produtos, periféricos ou item de reposição (componente de hardware); estes deverão
ser adquiridos separadamente. 

1.1.1.10. INCIDENTE: qualquer ocorrência que gere um atendimento de suporte ou manutenção. Os incidentes devem ser registrados em sistema pela Central
de Serviços. O sistema deverá gerar um número de registro do incidente para rastreamento.

1.1.1.11. INCIDENTE: todo e qualquer evento que não faz parte da operação normal de um serviço e que cause ou venha causar uma interrupção, ou redução
da  qualidade  de  serviço  (exemplos:  falha  em  componente  de  hardware,  serviço  indisponível,  degradação  de  desempenho,  ataques,  etc.).  Caracteriza-se,
principalmente, por ser um atendimento não planejado. Pode ser classificado segundo índices de gravidade 1, 2 e 3.

1.1.1.12. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS (IMR): um acordo firmado entre a área de TI e seu cliente interno que descreve o serviço de TI, suas
metas de nível  de serviço,  além dos papéis e responsabilidades das partes envolvidas no acordo. Os números que expressam o atendimento esperado dos
incidentes. Os índices de atendimento registrados abaixo desses números são considerados insa�sfatórios e devem resultar em sanções, conforme o Termo de
Referência.

1.1.1.13. ITEM DE CONFIGURAÇÃO (IC): qualquer componente ou a�vo de TIC que necessite ser gerenciado. Informação sobre cada IC é registrada no CMDB
dentro do Sistema de Gerenciamento da Configuração e é man�do durante todo o seu ciclo de vida pelo Gerenciamento da Configuração. Itens de Configuração
estão sob controle do Gerenciamento de Mudanças. Itens de Configuração �picamente incluem hardware, so�ware, instalações, pessoas e documentos formais
tais como documentos de Processos e IMRs. Para este Termo de Referência, o IPSEMG considera como Item de Configuração a ser faturado e contabilizado os
seguintes itens: usuários cadastrados no AD, microcomputadores, notebooks, impressoras e nobreaks.

1.1.1.14. ITIL (Informa�on Technology Infrastructure Library): é uma biblioteca de boas prá�cas (do inglês best prac�ces) nos serviços de tecnologia  da
informação (TI), desenvolvida pela CCTA (Central Computer and Telecommunica�ons Agency) e atualmente sob custódia da OGC (Office for Government Commerce)
da Inglaterra. A ITIL busca promover a gestão com foco no cliente e na qualidade dos serviços de tecnologia da informação. A ITIL endereça estruturas de processos
para a gestão de uma organização de TI apresentando um conjunto abrangente de processos e procedimentos gerenciais, organizados em disciplinas, com os quais
uma organização pode fazer sua gestão tá�ca e operacional  em vista de alcançar o alinhamento estratégico com os negócios. Para essa contratação, deve-se
considerar e u�lizar a ITIL no mínimo em sua versão 3 (V3).

1.1.1.15. ITSM (Informa�on Technology Service Management): conjunto de ferramentas u�lizadas para aumentar a qualidade e suprir, de maneira eficiente,
as operações de TI de uma empresa, por meio de sistemas adequados e de forma alinhada aos obje�vos estratégicos do negócio.

1.1.1.16. LDAP (Lightweight Directory Access Protocol): serviços de informação de diretório distribuído sobre uma rede de protocolo da internet. 

1.1.1.17. MPLS (Mul�protocol Label Switching): protocolo de chaveamento de pacotes, que possibilita o encaminhamento de e�quetas para iden�ficação do
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roteador mais próximo, e define o melhor fluxo de envio desses pacotes.

1.1.1.18. PROBLEMA: a causa desconhecida de um ou mais incidentes. Um problema é iden�ficado como uma causa raiz não solucionada.

1.1.1.19. PRODUÇÃO IMPACTADA (PRIORIDADE 3): serviço degradado com algumas restrições à operação, mas em funcionamento, permi�ndo a operação do
negócio  (exemplo: falha  de uma  fonte de um equipamento  com redundância; desempenho de um equipamento  abaixo  do  habitual,  mas ainda  dentro  do
aceitável, falha de um membro de uma solução de firewall redundante).

1.1.1.20. PRODUÇÃO PARADA (PRIORIDADE 1): o problema impede o trabalho do usuário (interrupção total das a�vidades), ou é um chamado do grupo
prioritário;

1.1.1.21. PRODUÇÃO/SEGURANÇA COMPROMETIDA (PRIORIDADE 2):  Problema ou dúvida grave prejudicando a operação ou serviço violado por ataque,
intencional ou não, que tenha exposto o ambiente para terceiros não autorizados.

1.1.1.22. RDBMS:  Sistema  de  Gerenciamento  de  Banco  de  Dados  Relacional.  Um  RDBMS  é  um  DBMS  -  programa  de  banco  de  dados  -  projetado
especificamente para bancos de dados relacionais. Um banco de dados relacional é um banco de dados que armazena dados em um formato estruturado, usando
linhas e colunas.

1.1.1.23. REGISTRO E ATENDIMENTO DE CHAMADOS: a requisição de um serviço pelo IPSEMG, pode ser um pedido de informação, uma orientação, uma
mudança ou acesso referente a um serviço de TI, e deve ser registrada e atendida via criação de chamados técnicos que informem a natureza e a cri�cidade da
a�vidade.

1.1.1.24. REQUISIÇÃO DE  SERVIÇOS:  é  quando  tudo  está  funcionando  perfeitamente  nos serviços de  TI,  porém o  usuário  precisa  da  mão  de  obra  do
departamento de tecnologia para a criação de um recurso ou desenvolvimento de uma nova ferramenta de trabalho.

1.1.1.25. SAN  (Storage  Area  Network):  rede  de  área  de  armazenamento  des�nada  exclusivamente  a  armazenar  dados,  ou  seja,  o  conceito  de
armazenamento de dados em rede u�liza por padrão protocolos FC, FCoE, SCSI, dentre outros.

1.1.1.26. SGH: Sistema de Gestão Hospitalar.

1.1.1.27. SLA  (Service Level Agreement):  Acordo de Nível de Serviço. Documento firmado entre cliente e fornecedor que garante a qualidade dos serviços
prestados, conforme a demanda inicial da empresa contratante.

1.1.1.28. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol): é um protocolo usado no envio e recebimento de e-mail.

1.1.1.29. SNMP:  acrônimo  para  “Simple  Network  Management  Protocol”  ou  “Protocolo  Simples  de  Gerenciamento  de  Redes”.  Protocolo  padrão  para
monitoramento e gerenciamento de redes. SNMP é o protocolo mais usado para saber o que acontece dentro de a�vos de redes e serviços.

1.1.1.30. SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE ATENDIMENTO: so�ware responsável pelo acompanhamento de todos os atendimentos relacionados a incidentes,
problemas, mudanças,  releases e distribuição,  a�vos e configuração,  Catálogo de Serviços,  atendimento de requisições,  Gerenciamento de Conhecimento,  e
gerenciamento de nível de serviço, tanto pela CONTRATADA quanto pelo IPSEMG.

1.1.1.31. TROUBLESHOOTING: é um diagrama indicando os diversos possíveis problemas que um produto, processo ou sistema operacional pode apresentar,
com suas causas e como proceder diante de cada problema, muitas vezes aplicado na reparação de produtos ou processos falhados.

1.1.1.32. UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL (URA): trate-se de um aparelho u�lizado por empresas de call center (atendimento) para digitação das opções no
atendimento eletrônico. De uma forma geral, uma URA é um microcomputador convencional ao qual se agrega um hardware específico para realizar as tarefas de
telefonia (tais como atender, discar, desligar, reconhecer dígitos, falar, etc), bem como um so�ware que controle este hardware de forma a atender a obje�vos
específicos.

1.1.1.33. VM (Virtual Machine): na ciência da computação, máquina virtual consiste em um so�ware de ambiente computacional que executa programas
como um computador real, também chamado de processo de virtualização.

1.1.2. CENTRAL DE SERVIÇOS:

DESCRIÇÃO GERAL: 

1.1.2.1. Os serviços aqui pretendidos compreendem as a�vidades de suporte técnico de primeiro, segundo e terceiro níveis em equipamentos e servidores
de  Tecnologia  da  Informação  (microcomputadores,  notebooks,  servidores  e  serviços  de  rede)  instalados  nas  unidades  do  IPSEMG,  além  do  registro  e
acompanhamento de incidentes e solicitações de outros fornecedores.

1.1.2.2. Para o gerenciamento de serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação do IPSEMG, a CONTRATADA da Central de Serviços deverá considerar
as melhores prá�cas da ITIL.

1.1.2.3. Para  a�ngir  os  obje�vos  previstos,  a  Central  de  Serviços  operada  pela  CONTRATADA  deve  par�cipar  integral  e  diretamente  dos  processos
referenciados na ITIL rela�vos ao Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Nível de Serviço, Gerenciamento de Mudanças,
Gerenciamento de Configuração e Gerenciamento de Liberação, todos disciplinados pela biblioteca ITIL. A CONTRATADA deverá agir de forma proa�va, dentro de
um processo de melhoria con�nua, sempre previamente autorizado e em conjunto com o IPSEMG, de forma a assegurar a atualização e o�mização dos fluxos,
métodos,  procedimentos e  processos operacionais e  de controle  das a�vidades inerentes à  Central  de Serviços,  adotando  eventuais tendências evolu�vas,
testadas e aprovadas pela comunidade internacional quanto aos processos referenciados pela ITIL.

1.1.2.4. Quando ocorrerem alterações nos produtos (hardware/so�ware) homologados, com base em um Catálogo de So�ware fornecido pelo IPSEMG, a
CONTRATADA efetuará a atualização tempes�va dos mesmos, mediante prévia autorização do IPSEMG.

1.1.2.5. A CONTRATADA é responsável pela con�nua reciclagem do conhecimento de seus técnicos, de modo a capacitá-los a atender as demandas atuais e
futuras do IPSEMG, bem como às atualizações tecnológicas que vierem a ocorrer, com foco nas principais ferramentas em uso no ambiente do Ins�tuto.

1.1.2.6. A  CONTRATADA  deverá  apresentar semestralmente  a  programação  de  treinamento  da  equipe  alocada  na  execução  do  contrato,  contendo  o
cronograma, os cursos a serem ministrados, a carga horária e a relação dos profissionais indicados, para anuência do IPSEMG.

1.1.2.6.1. O obje�vo  do  treinamento  é  garan�r a  padronização  de procedimentos e  nivelar o  conhecimento  de todo  o  ambiente  operacional  da
CONTRATANTE aos profissionais que a atenderão em qualquer nível de serviços objeto desse escopo.

1.1.2.6.2. Esses profissionais deverão receber treinamento inicial e único à custa da CONTRATANTE. A CONTRATADA deverá manter “replicadores” para
o caso de alterações dos profissionais. Sempre que ocorra alguma alteração significa�va, a CONTRATANTE convocará a equipe para treinamento.

1.1.2.7. A CONTRATADA obriga-se a manter a sua equipe sempre treinada, inclusive em novas soluções de mercado que porventura possam ser u�lizadas
pela CONTRATANTE ou possam trazer melhoria de serviços à mesma.

1.1.2.8. A primeira programação de treinamento deverá ser entregue após o fim do período de Assunção/Transição Inicial dos Serviços.

1.1.2.9. As programações de treinamento posteriores deverão ser entregues semestralmente, junto com o conteúdo programá�co, cópia dos cer�ficados de
conclusão de cada par�cipante. No decorrer do ano, será enviado o arquivo de programação de treinamento anexado ao relatório gerencial dos serviços prestados
de janeiro e julho, referente aos treinamentos realizados no semestre anterior, juntamente a  um novo arquivo contendo a  programação de treinamento do
próximo semestre.

1.1.2.10. Os treinamentos solicitados poderão ser executados de forma on-line.
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1.1.2.11. O IPSEMG deverá aprovar e autorizar a grade semestral de treinamento em até 5 (cinco) dias corridos a par�r da data de entrega, conferindo os
documentos entregues dos cursos realizados da grade anterior.

1.1.2.12. O IPSEMG poderá solicitar, a qualquer tempo, a subs�tuição de técnicos que não es�verem a�ngindo os níveis de qualidade, postura e desempenho
esperados.

1.1.2.13. O IPSEMG poderá, quando julgar necessário, fiscalizar ou acompanhar, por meio de seus especialistas, os serviços prestados pela CONTRATADA.

1.1.2.14. Os serviços a serem prestados serão os seguintes:

1.1.2.14.1. Central de Serviços;

1.1.2.14.2. Catálogo de Serviços;

1.1.2.14.3. Planos de Con�nuidade;

1.1.2.14.4. Disponibilidade;

1.1.2.14.5. Melhoria Con�nua;

1.1.2.14.6. Solução Informa�zada de Atendimento;

1.1.2.14.7. Inventário de Equipamentos;

1.1.2.14.8. Gerenciamento de Incidentes;

1.1.2.14.9. Gerenciamento de Problemas;

1.1.2.14.10. Gerenciamento de Configuração;

1.1.2.14.11. Gerenciamento de Mudanças;

1.1.2.14.12. Gerenciamento de Liberação;

1.1.2.14.13. Pesquisa de Sa�sfação.

1.1.3. DESCRIÇÃO GERAL DO PARQUE TECNOLÓGICO:

1.1.3.1. As caracterís�cas gerais,  incluindo  quan�ta�vos mensais e  descrição  dos equipamentos que compõem o  parque de ICs em uso  pelo  IPSEMG
são apresentados no Anexo I - Descrição do Parque Tecnológico.

1.1.4. RESPONSABILIDADES DA CENTRAL DE SERVIÇOS:

ESCOPO:

1.1.4.1. Receber os chamados, servindo como ponto único de contato com os usuários de microinformá�ca, impressão, telefonia e rede.

1.1.4.2. Registrar todas as requisições de serviço, incidentes e eventos por meio da Solução Informa�zada de Atendimento.

1.1.4.2.1. Na excepcionalidade de demanda atendida sem o prévio cadastramento na Solução Informa�zada, este atendimento deverá ser, no prazo
máximo de 02 (duas) horas corridas, após a sua finalização, aberto e encerrado no referido sistema, devendo ser registrado a jus�fica�va do mo�vo da
urgência deste atendimento.

1.1.4.3. Fazer a categorização e priorização para cada requisição de serviço, incidentes e eventos.

1.1.4.4. Executar procedimentos de análise da solicitação, procurando atendê-la ainda no 1º atendimento, registrando os incidentes e/ou requisições e
provendo soluções imediatas,  por meio da  u�lização de procedimentos formais,  tais como scripts de atendimento homologados pelo  IPSEMG, u�lização de
sistema de Gestão de A�vos de Informá�ca com recurso de acesso remoto a equipamentos e Base de Conhecimento para orientação ao usuário.

1.1.4.5. Acompanhar (registrar, encaminhar e escalonar) incidentes e solicitações de outros fornecedores que possuem contrato com o IPSEMG. O Service
Desk tem como função registrar as informações, classificar e priorizar os chamados, encaminhando para a área apropriada, escalonando quando necessário e
monitorando os chamados que estão alocados na fila de repasse e na fila de atendimento do Service Desk.

1.1.4.6. Agir pró-a�vamente para encontrar a causa raiz do incidente, de forma a solucionar o problema.

1.1.4.7. Manter os usuários informados do estado e progresso de seus chamados.

1.1.4.7.1. Um chamado técnico somente poderá ser fechado quando o mesmo �ver sido solucionado.

1.1.4.7.2. A confirmação da solução do chamado se dará de forma automá�ca depois de decorrido o prazo permi�do para reabertura de chamados
mul�canal, conforme detalhado no item 1.1.23, desde que o usuário não se manifeste para reportar a não solução do chamado.

1.1.4.7.3. O usuário poderá reabrir chamados até o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas úteis (segunda a sexta, de 07h00min as 19h00min) após
seu encerramento.

1.1.4.7.4. O chamado técnico que for fechado sem o atendimento dos requisitos estabelecidos será reaberto e os prazos serão contados a par�r da
abertura original do chamado, inclusive para efeito de aplicação das sanções previstas.

1.1.4.8. Solucionar chamados passíveis de resolução via suporte remoto ou local, rela�vos à:

1.1.4.8.1. Sistema operacional Windows (versão 7 e superiores), Linux (baseado no kernel Linux 2.6 ou superior) e Mac OS X (versão 10 e superiores);

1.1.4.8.2. De rede (Ethernet);

1.1.4.8.3. Aplica�vos de escritório (Microso� Office);

1.1.4.8.4. Navegadores de internet;

1.1.4.8.5. Aplica�vos de correio eletrônico;

1.1.4.8.6. Aplica�vos diversos;

1.1.4.8.7. An�vírus;

1.1.4.8.8. Configuração e instalação de impressoras;

1.1.4.8.9. Configuração de pastas e documentos em geral;

1.1.4.8.10. Drivers diversos, patches, service packs e ho�ix necessários ao perfeito funcionamento do equipamento e seus periféricos;

1.1.4.8.11. Sistemas corpora�vos do IPSEMG;

1.1.4.8.12. Hardware (iden�ficação de erro/falha do hardware, instalação e configuração de hardware fornecido pelo IPSEMG);

1.1.4.8.13. Informação ao usuário sobre chamados em andamento.

1.1.4.9. Executar atendimento remoto via acesso TCP/IP nos equipamentos que es�verem conectados à rede.
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1.1.4.10. Diagnos�car e qualificar os incidentes para que sejam encaminhados para o 3º Nível de atendimento.

1.1.4.11. Encaminhar chamados não resolvidos para o nível superior, conforme procedimento formalizado de fluxo estabelecido entre a CONTRATADA e o
IPSEMG, por meio de scripts de atendimento homologados.

1.1.4.12. Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento até a completa solução do chamado.

1.1.4.13. Acompanhar (registrar, encaminhar, escalonar e encerrar) os chamados do escopo de outros fornecedores contratados pelo IPSEMG.

1.1.4.14. Controlar os eventos de parada necessários para manutenção dos serviços de rede interna de TIC, sistema de telefonia e microinformá�ca, em
conformidade com as definições do Gerenciamento de Mudanças.

1.1.4.15. Controlar as mudanças necessárias nos serviços de TIC.

1.1.4.16. Monitorar os processos de mudança e informar os usuários das a�vidades em execução:

1.1.4.16.1. Pelo canal de comunicação 0800, de forma rea�va com integração do PABX, fornecendo informações na URA, no Sistema web.

1.1.4.16.2. Por meio de e-mail, de forma proa�va.

1.1.4.17. Fornecer informações gerenciais de acordo com as exigências mínimas dos relatórios mensais a serem fornecidos.

1.1.4.18. Realizar a escalação horizontal e ver�cal dos chamados, conforme determinado pelo IPSEMG.

1.1.4.19. Fornecer todos os insumos necessários para o desenvolvimento das a�vidades da Central de Serviços (Service Desk).

1.1.4.20. Prover pesquisas de sa�sfação dos usuários.

1.1.4.21. Estruturar e manter con�nuamente, com o apoio e aprovação prévia do IPSEMG, todos os scripts de atendimento para a Central de Serviços (Service
Desk).

1.1.4.22. A  CONTRATADA  deverá  prover  o  repositório  de  todos  os  scripts  de  atendimento  homologados  com  o  IPSEMG,  bem  como  o  controle  de
versionamento dos mesmos, contendo informações dos autores dos scripts, data de sua homologação, número de versão, categorização, dentre outros.

1.1.4.23. Os scripts deverão ser entregues pela  CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis antes do término do período de Assunção/Transição Inicial  dos
Serviços.

1.1.4.24. O IPSEMG deverá aprovar e homologar todos os scripts de atendimento para o Service Desk. Caso não seja aprovado, o mesmo deverá ser corrigido
conforme orientação do IPSEMG antes do término do período de Assunção/Transição Inicial dos Serviços.

1.1.4.25. A CONTRATADA deverá prover livre acesso ao IPSEMG para consulta aos scripts de atendimento, por meio de acesso via web, com permissão de
acesso.

1.1.4.26. Caberá  à  CONTRATADA o inteiro  gerenciamento e dimensionamento da  equipe responsável  pela  execução dos serviços,  bem como a  logís�ca
necessária, levando em conta os quan�ta�vos contratados e os Indicadores de Medição de Resultados exigidos.

1.1.4.27. Os  serviços  devem  ser  executados  de  acordo  com  normas,  procedimentos  e  técnicas  adotadas  pelo  IPSEMG  e  de  acordo  com  as  prá�cas
preconizadas pelo modelo ITIL.

1.1.5. SOBRE O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL DE SERVIÇOS:

1.1.5.1. A CONTRATADA deverá dimensionar seus recursos de forma a manter a disponibilidade do serviço e atender aos parâmetros definido nas Tabelas 4 e
5 do subitem 1.1.14.2.4. quanto aos tempos máximos de atendimento e solução.

1.1.5.2. Caberá à CONTRATADA o inteiro gerenciamento e dimensionamento das equipes responsáveis pela execução dos serviços, bem como dos demais
recursos e a logís�ca necessária, levando em conta os quan�ta�vos contratados e os indicadores de serviço exigidos neste Termo de Referência.

1.1.5.3. A CONTRATADA será integralmente responsável pela a acomodação da Central de Serviços e disponibilizará toda a infraestrutura necessária, além
de operadores e supervisores técnicos para cumprir os seus serviços.

1.1.5.4. A equipe de atendimento de 1º Nível não poderá ser alocada nas dependências do IPSEMG. O quan�ta�vo de profissionais necessários para realizar
o atendimento de 1º Nível deverá ser es�mado e gerenciado pela CONTRATADA com base na carga de trabalho e indicadores de resultados previstos, não cabendo
ao IPSEMG qualquer responsabilidade sobre o número de profissionais alocados.

1.1.5.4.1. A CONTRATADA deverá dispor de gerador próprio para sustentação de 100% das cargas essenciais da Central de Serviços, sendo comprovado
mediante relatório mensal.

1.1.6. SOBRE O ATENDIMENTO DA CENTRAL DE SERVIÇOS:

1.1.6.1. A Central  de Serviços será  responsável  pelo controle de incidentes, solicitações, registrando os chamados originários de telefone, e-mail,  web,
Whatsapp.

1.1.6.2. Será responsabilidade da CONTRATADA prover so�ware de gerenciamento de chamados, sem custos adicionais para o IPSEMG.

1.1.6.3. Será responsabilidade da CONTRATADA implementar uma solução informa�zada de atendimento para os usuários via rede.

1.1.6.4. Será responsabilidade da CONTRATADA disponibilizar um e-mail para abertura de chamados aos usuários.

1.1.6.5. Realizar atendimento remoto aos usuários por meio de ferramenta específica a ser fornecida e implementada pela CONTRATADA.

1.1.6.5.1. A ferramenta a ser u�lizada para acesso remoto deverá operar com registro de log de segurança e também com cer�ficação digital de acesso
de qualquer nível.

1.1.6.6. A CONTRATADA deverá ter procedimentos para iden�ficar as chamadas mais frequentes e analisá-las, buscando minimizar as causas que levam a um
volume alto de chamados.

1.1.6.7. A CONTRATADA deverá  implementar uma  Unidade de Resposta  Audível  (URA),  de forma  a  permi�r o  atendimento  automá�co  das ligações e
disponibilizar opções que visam manter a disponibilidade do atendimento em regime de 24 horas, 7 dias por semana.

1.1.6.8. A CONTRATADA deverá implementar uma URA (Unidade de Resposta Audível) com as seguintes funcionalidades:

1.1.6.8.1. Suportar aplicações do �po painel de no�cias (permite a disseminação de informações de maior frequência);

1.1.6.8.2. Capacidade de geração de relatórios e gráficos com informações de esta�s�cas de acessos de cada menu e tempo de duração das ligações;

1.1.6.8.3. Capacidade de atendimento múl�plo e formação de fila de atendimento quando as posições forem preenchidas;

1.1.6.8.4. Inserção de dados, leitura de datas, números, letras e frases;

1.1.6.8.5. Anúncio do tempo de fila para os usuários;

1.1.6.8.6. Customização de mensagens para os chamadores incluindo intercalação de mensagens, prompts e música;

1.1.6.8.7. Música em espera e anúncios em formato de arquivo digital;
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1.1.6.8.8. Em alterna�va ao item anterior, música em espera por meio de inserção de canais abertos de rádio FM;

1.1.6.8.8.1. A duração da mensagem de atendimento inicial deverá ser definida pelo IPSEMG;

1.1.6.8.8.2. Será admi�da a automa�zação do processo de atendimento de 1º Nível desde que atenda a todos os requisitos deste Termo e que seja
aprovado pelo IPSEMG.

1.1.7. DOS CANAIS DE ATENDIMENTO: 

1.1.7.1. A  CONTRATADA será  responsável  por,  sem custo  adicional  para  a  CONTRATANTE,  desenvolver,  implementar,  configurar,  integrar e  manter,  no
mínimo, os meios de acesso à Central de Atendimento descritos abaixo:

1.1.7.1.1. Telefone da Central Telefônica, de modo a receber e efetuar chamadas telefônicas via sistema de telefonia automa�zado (DAC – URA – PABX)
integrado com a Ferramenta de Gestão de Serviços da CONTRATADA e PABX da CONTRATADA e/ou outras ferramentas/sistemas necessários para prover a
iden�ficação dos usuários internos e externos.

1.1.7.1.2. Registro de chamados por meio do envio de e-mails pelos usuários, para conta definida pela CONTRATANTE, integrado com a Ferramenta de
Gestão de Serviços da CONTRATADA e/ou outras ferramentas/sistemas necessários para prover a iden�ficação dos usuários internos e externos e o registro
automá�co do chamado.

1.1.7.1.3. Portal web, da CONTRATADA, e disponibilizado também na intranet da CONTRATANTE.

1.1.7.1.4. Ferramenta de chat integrada com a ferramenta de Gerenciamento de Gestão de Serviços da CONTRATADA.

1.1.7.1.5. Interface mobile para Android e IOS integrada à Solução Gestão de Serviços da CONTRATADA.

1.1.7.1.6. Após os primeiros 6 (seis) meses de contrato a CONTRATADA deverá disponibilizar outros meios de acesso à Central de Atendimento tais como:

1.1.7.1.6.1. Ferramenta de chatbot integrada à Solução de Gestão de Serviços da CONTRATADA, disponibilizada na intranet da CONTRATANTE.

1.1.7.1.6.2. Aplica�vo de comunicação instantânea (Whatsapp) para registro, consulta e encerramento de ocorrências, integrado ao Sistema de
Gestão de Serviços.

1.1.7.1.6.3. Chatbot, para registro, consulta e encerramento de ocorrências, na ferramenta colabora�va da Microso�, Teams, integrada ao Sistema
de Gestão de Serviços. A CONTRATANTE é responsável pelas licenças do Teams.

1.1.7.1.6.3.1. Estes meios de acesso estão condicionados à expressa autorização da CONTRATANTE para que possam ser colocados em produção,
devendo a CONTRATADA apresentar tecnicamente os bene�cios que trarão para a melhoria na qualidade do atendimento.

1.1.7.1.7. A CONTRATADA é responsável pela melhoria constante e curadoria das ferramentas com Inteligência Ar�ficial.

1.1.7.1.8. Todos os custos correrão por conta da CONTRATADA.

1.1.8. SOBRE AS POLÍTICAS:

1.1.8.1. A CONTRATADA deverá seguir as polí�cas de segurança da informação, de acesso às instalações e aos processos adotados no IPSEMG por meio de
acordo operacional a ser adotado.

1.1.9. QUALIDADE DO ATENDIMENTO AO USUÁRIO:

1.1.9.1. A CONTRATADA será avaliada mensalmente, adotando-se os indicadores de desempenho e indicadores de resultados a seguir estabelecidos, os
quais contemplam 3 (três) grupos de indicadores, os quais abrangem:

1. Qualidade (determinada pela disponibilidade, número de falhas, conformidade e sa�sfação dos usuários);
2. Tempo de resposta (medido da solicitação ao completo atendimento);
3. Eficiência (medida pela unidade de esforço em resolver as requisições no 1º Nível, u�lização da equipe ou pelo índice de retrabalho).

1.1.9.2. Em relação à qualidade do atendimento ao usuário, deverão ser observados pela CONTRATADA os seguintes itens rela�vos à qualidade da prestação
dos serviços por seus profissionais:

1. Cortesia e educação;
2. Clareza, obje�vidade e correção grama�cal da linguagem escrita e falada;
3. Ausência de vícios de linguagem;
4. Conformidade com os procedimentos operacionais do IPSEMG;
5. Noções básicas dos produtos operacionais do IPSEMG; 
6. Noções básicas dos produtos e serviços do IPSEMG;
7. Qualidade de registro dos controles de atendimento;
8. Facilidade em sanar conflitos.

1.1.9.3. Quanto à Pesquisa de Sa�sfação dos Usuários, os requisitos deverão ser:

1.1.9.3.1. A CONTRATADA deverá detalhar a metodologia para a realização das pesquisas de sa�sfação, a ser apresentada resumidamente no Plano de
Trabalho Preliminar, e de forma completa no Plano de Trabalho Defini�vo.

1.1.9.3.2. No relatório de pesquisa de sa�sfação devem vir iden�ficados a quan�dade de usuários pesquisados, os percentuais e as quan�dades das
respec�vas respostas.

1.1.9.3.3. A pesquisa abrangerá as ocorrências dentro do mês. A pesquisa deverá abranger todos os atendimentos objetos deste Termo.

1.1.9.3.4. Em  cada  ques�onário  da  pesquisa  apresentada  ao  usuário  haverá  uma  única  pergunta  por  nível  de  atendimento,  selecionada  da
CONTRATADA. Para cada pergunta haverá 4 (quatro) Opções de Avaliação: Ó�mo, Bom, Regular e Insa�sfatório. O somatório das Opções de Avaliação (ó�mo
e bom) de todos os ques�onários aplicados resultará no indicador ob�do pela CONTRATADA.

1.1.9.3.5.  A CONTRATANTE poderá  alterar as perguntas a  qualquer momento,  sendo que a  CONTRATADA terá  10 (dez) dias para  implementar as
alterações.

1.1.9.3.6. A CONTRATADA deverá disponibilizar de forma on-line, sem custo adicional, relatório contendo o resultado das pesquisas, com a qualidade
do atendimento e eventuais ações de ajustes nos métodos de atendimento, com vistas a aumentar nível de sa�sfação dos usuários.

1.1.9.3.7. Os resultados deverão subsidiar eventuais ações de ajustes, alterações e melhorias nos métodos de atendimento e resolução de problemas,
tanto da CONTRATADA, quanto da CONTRATANTE.

1.1.9.3.8. A CONTRATADA deverá disponibilizar um ramal, na URA, para atendimento em ouvidoria aos usuários da CONTRATANTE. Esses atendimentos
deverão ser registrados no sistema, tratados e com ações documentadas e aprovadas pela CONTRATANTE. Ao final a ouvidoria deve informar ao usuário a
solução dada a seu registro. Esse canal também deve ser u�lizado para crí�cas, sugestões e elogios dos usuários da Central de Serviços.

1.1.9.3.9. A CONTRATADA deverá, SEMPRE, realizar reuniões semanais com o obje�vo de aprimoramento dos pontos fracos na prestação dos serviços e
fortalecimento do conhecimento junto à CONTRATANTE, a fim de entender a operação e sugerir melhorias para aumento da produ�vidade. Essas a�vidades
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devem ser tratadas com a  CONTRATANTE, registradas e apresentadas mensalmente nas reuniões de apresentações realizadas pelo  Gestor de Contrato
(preposto). 

1.1.9.3.10. A  CONTRATADA será  responsável  pela  veracidade  das informações ob�das com a  pesquisa  de  sa�sfação,  podendo  a  CONTRATANTE,  a
qualquer tempo, realizar pesquisa independente de sa�sfação diretamente com o usuário.

1.1.10. INTERFACE COM OS DEMAIS FORNECEDORES:

1.1.10.1. A Central  de Serviços deverá  ser um ponto único de atendimento aos usuários de TIC do IPSEMG. Ela  será  responsável  pela  interface com os
fornecedores de impressão e sistema de telefonia no que diz respeito ao gerenciamento de incidentes, problemas, eventos e requisições de serviços.

1.1.10.2. Integração com fornecedores de TIC:

1.1.10.2.1. No modelo proposto, o fornecedor da Central de Serviços será o ponto único de contato dos usuários que u�lizam os recursos de TIC do
IPSEMG, para  o  registro  de incidentes,  solicitações,  problemas,  dúvidas e requisições de serviço,  efetuando o  1º Nível  de  diagnós�co,  atendimento  e
resolução dos chamados. Além de fazer a interface entre usuários e demais fornecedores, a Central de Serviços terá a função de gerenciar as solicitações e
chamados, tratando-os em um dos três níveis apresentados no subitem 1.1.13 e registrando a sua abertura, progresso, fechamento (condicionado à solução
do problema) e registrando ainda todas as informações referentes ao atendimento efetuado.

1.1.10.2.2. A  Central  de  Serviços  deverá  estabelecer  uma  interface  de  comunicação  e  de  troca  de  informações  direta  com  o  fornecedor  de
microinformá�ca, com o fornecedor de impressão, com as operadoras de serviços de voz e dados e com o fornecedor de manutenção de centrais PABX,
gerenciando os chamados destes fornecedores e alinhando eventuais intervenções, indisponibilidades e quaisquer a�vidades que afetem os usuários de TIC.
Além disso, deverá atender todas as solicitações dos usuários, de acordo com a sua classificação de cri�cidade e prazo de atendimento definida. A Figura 1
ilustra esta organização.

Figura 1 – Interface da central de serviços com os serviços de TIC

1.1.10.2.3. A Central de Serviços deverá agir de forma a tentar solucionar os chamados no 1º Nível. Caso o chamado necessite de uma ação do 2º Nível, a
CONTRATADA deverá  prover equipe apta  para  atendimento  no  local.  Caso  o  chamado seja  relacionado à  garan�a  de equipamento,  fornecimento  de
hardware, ou sistemas específicos do IPSEMG, a CONTRATADA deverá acionar o 3º Nível  por meio do encaminhamento do chamado para o fornecedor
específico informado pelo IPSEMG e acompanhar o chamado até a sua resolução. Os serviços de 1º e 2º Nível estão melhor definidos no subitem 1.1.11.

1.1.10.2.3.1. Não será papel da Central de Serviços monitorar os a�vos relacionados aos serviços de infraestrutura de rede e telecomunicações e de
impressão, mas terá a função de acompanhar efe�vamente todos os chamados (ciclo de vida) relacionados aos incidentes e prover as esta�s�cas dos
SLAs relacionados aos chamados dos incidentes ou dos eventos destes a�vos.

1.1.10.2.3.2. Não será papel da Central de Serviços prover os insumos para os serviços de impressão. Neste caso, o escopo será a subs�tuição de toner
e cilindros fotocondutores para as unidades localizadas no município de Belo Horizonte. As peças, insumos e consumíveis necessários para a execução
dos serviços serão de responsabilidade da CONTRATANTE.

1.1.10.2.4. A  CONTRATADA,  na  execução  dos  serviços,  poderá  u�lizar  so�wares  de  sua  propriedade,  legalmente  adquiridos,  que  facilitem  o
diagnós�co/solução de problemas. Caso seja necessário instalá-los nos equipamentos do IPSEMG, a CONTRATADA deverá responsabilizar-se integralmente
pelos problemas legais e financeiros e, inclusive, por eventuais danos que vierem a ser causados ao IPSEMG ou a seus equipamentos.

1.1.11. DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS:

1.1.11.1. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO DE 1º NÍVEL (REMOTO)

1.1.11.1.1. O serviço de Atendimento e Suporte Técnico de 1º Nível  será o ponto único de contato dos usuários que u�lizam os recursos de TIC do
IPSEMG, para o registro de incidentes, problemas, dúvidas e requisições de serviço, efetuando o primeiro nível de diagnós�co, atendimento e resolução dos
chamados.

1.1.11.1.2. O Serviço de Central de Atendimento e Suporte Técnico de 1º Nível deverá fazer o acompanhamento dos chamados repassados para outras
equipes (atendimento de 2º e 3º Níveis, equipe do IPSEMG ou fornecedores externos), com controle dos Indicadores de Mínimos de Serviços.

1.1.11.1.3. A equipe de Atendimento de 1º Nível será responsável por prestar os serviços conforme as a�vidades básicas listadas a seguir, dentre outras:

1.1.11.1.3.1. Atender aos chamados com saudação padronizada a ser definida pelo IPSEMG;

1.1.11.1.3.2. Prestar suporte remoto de 1º Nível aos usuários de TIC, com o obje�vo de atender e resolver em primeira instância as requisições de
serviço e incidentes para os quais houver solução imediata disponível e dentro dos prazos determinados neste Termo de Referência;

1.1.11.1.3.3. Atuar como ponto único de contato entre o usuário e demais equipes especializadas do IPSEMG;

1.1.11.1.3.4. Registrar, priorizar e localizar todos os chamados (requisições/incidentes), direcionados à área de TIC do IPSEMG, solucionando os de
sua competência, com auxílio de consultas à Base de Conhecimento;

1.1.11.1.3.5. Monitorar e acompanhar a  situação de todos os chamados registrados, mantendo os usuários informados periodicamente sobre o
estado e andamento dos seus chamados;
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1.1.11.1.3.6. Escalar e encaminhar para o serviço de suporte de 2º Nível, ou demais equipes do IPSEMG, os incidentes ou requisições de serviço não
solucionados;

1.1.11.1.3.7. Repassar  para  o  Administrador  da  Base  de  Conhecimentos  procedimentos,  soluções  de  contorno  ou  defini�vas  u�lizadas  em
atendimentos concluídos e que não constam na Base de Conhecimento, para análise daquele técnico sobre a per�nência da inclusão, sua adaptação e
atualização;

1.1.11.1.3.8. Realizar contatos com os usuários para obtenção de detalhes adicionais a respeito de chamados abertos, ainda que o chamado já tenha
sido repassado para outra equipe;

1.1.11.1.3.9. Manter os usuários informados sobre mudanças planejadas e indisponibilidade de serviços de TIC;

1.1.11.1.3.10. Registrar no Sistema de Gestão de Chamados todo e qualquer andamento, observação relevante, informação fornecida pelo usuário ou
outras equipes, referentes aos chamados, de forma a documentar as informações coletadas;

1.1.11.1.3.11. Correlacionar  incidentes  abertos  com  outros  incidentes,  problemas  ou  mudanças  que  tenham  a  mesma  causa  raiz,  de  forma  a
possibilitar o fechamento conjunto daqueles correlacionados;

1.1.11.1.3.12. Esclarecer dúvidas e orientar usuários a respeito da u�lização, configuração, disponibilidade e instalação de aplica�vos, sistemas de
informação (tanto aqueles de mercado quanto os desenvolvidos especificamente para o IPSEMG), equipamentos, normas e procedimentos sobre o
ambiente tecnológico do IPSEMG e seu uso;

1.1.11.1.3.13. Responder pedidos de informação dos usuários rela�vos à situação de chamados abertos;

1.1.11.1.3.14. Dar o retorno aos usuários quando as solicitações não forem passíveis de solução no prazo estabelecido;

1.1.11.1.3.15. Acompanhar a situação de todos os incidentes e requisições de serviços, desde o seu registro até a conclusão e aceite do usuário, ainda
que haja repasse para outra equipe interna ou externa;

1.1.11.1.3.16. Iden�ficar e reportar imediatamente ao coordenador técnico de 1º Nível problemas crí�cos que acarretem impactos significa�vos no
ambiente tecnológico do IPSEMG ou situações excepcionais, fora do seu controle ou alçada;

1.1.11.1.3.17. Executar intervenção remota nas estações de trabalho dos usuários, mediante autorização do usuário, para diagnós�co, configuração,
instalação  e  remoção  de aplica�vos,  sistema  operacional  e  suítes de  automação  de escritório,  além de atualização  de so�ware,  componentes,
equipamentos e serviços, de acordo com instruções ou manuais fornecidos pelo IPSEMG;

1.1.11.1.3.18. Efetuar o recebimento, registro, encaminhamento e gerenciamento de reclamações, sugestões, opiniões e elogios de usuários quanto
aos serviços de TIC disponibilizados pelo IPSEMG;

1.1.11.1.3.19. Executar pesquisa de sa�sfação com os usuários dos serviços de TIC, conforme orientações do IPSEMG;

1.1.11.1.3.20. Executar requisições de serviço padronizadas, tais como reset de senhas, dentre outras, nos diversos serviços e ambientes de TIC do
IPSEMG;

1.1.11.1.3.21. Executar outros serviços correlatos ao atendimento de usuários.

1.1.11.2. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO DE 2º NÍVEL (PRESENCIAL)

1.1.11.2.1. O Serviço de Atendimento e Suporte Técnico de 2º Nível atuará na resolução de incidentes e requisições de serviços escalados pelo Serviço de
Atendimento e Suporte Técnico de 1º Nível, além de elaborar e gerir procedimentos, scripts e itens da base de conhecimento sobre erros conhecidos,
atuando em incidentes ou solicitações de maior complexidade e aqueles que envolvem usuários especiais.

1.1.11.2.2. A equipe alocada neste serviço buscará prevenir a ocorrência de problemas e seus incidentes resultantes, eliminar incidentes recorrentes
correlacionando-os e iden�ficando a causa raiz e sua solução, além de minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser prevenidos.

1.1.11.2.3. O Serviço de Atendimento e Suporte Técnico de 2º Nível será responsável por prestar as seguintes a�vidades básicas:

1.1.11.2.3.1. Prestar suporte presencial, de segundo nível, aos usuários de TIC do IPSEMG, no atendimento de requisições de serviço e resolução de
incidentes ou problemas não resolvidos pelo Serviço de Atendimento e suporte Técnico de 1º Nível,  respeitando os Indicadores de Medição de
Resultados acordados;

1.1.11.2.3.2. Executar e restaurar cópias de segurança de dados (backup) localizados nas estações de trabalho dos usuários do IPSEMG;

1.1.11.2.3.3. Contatar o usuário demandante para obter maiores informações, se necessário, e prestar a devida orientação;

1.1.11.2.3.4. Contatar as equipes internas da área de TIC do IPSEMG para auxílio no diagnós�co ou solução do chamado do usuário, se necessário;

1.1.11.2.3.5. Contatar outras equipes ou prestadores de serviço do IPSEMG que porventura  possuam correlação com o incidente,  problema ou
requisição a ser tratada, se necessário;

1.1.11.2.3.6. Registrar, diagnos�car e solucionar problemas referentes aos serviços de TIC do IPSEMG;

1.1.11.2.3.7. Correlacionar incidentes a fim de iden�ficar sua causa raiz, solucioná-la e prevenir novas ocorrências;

1.1.11.2.3.8. Repassar conhecimentos a respeito de questões rela�vas à Central de Serviços para as equipes internas do IPSEMG;

1.1.11.2.3.9. Escalar os chamados não resolvidos neste nível para o 3º Nível de suporte ou fornecedores de serviços e produtos de TIC contratados
pelo IPSEMG, quando for o caso;

1.1.11.2.3.10. Esclarecer dúvidas de usuários quanto ao uso de so�wares básicos, aplica�vos, sistemas de informações, equipamentos e aparelhos de
TIC em geral;

1.1.11.2.3.11. Oferecer orientações técnicas e dicas quanto ao uso de funcionalidades e facilidades disponíveis nos so�wares básicos,  aplica�vos,
sistemas de informações e equipamentos de TIC em geral;

1.1.11.2.3.12. Orientar os usuários quanto aos produtos e serviços de TIC fornecidos pelo IPSEMG;

1.1.11.2.3.13. Apoiar e orientar tecnicamente o suporte de 1º Nível, quando necessário, e executar outros serviços correlatos ao atendimento de
usuários;

1.1.11.2.3.14. Execução de cabeamento estruturado sem fornecimento de material.

1.1.11.2.4. Caso o IPSEMG solicite, a CONTRATADA deverá disponibilizar pelo período de, no máximo 2 (dois) meses por ano, um técnico de 2º Nível para
prestar os serviços no período noturno das 19h00min às 07h00min. Estes dois meses podem ou não ser consecu�vos.

1.1.11.3. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO DE 2º NÍVEL (REMOTO) 

1.1.11.3.1. Prestação de Serviços de Suporte Técnico em 2º Nível de Atendimento por meio de atendimento remoto aos equipamentos e usuários de
soluções de TIC,  abrangendo a  execução de ro�nas periódicas,  orientação e esclarecimento de dúvidas e recebimento, registro,  análise,  diagnós�co e
atendimento de solicitações de usuários internos da CONTRATANTE. Compete ao suporte técnico de 2º Nível na forma remota:

1.1.11.3.1.1. Executar intervenção remota nas estações de trabalho dos usuários, mediante autorização do usuário, para diagnós�co, configuração,
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instalação e remoção de aplica�vos, sistema operacional, além de atualização de so�ware, componentes, equipamentos de TI e serviços.

1.2.11.3.1.1.1. Caso o atendimento envolva so�ware, será aceita como resolução do chamado uma solução de contorno, que permita o
restabelecimento da funcionalidade afetada, já que esse �po de chamado poderá demandar apoio de fornecedores externos (fabricantes).

1.1.11.3.1.2. Fornecer suporte remoto, mediante autorização do usuário,  e esclarecimento de dúvidas sobre so�wares,  sistemas operacionais e
aplica�vos básicos, editores de texto, planilhas eletrônicas, an�vírus e aparelhos de TI em geral, suporte a videoconferências, suporte a VOIP, suporte
ao uso de conexão via VPN, dentre outros.

1.1.11.3.1.3. Elaborar e atualizar procedimentos e scripts de atendimento sobre incidentes, requisições de serviço e erros conhecidos, submetendo-
os à apreciação da Gestão de Base de Conhecimento para análise sobre a per�nência de inclusão, adaptação e atualização da mesma.

1.1.11.3.1.4. Esclarecer dúvidas e orientar usuários a  respeito  da  u�lização,  disponibilidade,  instalação e configuração de so�ware,  aplica�vos,
sistemas  de  informação  (tanto  aqueles  de  mercado  quanto  os  desenvolvidos  internamente),  equipamentos,  normas  e  procedimentos  sobre  o
ambiente tecnológico da CONTRATANTE e seu uso.

1.1.11.3.1.5. Contatar o usuário demandante para obter maiores informações, se necessário, e prestar a devida orientação.

1.1.11.3.1.6. Contatar outras equipes ou prestadores de serviço da CONTRATANTE que porventura possuam correlação com o incidente, problema ou
requisição a ser tratada, se necessário.

1.1.11.3.1.7. Registrar, diagnos�car e solucionar incidentes referentes aos serviços de TIC da CONTRATANTE.

1.1.11.3.1.8. Correlacionar incidentes a fim de colaborar para a iden�ficação de sua causa raiz.

1.1.11.3.1.9. Minimizar o impacto dos incidentes que não podem ser prevenidos, aplicando uma solução de contorno e documentando/escalonando
/relacionando a um problema.

1.1.11.3.1.10. Atuar como mul�plicador das informações recebidas nos treinamentos e reciclagens para os profissionais das demais equipes da Central
de Serviços.

1.1.11.3.1.11. Repassar conhecimentos a respeito de questões rela�vas à Central de Serviços para as equipes internas da CONTRATANTE.

1.1.11.3.1.12. Escalar os chamados não resolvidos neste nível para a equipe prevista nos fluxos de atendimento estabelecidos pela CONTRATANTE ou
fornecedores de serviços e produtos de TIC contratados da CONTRATANTE, registrando e abrindo os respec�vos chamados quando for o caso.

1.1.11.3.1.13. Instalação dos respec�vos so�wares e/ou configuração de smartphones ins�tucionais, leitores smartcard, tokens, webcams, leitores de
código de barras, cer�ficados digitais, mouses, teclados, monitores, microfones, caixas de som, entre outros equipamentos de informá�ca que venham
a ser adquiridos e/ou u�lizados nas a�vidades da CONTRATANTE.

1.1.11.3.1.14. Configurar,  nos  casos  onde  for  possível  ser  feito  de  forma  remota,  estações  de  trabalho  e  periféricos  conforme  parâmetros  de
configuração e segurança da informação homologados da CONTRATANTE.

1.1.11.3.1.15. Fornecer suporte a so�wares básicos, tais como planilhas eletrônicas e editores de texto em geral, an�vírus, dentre outros que venham
a ser homologados da CONTRATANTE.

1.1.11.3.1.16. Executar e restaurar cópias de segurança de dados (backup) localizados nas estações de trabalho dos servidores da CONTRATANTE.

1.1.11.3.1.17. Realizar  atendimentos  de  chamados  rela�vos  aos  sistemas  operacionais  u�lizados  nas  estações  de  trabalho  da  CONTRATANTE,
atualmente sistemas Windows e Linux.

1.1.11.3.2. O Serviço de Suporte em 2º Nível Remoto estará localizado na Central de Atendimento, nas dependências da CONTRATADA, em qualquer
cidade do Brasil.

1.1.11.3.3. Regime normal de operação para o 2º. Nível Remoto será em 8x5, diariamente das 08h00min às 18h00min.

1.1.11.3.4. O  atendimento  deste  Nível  acobertará  todos os usuários de  TIC  de  todas as unidades administra�vas da  CONTRATANTE,  fornecedores
contratados para suporte ou atendimento terceirizado.

1.1.11.3.5. A CONTRATADA deverá oferecer Serviço de Supervisão do Suporte de 2º Nível, que será responsável pela organização, pelo controle e pela
integração das equipes de execução dos serviços, bem como pela administração da interface existente entre as a�vidades de suporte a usuários e as demais
a�vidades de Tecnologia da Informação. Este profissional poderá ser compar�lhado na Central de Serviços.

1.1.11.3.5.1. Antes do início da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá comunicar formalmente a(s) pessoa(s) que realizará(ão) o Serviço de
Supervisão das Tarefas de Suporte de 2º Nível.

1.1.11.3.6. Compete ao Serviço de Supervisão do Suporte de 2º Nível:

1.1.11.3.6.1. Acompanhar a execução contratual e o cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos.

1.1.11.3.6.2. Supervisionar a execução dos serviços técnicos prestados de forma remota em todas as unidades da CONTRATANTE, tanto na Capital e
quanto no interior do Estado.

1.1.11.3.6.3. Orientar a atuação dos técnicos em situações crí�cas de trabalho, bem como interagir com os usuários quando a situação requerer.

1.1.11.3.6.4. Avaliar o  desempenho  dos técnicos nos atendimentos remotos e  presenciais,  seja  acompanhando  os atendimentos,  avaliando  os
retornos  das  pesquisas  de  sa�sfações,  avaliando  as  reclamações  apresentadas  pela  equipe  da  CONTRATANTE  responsável  pela  fiscalização  e
acompanhamento do contrato, iden�ficando oportunidades de melhoria na prestação do serviço e formas de prevenir novas ocorrências nos casos de
iden�ficação de problemas, contatando o usuário e buscando informações sobre como seria possível melhorar o atendimento. As avaliações deverão
ser apresentadas mensalmente.

1.1.11.3.6.5. Elaborar e apresentar, mensalmente, relatórios gerenciais dos serviços no que concerne às a�vidades supervisionadas.

1.1.11.3.6.6. Implantar, manter e gerenciar a escala de trabalho e a distribuição dos profissionais de Serviço de Suporte de 2º Nível Remoto de modo
a prestar um atendimento de qualidade e dentro os níveis de serviços estabelecidos a todas as unidades da CONTRATANTE na Capital e no interior do
Estado.

1.1.11.3.6.7. Definir plano de treinamento inicial e con�nuo dos profissionais que executam os serviços.

1.1.11.3.6.8. Elaborar e manter atualizados os scripts de atendimento na Base de Conhecimento.

1.1.11.3.6.9. Avaliar a existência, a clareza e a qualidade das informações disponibilizadas na Base de Conhecimento, corrigindo-as, melhorando-as
con�nuamente e realimentando o processo de gerenciamento do conhecimento.

1.1.11.3.6.10. Realizar auditoria mensal dos registros de atendimento em uma amostra aleatória correspondente a 5% (cinco por cento) dos chamados
atendidos pelo Serviço de Suporte de 2º Nível, com o obje�vo de aferir a  obediência  aos padrões definidos e iden�ficar falhas no atendimento
(relacionadas ao preenchimento dos campos, precisão e obje�vidade do campo “Logs”, uso da linguagem escrita etc.) e oportunidades de melhoria
(orientação, disseminação de melhores prá�cas). Apresentar trimestralmente o relatório.

1.1.11.3.6.11. Manter registros históricos das auditorias realizadas sobre os atendimentos remotos e dos registros,  com informações sobre quem
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auditou,  quem foi  o  auditado,  resultados da  auditoria,  recomendações ou  planos de ação  associados e  informações/evidências sobre as ações
adotadas.

1.1.11.3.7. Cabe à CONTRATADA o dimensionamento do Serviço de Supervisão do Suporte de 2º Nível Remoto.

1.1.11.3.8. Todos os custos referentes ao Serviço de Supervisão do Suporte de 2º Nível Remoto já devem estar contemplados no valor a ser estabelecido
para as os serviços de Suporte de 2º Nível Remoto.

1.1.11.3.9. Todos os atendimentos realizados devem respeitar o disposto nas normas de Segurança da Informação estabelecidas pela CONTRATANTE e
com os procedimentos da  Base de Conhecimento,  bem como aos fluxos de atendimento  já  estabelecidos.  O método  de alocação,  a  quan�dade dos
profissionais necessários à prestação dos serviços, assim como a administração de tais recursos humanos caberá à CONTRATADA, porém nos primeiros 90
dias é obrigatória a quan�dade mínima exigida informada neste instrumento.

1.1.11.3.10. Os recursos alocados pela CONTRATADA para prestar Serviço de Técnico de 2º Nível Remoto à CONTRATANTE poderão ser compar�lhados com
outros clientes da CONTRATADA, ficando vedado o atendimento simultâneo a mais de um cliente da CONTRATADA.

1.1.11.3.11. Os  casos  omissos  ou  que  porventura  não  es�verem  previstos  devem  ser  atendidos  mediante  acordo  entre  as  equipes  técnicas  da
CONTRATANTE e CONTRATADA.

1.1.11.4. SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E ATENDIMENTO DE 2º NÍVEL EM SISTEMAS HOSPITALARES (PRESENCIAL)

a) Orientação de usuários na u�lização do SGH (Sistema de Gestão Hospitalar).

b) Análise e proposta de soluções, dentro do sistema, para atendimento de demandas de setores internos do IPSEMG.

c) Criação de usuários, manutenção, administração e permissão de usuários SGH.

d) Configurações e parametrizações do SGH específicas para setores do IPSEMG.

e) Treinamentos de novos colaboradores na u�lização do SGH.

f) Treinamento de novas funcionalidades e novas a�vidades no SGH.

g) Abertura e acompanhamento de chamados junto à desenvolvedora do SGH.

h) Análise e correção de erros informados por usuários.

i) Elaboração de documentos eletrônicos.

j) Elaboração de relatórios e Painéis no SGH.

k) Abertura de chamados junto ao DBA (Data Base Administrator).

1.1.11.4.1. Os serviços serão prestados nas seguintes unidades:

A) HGIP - Hospital Governador Israel Pinheiro - Alameda Ezequiel Dias, 225 - Centro - Belo Horizonte/MG;

B) CEM - Centro de Especialidades Médicas - Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG;

C) Geodont - Gerência Odontológica - Avenida dos Andradas, 367 - 3º Andar - Centro - Belo Horizonte/MG.

1.1.11.5. SERVIÇOS DE SUSTENTAÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE INFRAESTRUTURA DE 3º NÍVEL (PRESENCIAL)

1.1.11.5.1. A  sustentação  da  infraestrutura  e  gerenciamento  dos  processos  de  TIC  inclui  todas  as  tarefas  de  sustentação  necessárias  à  operação,
manutenção, evolução e administração dos ambientes tecnológicos, com preservação da segurança da informação nas estações e servidores, de modo a
garan�r a disponibilidade dos serviços de TIC, inclusive daqueles ofertados aos beneficiários por meio da web, com redução dos riscos de ocorrência de
incidentes e problemas.

1.1.11.5.2. As tarefas de sustentação foram divididas em 4 (quatro) blocos, sendo faturadas pela quan�dade de profissionais dedicados a cada uma das
a�vidades dos blocos. A separação se deve pela diferença de a�vidades e principalmente pela diferença de custos rela�vos à sustentação das a�vidades.

1.1.11.5.3. As tarefas de sustentação possuem periodicidade definida para execução.

1.1.11.5.4. Os profissionais designados para os serviços deverão possuir maior nível de especialização nas tecnologias u�lizadas no IPSEMG.

1.1.11.5.5. Para a prestação dos serviços de 3º Nível, rela�vos à Sustentação da Infraestrutura Tecnológica e aos Processos de TIC, os licitantes deverão
observar a Tabela 3: Equivalência de Esforço de Serviços.

1.1.11.5.6. As diferenças entre os diversos �pos de tarefas são estabelecidas por meio da qualificação técnica exigida para a execução das tarefas, bem
como no conjunto de macroa�vidades e responsabilidades descritas abaixo.

1.1.11.5.7. As tarefas de sustentação deverão ser executadas de forma presencial e estarão sediadas nas instalações do IPSEMG na capital.

1.1.11.5.8. A quan�dade de IC está atrelada à atual Infraestrutura de TIC do IPSEMG e poderá sofrer alterações em decorrência da evolução natural das
tecnologias.

1.1.11.5.9. O IPSEMG atesta que o quan�ta�vo atual está correto e será faturado mensalmente pela CONTRATADA.

1.1.11.5.10. É  de  responsabilidade  da  CONTRATADA  executar  ro�nas  semestrais  de  verificação  a  fim de  atestar  o  quan�ta�vo  de  IC  informados  e
consequentemente seu  faturamento.  O IPSEMG e a  CONTRATADA deverão  suportar,  sem alteração de faturamento  e sem a  necessidade de alteração
contratual, a redução ou ampliação de quan�ta�vo igual ou superior a 5% de ICs, para mais ou para menos.

1.1.11.5.11. Os valores mensais totais referentes aos serviços prestados para as tarefas de sustentação serão a base sobre a qual  serão calculados os
indicadores de nível de serviço, bem como a base para o cálculo das glosas, quando for o caso.

1.1.11.5.12. O  IPSEMG pode,  a  qualquer tempo,  atualizar  suas normas,  padrões,  processos e  procedimentos,  comprometendo-se  a  CONTRATADA  a
adaptar-se em um prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, a par�r da data de no�ficação por parte do IPSEMG.

1.1.11.5.13. O serviço de sustentação de infraestrutura será prestado nas seguintes unidades  e formatos a seguir:  

• HGIP - Hospital Governador Israel Pinheiro - Alameda Ezequiel Dias, 225 - Centro - Belo Horizonte - remoto e presencial.
• CEM - Centro de Especialidades Médicas - Rua Domingos Vieira, 488 - Santa Efigênia - Belo Horizonte - remoto e, quando necessário, presencial.
• Geodont - Gerência Odontológica - Avenida dos Andradas, 367 - 3º Andar - Centro - Belo Horizonte - remoto e, quando necessário, presencial.
• Cidade Administra�va de Minas Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, nº 4001 - Serra Verde - Belo Horizonte (Esta unidade é administra�va, porém

possui um ambiente de Datacenter em Coloca�on na Prodemge e este é administrado desta e das outras unidades supracitadas) - remoto e, quando
necessário, presencial.

• Unidades do Ins�tuto no interior do Estado - remoto e, quando necessário, presencial.

1.1.11.5.14. Para a prestação dos serviços de 3º Nível, rela�vos à Sustentação da Infraestrutura Tecnológica e aos Processos de TIC, os licitantes deverão
estabelecer os valores referentes às tarefas de sustentação, calculando-os em função da complexidade de cada bloco de tarefa, levando em consideração a
quan�dade de IC x o esforço necessário para esta sustentação, conforme tabela abaixo:
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TABELA DE EQUIVALÊNCIA DE ESFORÇO DE SERVIÇO

ATIVIDADE
ITENS DE

CONFIGURAÇÃO
ESFORÇO (POR

IC)
MÃO DE

OBRA

DBA 6 0,25 1,5

Analista de Rede 280 0,009 2,52

Analista de
Virtualização

260 0,009 2,34

Analista de
Infraestrutura

260 0,009 2,34

TABELA 3: Equivalência de Esforço de Serviços

1.1.11.5.14.1. A CONTRATADA alocará no mínimo a quan�dade de profissionais informadas na coluna MÃO DE OBRA.

1.1.11.5.14.2. A CONTRATADA levará em conta o número inteiro para fins de quan�ficação de profissionais alocados.

1.1.11.5.14.3. A fração após o número inteiro deverá ser fornecida em mão de obra alocada nas dependências da CONTRATADA na modalidade de
sobreaviso.

1.1.11.5.14.4. Os  profissionais  alocados  nas  dependências  da  CONTRATADA  serão  alocados  em  função  de  incidentes  ou  a�vidades  que
requeiram profissionais com capacidade técnica superior à equipe alocada no IPSEMG.

1.1.11.5.14.5. Os profissionais alocados na CONTRATADA deverão possuir conhecimentos e habilidades nas mesmas tarefas da equipe alocada no
IPSEMG, porém com nível técnico Sênior.

1.1.11.5.15. Em conformidade com as soluções Microso�  atualmente em uso no IPSEMG, a CONTRATADA deverá possuir contrato de Suporte Premier
Microso� a�vo para que sua equipe escale à Microso� os casos de suporte nos quais seja necessário auxílio do fabricante. Após a assinatura do contrato, a
CONTRATADA terá 2 (dois) dias úteis para entregar ao IPSEMG a comprovação que possui contrato a�vo do referido suporte.

1.1.11.6. BASE SALARIAL:

1.1.11.6.1. Tendo em vista a necessidade de manter a isonomia entre as licitantes, bem como a dignidade do trabalho e eficiência dos serviços, o salário
pago aos empregados não poderá, em nenhuma hipótese, ser inferior ao piso salarial fixado neste Termo de Referência, conforme quadro abaixo:

VALORES DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO

PERFIL SALÁRIO

DBA R$ 8.000,00

Analista de Rede R$ 5.500,00

Analista de Virtualização R$ 6.000,00

Analista de Infraestrutura R$ 5.500,00

Valores de referência (Quan�dade Es�mada de Profissionais X Referência Salarial)

1.1.11.6.2. Para  a  elaboração  do  preço  proposto,  em regra,  a(s)  empresa(s)  licitante(s)  deverá(ão) apresentar sua  proposta  detalhada  por meio  de
planilhas de custos e formação de preços com base na Convenção ou Acordo Cole�vo de Trabalho a qual está vinculada ou em outra norma cole�va mais
benéfica que possa ser aplicada à categoria envolvida na contratação, vigente na data de publicação do aviso de licitação.

1.1.11.6.2.1. CCT  de  Referência:  Convenção  cole�va  de  trabalho  2020/2021 ou  mais  recente,  celebrada  entre  o  Sindicato  dos Empregados de
Empresas de Processamento de Dados, Serviços de Informá�ca e Similares do Estado de Minas Gerais–SINDADOS/MG e Sindicato da Indústria de
So�ware e da Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais–SINDINFOR/MG.

1.1.11.6.3. A CONTRATADA poderá u�lizar qualquer Convenção Cole�va de Trabalho, na contratação dos seus colaboradores, dis�nta da apontada neste
Termo como referência, desde que man�da a remuneração base informada na tabela acima e adstrita à base territorial de sindicato de Minas Gerais. A
Convenção Cole�va de Trabalho u�lizada pela  CONTRATADA deverá  ser informada em sua proposta  de preços e será  u�lizada como referência  para  a
repactuação dos serviços.

1.1.11.6.4. Caso a CONTRATADA contrate profissionais com remunerações inferiores às previstas na tabela acima, deverá atender a  uma das opções
abaixo:

1.1.11.6.4.1. Encaminhar,  juntamente  à  sua  proposta,  demonstração  comprobatória  de  que  já  tenha  contratado,  ou  tenha  condições reais  de
contratar, pelos valores propostos, profissionais com qualificação igual ou superior à exigida no subitem 1.1.22. Condições para Execução dos Serviços.

1.1.11.6.13.1.1. Para fins da demonstração comprobatória exigida, deverão ser apresentadas cópias de carteira de trabalho (CTPS), do contrato
de trabalho ou instrumento similar, de profissionais que já prestem serviços equivalentes para a CONTRATADA mediante remuneração igual ou
inferior à  de sua proposta, ou ainda, declarações de profissionais que se comprometam a prestar os serviços objeto da presente licitação,
mediante a remuneração constante da proposta da CONTRATADA.

1.1.11.6.13.1.2. A documentação comprobatória apresentada deverá estar acompanhada dos comprovantes de que os profissionais atendem
aos requisitos de qualificação profissional constantes deste Termo.

1.1.11.6.4.2. Demonstrar seja por contrato vigente, seja por estudo de mercado de órgão de pesquisa independente, que o salário proposto está
dentro da faixa salarial do mercado para profissionais com a mesma qualificação pra�cada na Administração Pública do Estado do MG.

1.1.11.6.5. É obrigatória a apresentação de planilha de composição de custos e formação de preços similar a Instrução Norma�va nº 5, de 25 de maio
de 2017 (dispõe sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o regime de execução indireta no âmbito da Administração
Pública federal direta, autárquica e fundacional) para comprovar a exequibilidade de sua proposta, inclusive por meio de demonstra�vo analí�co de todos
os custos e receitas envolvidas na execução contratual, adicionalmente, com a iden�ficação do salário-base a ser pago aos profissionais que prestarão os
serviços presenciais.

1.1.12. DOS REGIMES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1.12.1. Dias úteis, de segunda a sexta-feira entre 07h00min e 19h00min. 

1.1.12.1.1. Para as tarefas de sustentação onde es�verem alocados um ou mais profissionais, os serviços deverão ser prestados de forma ininterrupta.

SEI/GOVMG - 33435038 - PADRÃO - Termo de Referência Pregão de S... file:///C:/Users/X11098788/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor...

11 of 60 02/09/2021 18:09



1.1.12.2. Os profissionais trabalharão em horários fixos, porém devido às necessidades do IPSEMG, a CONTRATADA deverá estar apta ao pagamento de hora
extras aos funcionários em situações de incidentes, a fim de garan�r a disponibilidade do ambiente sustentado.

1.1.12.3. O profissionais alertarão a CONTRATADA a respeito de incidentes por meio da ferramenta de abertura de chamados.

1.1.12.4. O chamado de incidente será  aberto posterior a  resolução do próprio incidente e será  preenchido com todo o ocorrido e todas as a�vidades
necessárias à resolução do incidente.

1.1.12.5. Para casos de incidentes crí�cos nos quais a equipe alocada não consiga restabelecer o ambiente do IPSEMG, esta acionará a equipe de plantão
da CONTRATADA. Se necessário a  CONTRATADA acionará sua equipe de especialistas de sobreaviso a  fim de garan�r o restabelecimento pleno do ambiente
tecnológico do Ins�tuto.  Este acionamento é referente, porém não somente, aos itens 5 a 10, descritos na tabela do ANEXO III deste Termo de Referência.

1.1.12.6. Da Prestação de Serviços de Suporte de Ambiente em 3º Nível:

1.1.12.6.1. Em função das o�mizações, propostas de melhorias de processos e/ou novas tecnologias incorporadas/subs�tuídas pelo IPSEMG, esta lista
poderá sofrer alterações ao longo da execução contratual, com a finalidade de contemplar as a�vidades e adequações necessárias à perfeita execução dos
serviços sem que se caracterize necessariamente alteração, acréscimo ou supressão dos serviços ao objeto contratado.

1.1.12.6.2. A área de gestão de infraestrutura responderá pela resolução de incidentes e requisições dos serviços corpora�vos da CONTRATANTE nas
seguintes áreas:

1.1.12.6.2.1. Administração e configuração de ambiente Microso� Windows Server, com conhecimento em pelo menos Ac�ve Directory, Exchange,
DNS, DHCP, RRAS (Rou�ng and Remote Access Service), System Center, Print Server, FSRM, Skype For Business e SharePoint;

1.1.12.6.2.2. Administração e configuração de ambiente Linux (Red Hat Enterprise Linux e CentOS), com conhecimento em pelo menos serviços de
Firewall, DHCP, DNS, Pos ix e VPN;

1.1.12.6.2.3. Administração de gerenciamento centralizado dos servidores Linux (Red Hat Enterprise Linux e CentOS) por meio dos serviços Red Hat
Satellite e Spacewalk;

1.1.12.6.2.4. Administração e configuração do serviço de monitoramento (Nagios);

1.1.12.6.2.5. Administração e configuração de ambiente de firewall em cluster;

1.1.12.6.2.6. Administração e configuração de ambiente com serviços de Proxy Linux;

1.1.12.6.2.7. Configuração de servidores DNS seguro (DNSSEC) em ambiente Linux;

1.1.12.6.2.8. Administração de servidores FTP e SFTP em ambiente Linux e Windows;

1.1.12.6.2.9. Administração de redes virtuais privadas (VPN), em pelo menos, nas tecnologias IPSEC e OPENVPN;

1.1.12.6.2.10. Administração, configuração e operação em ambiente VMware vSphere;

1.1.12.6.2.11. Administração de replicação de dados em ambiente VMware, Oracle, PostgreSQL, SQL Server;

1.1.12.6.2.12. Administração e operação de servidores Blade do fabricante HP;

1.1.12.6.2.13. Administração e operação de tape library do fabricante Hewle�-Packard Enterprise - HPE;

1.1.12.6.2.14. Administração e operação de sistemas de armazenamento em massa (storage) do fabricante HPE e EMC²;

1.1.12.6.2.15. Conhecimento nas tecnologias de storage: Thin Provisioning, Replicação, Deduplicação, HBA, RAID, LUN Provisioning, ISCSI, SAN, NAS,
NFS e CIFS;

1.1.12.6.2.16. Conhecimento sobre replicação de dados (síncrona/assíncrona) em ambientes IP e FC;

1.1.12.6.2.17. Administração e operação de Storage Area Network (SAN) em switches Brocade;

1.1.12.6.2.18. Operação de ro�nas de backup com as ferramentas dos fabricantes HPE;

1.1.12.6.2.19. Administração de servidores centralizados de an�vírus, considerando pelo menos o fabricante Trend Micro;

1.1.12.6.2.20. Administração e operação em ambiente de log centralizado em ambiente Linux/Windows;

1.1.12.6.2.21. Administração e operação de servidores de streaming de áudio e vídeo em ambiente Windows;

1.1.12.6.2.22. Administração de redes IPv4 e IPv6;

1.1.12.6.2.23. Conhecimentos avançados em TCP/IP e LAN;

1.1.12.6.2.24. Fundamentos intermediários de WAN;

1.1.12.6.2.25. Conhecimentos básicos de protocolos de roteamento dinâmico como OSPF e BGP;

1.1.12.6.2.26. Administração e operação de servidores RADIUS;

1.1.12.6.2.27. Administração e operação de Proxy Reverso (Linux Apache, NGNIX, Microso� Web Applica�on Proxy);

1.1.12.6.2.28. Administração e operação de servidores Web com Apache e IIS;

1.1.12.6.2.29. Administração e configuração de videoconferência em ambiente Polycom;

1.1.12.6.2.30. Configuração e tunning em máquinas virtuais Java;

1.1.12.6.2.31. Administração e configuração de servidores de Aplicação IIS com .Net e JBoss com Java;

1.1.12.6.2.32. Serviços em sistemas de segurança tais como Firewall/IPS (Linux / Fortnet), An�vírus (TrendiMicro), controle de conteúdo web (Fortnet),
cer�ficados digitais;

1.1.12.6.2.33. Conec�vidade, Redes de Dados (com ou sem fio), Switches e Roteadores;

1.1.12.6.2.34. Servidores (Sistema Operacional Linux (RedHat e CentOS), Windows Server);

1.1.12.6.2.35. Banco de Dados (Oracle Rac, MSSQL, PostgreSQL);

1.1.12.6.2.36. Colaboração (e-mail/Exchange, IM/Skype, Sharepoint e an�spam);

1.1.12.6.2.37. Servidores de Aplicação - IIS, Jboss, Tomcat, PHP, .Net, Apache;

1.1.12.6.2.38. Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de so�wares de apoio, tais como ferramentas de desenvolvimento,
ferramentas de gerenciamento de impressão, de rede, de segurança e outros, visando manter a disponibilidade e o desempenho dos sistemas;

1.1.12.6.2.39. Backup e Restore (HP Data Protector, Veem backup);

1.1.12.6.2.40. Configuração (u�lização das ferramentas CA-SDM, CMDB);

1.1.12.6.2.41. Serviços de Gerenciamento de Logs dos A�vos de Infraestrutura;
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1.1.12.6.2.42. Apoio técnico para Testes e Homologação de Soluções;

1.1.12.6.2.43. A�vidades de resolução em Serviço de Sustentação de Infraestrutura Tecnológica e Gerenciamento de Processo - 3º Nível de incidentes e
problemas envolvendo os a�vos (hardware e so�ware) da infraestrutura de TIC do IPSEMG;

1.1.12.6.2.44. Acompanhamento de reparos de servidores de rede, equipamentos de telecomunicações e demais a�vos de infraestrutura  que se
encontram sob contrato de garan��a vigente com terceiros;

1.1.12.6.3. Os  profissionais  que  prestarão  os  serviços  deverão  estar  aptos  a  desenvolver  as  a�vidades  abaixo  relacionadas  nos  ambientes
desenvolvimento,  teste,  treinamento,  homologação  e produção  dos bancos de dados do  IPSEMG. Também deverão  possuir os requisitos mínimos de
qualificação e cer�ficação técnica para desenvolver as seguintes a�vidades:

1.1.12.6.3.1. Apoio  aos diversos Sistemas Gerenciadores de  Banco  de  Dados (SGBD) do  IPSEMG,  incluindo  Oracle Database  (em RAC  ou  não),
Microso� SQL Server (em cluster ou não) e PostgreSQL (em cluster ou não).

1.1.12.6.3.2. U�lizar a(s) ferramenta(s) de monitoramento e administração de SGBD da CONTRATANTE, de forma a�va e integrada ao SDM.

1.1.12.6.3.3. Tomar todos os cuidados e dispensar especial  atenção ao ambiente alvo onde está sendo executada a a�vidade (Desenvolvimento,
Homologação e/ou Produção).  Executar scripts SQL nas bases de dados do ambiente do IPSEMG com intuito de:

1.10.1.6.3.3.1. Conceder ou revogar permissões de acesso a objetos de banco de dados;
1.10.1.6.3.3.2. Criar ou modificar ou apagar objetos de banco de dados;
1.10.1.6.3.3.3. Inserir ou modificar ou apagar ou mesclar dados.

1.1.12.6.3.4. Realizar backup e/ou restore de dados de forma eventual.

1.1.12.6.3.5. Criar ou modificar ou apagar agendamento automá�co de ro�nas de forma eventual.

1.1.12.6.3.6. Realizar procedimento de monitoramento de sessões de banco de dados para análise de evento ou falha.

1.10.1.6.3.6.1. A�vidades diárias:

a) Verificar disponibilidade das bases de dados.

b) Verificar execuções dos jobs agendados.

c) Verificar backups executados.

d) Analisar arquivos de logs das bases de dados em busca de eventos, alertas e erros.

e) Verificar as sessões que possam estar impactando no bom funcionamento da base de dados.

f) Verificar espaço de armazenamento disponível para as bases de dados.

g) Verificar estado geral do sistema operacional onde está o SBGD: carga de processador, uso de memória, entre outros.

h) Atender aos chamados aprovados no sistema de Service Desk do IPSEMG.

1.10.1.6.3.6.2. A�vidades mensais:

i) Gerar relatório com informação de crescimento das bases de dados.

j) Gerar relatório detalhado que permita a conferência do faturamento mensal das a�vidades.

k) Gerar relatório resumo com informações sobre atrasos, jus�fica�vas, problemas e sugestões para melhorias no serviço

1.1.12.6.3.7. Apoiar os administradores de dados e os desenvolvedores na u�lização dos bancos de dados em conformidade com as normas do
IPSEMG. Implementar critérios de segurança, como: permissões de acesso a objetos, ACL, gerenciamento de usuários/roles.

1.1.12.6.3.8. Validar com o IPSEMG, os modelos de dados lógicos e �sicos.

1.1.12.6.3.9. Criar e validar a polí�ca de administração de bancos de dados do IPSEMG.

1.1.12.6.3.10. Apoiar as equipes envolvidas no processo de coordenação e controle das mudanças na área de tecnologia da informação, planejamento
de TIC, qualidade de so�ware e testes de sistemas, no que se referir às bases de dados corpora�vas.

1.1.12.6.3.11. Prestar informações técnicas sobre caracterís�cas dos ambientes de banco de dados.

1.9.1.6.3.11.1. São objetos de banco de dados: Função, Índice, Job, Lob, Pacote, Procedimento, Sequência, Sinônimo, Tabela, Ga�lho (Trigger), Tipo,
Visão (View), Esquema (Schema) ou quaisquer outro.

1.1.12.7. Serviço de Gestão da Base de Conhecimento:
1.1.12.7.1. Todos os atendimentos realizados pelas equipes da CONTRATADA que não possuam suas soluções documentadas, devem ser documentados
para fins de atualização da Base de Conhecimento. Quando necessário, a equipe técnica do IPSEMG poderá ser acionada para oferecer subsídios à a�vidade
de manutenção da Base de Conhecimento.
1.1.12.7.2. O administrador da Base de Conhecimento, gestor da área de TIC do IPSEMG, deve cer�ficar-se da qualidade dos textos para que sejam
compreensíveis, organizados, legíveis e tenham vocabulário compa�vel com o nível dos usuários. Deverá também aferir a atualidade dos documentos,
monitorando a existência de textos obsoletos – isso impede, por exemplo, que os técnicos apliquem soluções erradas em versões diferentes de produtos.
Etapas subsequentes serão necessárias, tais como alimentar documentos, revisá-los e homologá-los, incrementando grada�vamente a profundidade e
complexidade da Base de Conhecimentos, fazendo com que esteja sempre atualizada. 
1.1.12.7.3. O Serviço de Gestão da Base de Conhecimento será responsável por prestar as seguintes a�vidades básicas:

1.1.12.7.3.1. Criar e manter a Base de Conhecimento, roteiros de atendimento (scripts) e procedimentos necessários para alcançar os indicadores de
serviço contratados;
1.1.12.7.3.2. Par�cipar da definição de padrões para as soluções;
1.1.12.7.3.3. Validar junto com o IPSEMG a padronização de formato e conteúdo das soluções;
1.1.12.7.3.4. Manter integridade da informação (links em funcionamento, arquivos anexados que estejam válidos, impedir duplicidade e contradições,
etc.);
1.1.12.7.3.5. Zelar pela disponibilidade do sistema de Base de Conhecimento;
1.1.12.7.3.6. Organizar as novas documentações;
1.1.12.7.3.7. Manter a confidencialidade e permissões de acesso aos documentos;
1.1.12.7.3.8. Apresentar periodicamente informações e esta�s�cas de manutenção e uso da Base de Conhecimento;
1.1.12.7.3.9. Elaborar, atualizar e manter seção de autoatendimento com conteúdo em formato web a ser publicado em local a ser definido pelo
IPSEMG para acesso dos usuários. O conteúdo deverá descrever, em linguajar acessível, procedimentos para tarefas simples, os quais o próprio usuário
poderá executar, com o fornecimento de respostas para dúvidas frequentes (FAQ), scripts auto executáveis padronizados e outras formas de
autoatendimento, incluindo mecanismo de pesquisa textual e estrutura de fácil navegação;
1.1.12.7.3.10. Executar outros serviços correlatos ao atendimento de usuários e à Gestão da Base de Conhecimento.

1.1.13. DISTRIBUIÇÃO DOS NÍVEIS DE ATENDIMENTO:
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O modelo do atendimento será divido em três camadas (Níveis). Na Figura 2 é apresentado o fluxograma da operação da Central de Serviços:

Figura 2 - Fluxograma da Operação da Central de Serviços

1.1.13.1. O 1º NÍVEL:

1.1.13.1.1. Deverá ser composto pelo autoatendimento, em ambiente web, telefônico ou Whatsapp e pelo atendimento remoto ao usuário (Service Desk).

1.1.13.1.2. Deverá ser constantemente aprimorado de forma a atender os Indicadores de Resultados (IMR’s).

1.1.13.1.3. Não será disponibilizado espaço �sico no IPSEMG para locação do 1º Nível da Central de Serviços. Será responsabilidade da CONTRATADA
prover toda a estrutura para atendimento remoto do 1º Nível.

1.1.13.1.4. A CONTRATADA deverá disponibilizar link de dados dedicado, com redundância, de forma a interligar o IPSEMG para atendimento remoto aos
usuários. O link deverá ser corretamente dimensionado de forma a atender a demanda dos serviços sem atrasos, sendo capaz de comutar automa�camente
o tráfego de um roteador para outro, em caso de queda no link ou do roteador.

1.1.13.1.5. Antes da implementação, a CONTRATADA deverá entregar ao IPSEMG um documento contendo a topologia detalhada da solução.

1.1.13.1.6. O 1º Nível deverá contemplar as seguintes a�vidades:

1.1.13.1.6.1. Receber, registrar, solucionar ou encaminhar nos sistemas todos chamados de atendimento;

1.1.13.1.6.2. Registrar e controlar os chamados técnicos demandados por meio dos sistemas de gestão de atendimento;

1.1.13.1.6.3. Executar procedimentos de análise da solicitação, procurando resolvê-la ainda no 1º Nível, registrando os incidentes e/ou requisições e
provendo soluções imediatas, por meio da u�lização de procedimentos formais tais como scripts de atendimento homologados e u�lização de sistema
de Gestão de A�vos de Informá�ca, com recurso de acesso remoto a equipamentos e Base de Conhecimento para orientação ao usuário, e fechamento
da solicitação com a confirmação do usuário solicitante;

1.1.13.1.6.4. Executar atendimento remoto nos equipamentos que es�verem conectados à rede interna do IPSEMG, se a natureza do chamado assim
permi�r; 

1.1.13.1.6.5. Encaminhar os chamados não resolvidos para o 2º Nível ou, nos casos previstos, diretamente para o 3º Nível ou outros fornecedores;

1.1.13.1.6.6. Atualizar o histórico dos chamados;

1.1.13.1.6.7. Acompanhar e controlar o andamento do processo de atendimento até a completa solução do chamado;

1.1.13.1.6.8. Informar ao Gestor do Contrato o cumprimento ou não do atendimento, estando ele dentro ou não dos prazos;

1.1.13.1.7. A ferramenta u�lizada para atendimento remoto deverá solicitar permissão do usuário para ser efe�vamente u�lizada pelos operadores do 1º
Nível,  bem como  possuir  log  de  auditoria  informando  as  ações efetuadas na  estação  remota  do  usuário,  inclusive  logs  relacionados  com  ações  do
administrador do sistema;

1.1.13.1.8. A CONTRATADA disponibilizará os logs de auditoria para o IPSEMG durante toda a vigência do contrato.

1.1.13.2. O 2º NÍVEL:

SEI/GOVMG - 33435038 - PADRÃO - Termo de Referência Pregão de S... file:///C:/Users/X11098788/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor...

14 of 60 02/09/2021 18:09



1.1.13.2.1. Deverá  ser composto por técnicos para  atendimento de chamados no local  da  ocorrência  para  suporte em microcomputadores,  laptop,
periféricos, equipamento de videoconferência, aparelho de telefone fixo, aparelho de telefone móvel corpora�vo, cabeamento estruturado e equipamentos
de rede (switch layer 2).

1.1.13.2.2. Os técnicos deverão realizar o diagnós�co e solução do problema para os chamados não resolvidos pelo 1º Nível ou que, pelas caracterís�cas,
exijam a presença do atendente;

1.1.13.2.3. A equipe de atendimento de 2º Nível será alocada de acordo com a conveniência da CONTRATADA, desde que respeitados os indicadores
previstos neste documento;

1.1.13.2.4. O quan�ta�vo de profissionais necessários para realizar o atendimento de 2º Nível deverá ser es�mado e gerenciado pela CONTRATADA com
base na carga de trabalho e indicadores previstos, não cabendo o IPSEMG qualquer responsabilidade sobre o número de profissionais alocados;

1.1.13.2.5. O IPSEMG irá, conforme sua conveniência, disponibilizar espaço �sico para o 2º Nível em suas instalações, incluindo energia elétrica e ramal
habilitado apenas para ligações;

1.1.13.2.6. Toda a infraestrutura de so�ware e hardware necessária para alocação do 2º Nível será de responsabilidade da CONTRATADA.

1.1.13.2.7. As a�vidades do 2º Nível são as seguintes:

1.1.13.2.7.1. Prestar serviços de suporte presencial, nas dependências do IPSEMG, para os chamados não resolvidos pelo 1º Nível  ou que, pelas
caracterís�cas, exijam a presença do atendente;

1.1.13.2.7.2. Solucionar os chamados não atendidos em 1º Nível que tenham per�nência com o objeto do contrato;

1.1.13.2.7.3. Solucionar os chamados referentes à instalação, configuração e padronização de estações de trabalho para u�lização dos recursos da
rede;

1.1.13.2.7.4. Solucionar os chamados referentes à instalação e configuração de periféricos;

1.1.13.2.7.5. Solucionar problemas de configuração de estações de trabalho, envolvendo ambiente operacional e demais so�wares que compõem a
imagem padrão do disco rígido;

1.1.13.2.7.6. Realizar manutenção preven�va  e corre�va  do sistema operacional  das estações de trabalho, bem como so�wares u�lizados  pelo
cliente em suas a�vidades de trabalho, conforme contratos de licença de uso e/ou documentação legal do IPSEMG;

1.1.13.2.7.7. Realizar a gestão de patches de segurança de estações de trabalho (microcomputadores e laptops), de acordo com as seguintes regras:

a) A CONTRATADA deverá estabelecer procedimento formal para a gestão de patches, bem como polí�cas de liberação, que permitam que as
mudanças  necessárias  nos  so�wares  sejam  analisadas  e  testadas  exaus�vamente  antes  que  sejam  efe�vamente  realizadas.  O  obje�vo  é
assegurar a disponibilidade e con�nuidade dos serviços de TIC.

b) O procedimento de gestão de patches deverá prover controle de liberação dos patches de quaisquer so�wares que fazem parte do universo
de  sistemas do  IPSEMG,  inclusive  dos sistemas operacionais,  sistemas de  segurança  e  so�wares  corpora�vos,  e  dar  suporte  para  gestão
automa�zada destes patches nas estações de trabalho.

c) A CONTRATADA deverá garan�r a atualização de versão do so�ware (console, central e clientes) e manter o suporte técnico, bem como as
atualizações de patches durante o período de vigência do contrato.

d) O so�ware para gestão de pacthes será de responsabilidade do IPSEMG.

1.1.13.2.7.8. Instalação/reinstalação do sistema operacional e demais so�wares, sempre que necessário, conforme padrão u�lizado pelo IPSEMG. A
lista de so�wares a serem instalados/reinstalados inclui, no mínimo:

a) sistema operacional Windows (versão 7 e superiores); Mac OS X (versão 10 e superiores); 

b) aplica�vos de escritório (Microso� Office);

c) navegadores de internet;

d) aplica�vos de correio eletrônico;

e) an�vírus;

f) compactador de arquivos;

g) drivers  diversos,  patches,  service  packs  e  hotfix  necessários  ao  perfeito  funcionamento  do  equipamento  e  seus  periféricos  (inclusive
impressoras – no caso de impressoras conectadas em rede, inclui-se ainda a configuração nos demais equipamentos que as u�lizem);

h) so�ware de disposi�vos para cer�ficação digital;

i) sistemas corpora�vos do IPSEMG;

j) so�wares jurídicos;

k) outros so�wares devidamente licenciados pelo IPSEMG.

1.1.13.2.7.9. Realizar a distribuição automa�zada de so�wares de estações de trabalho, encaminhado e autorizado pelo IPSEMG.

1.1.13.2.7.9.1. A ferramenta des�nada a distribuição automa�zada de so�wares, será de responsabilidade do IPSEMG;

1.1.13.2.7.10. Solucionar problemas de Internet de modo geral, como configuração de e-mail e de servidores proxy;

1.1.13.2.7.11. Cópia  de  segurança  (backup)  de  sistemas ou  de  dados quando  for necessária  formatação  ou  subs�tuição  de  disco  em local  pré-
estabelecido pelo IPSEMG;

1.1.13.2.7.12. Registrar e controlar os chamados técnicos demandados às seções de atendimento de 2º Nível por meio dos sistemas de gestão de
atendimento;

1.1.13.2.7.13. Solucionar problemas de configuração  de disposi�vos das estações de trabalho,  unidades de leitura  e  gravação  CD/DVD, mouses,
pendrives, tokens, teclados, webcams e monitores;

1.1.13.2.7.14. Executar serviços de campo, como troca ou remanejamento de equipamentos, instalação de programas, configuração de estações e seus
disposi�vos conectados;

1.1.13.2.7.15. Informar ao IPSEMG os problemas rela�vos às solicitações que estejam fora do escopo de atendimento de 2º Nível, iden�ficadas em
campo;

1.1.13.2.7.16. Diagnos�car, encaminhar e acompanhar até o fechamento os chamados que não pertencem ao escopo de serviço do 2º Nível do Service
Desk  para o fornecedor do equipamento (3º Nível), tais como chamados à assistência técnica do fornecedor do equipamento ou disposi�vo com
mau funcionamento;

1.1.13.2.7.17. Efetuar  a configuração de componentes de hardware que por ventura foram subs�tuídos pelo IPSEMG.
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1.1.13.3. O 3º NÍVEL:

1.1.13.3.1. Os chamados de 3° Nível serão encaminhados pelo 2º Nível;

1.1.13.3.2. Os chamados serão  acompanhados pela  Central  de Atendimento  e  a  solução  dada  pela  equipe de 3º Nível  será  replicada  na  Base  de
Conhecimento;

1.1.13.3.3. A equipe de 3º Nível não fará contato com o usuário diretamente, salvo em situações onde houver necessidade;

1.1.13.3.4. Será de responsabilidade da Central de Atendimento fechar o chamado e informar ao usuário a solução dada pelo 3º Nível.

1.1.14. INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADOS – IMR:

1.1.14.1. Instrumentos de medição de resultados são critérios obje�vos e mensuráveis estabelecidos entre a CONTRATADA e o IPSEMG com a finalidade de
aferir e avaliar diversos fatores relacionados ao cumprimento dos serviços contratados. Para mensurar esses fatores, serão u�lizados indicadores relacionados com
a natureza e caracterís�ca dos serviços contratados, para os quais são estabelecidas metas quan�ficáveis a serem cumpridas pela CONTRATADA.

1.1.14.1.1. O monitoramento dos indicadores de serviço será baseado nas melhoras prá�cas definidas pela ITIL.

1.1.14.2. Definição da Prioridade:

1.1.14.2.1. Os atendimentos e os chamados serão classificados em três níveis de prioridade de acordo com o cargo do autor do chamado e o �po do
mo�vo do chamado.

• Prioridade 0: Serviço indisponível, inviabilizando as operações ou impedindo de desempenhar seu papel previsto.
• Prioridade 1: O problema impede o trabalho do usuário (interrupção total das a�vidades), ou é um chamado do grupo prioritário;
• Prioridade 2: O problema afeta a produ�vidade do trabalho do usuário/grupo (interrupção parcial de funções, mau funcionamento de recursos,

intermitência, etc.);
• Prioridade 3: O chamado é relacionado a melhorias, customizações e demais alterações sem impacto ao trabalho e produ�vidade do

usuário/grupo (instalação de so�wares, mudanças �sicas de equipamentos, configurações e demais customizações necessárias).

1.1.14.2.2. Farão parte do grupo prioritário os chamados provenientes do Presidente, Vice Presidente, Chefe de Gabinete, Assessores, Procurador Chefe e
Diretorias do IPSEMG. Para estes, os chamados serão sempre considerados de Prioridade 1, independentemente de sua classificação.

1.1.14.2.3. A  CONTRATADA  deverá  atender aos parâmetros de  indicadores  de  qualidade  de  atendimento  de  acordo  com os níveis  de  prioridade,
conforme especificado no subitem 1.1.15. Indicadores de Desempenho.

1.1.14.2.4. A Central de Serviços deverá atender aos seguintes prazos: 

ATENDIMENTO REMOTO (TODAS UNIDADES)

Serviço Abertura Solução

Abertura do chamado via Central de Serviços, telefone e Whatsapp (1º Nível) 20 segundos 20 minutos

Abertura do chamado via Central de Serviços, por e-mail, web, Whatsapp ou outro canal 5 minutos 20 minutos

TABELA 4: Atendimento Remoto

ATENDIMENTO LOCAL (EM  HORAS ÚTEIS)

Serviços
Prioridade 1 Prioridade 2 Prioridade 3

Atendimento Solução Atendimento Solução Atendimento Solução

Atendimento no local (2º Nível) Belo Horizonte 15 minutos 30 minutos 45 minutos 1 hora 1 hora 2 horas

Atendimento no local (2º Nível) Região Metropolitana 2 horas 4 horas 3 horas 6 horas 4 horas 8 horas

Atendimento no local (2º Nível) Unidades de Raio 1 4 horas 8 horas 5 horas 10 horas 6 horas 12 horas

Atendimento no local (2º Nível) Unidades de Raio 2 6 horas 12 horas 10 horas 20 horas 24 horas 48 horas

TABELA 5: Atendimento Local

1.1.14.2.4.1. Entende-se por atendimento o intervalo de tempo entre o momento em que o chamado é aberto e o momento em que o analista entra
em contato com o usuário para encontrar a solução do incidente.

1.1.14.2.4.2. Entende-se por solução o tempo que o analista gasta para solucionar o incidente depois de entrar em contato com o usuário. 

1.1.14.2.4.3. Os prazos de atendimento das Tabelas 4 e 5 respeitarão as faixas de horário de funcionamento definidas para cada item de contratação,
conforme descrição dos serviços na Tabela 2.

1.1.14.2.4.4. Não haverá  atendimento  em dias úteis de 19h01min  às 06h59min  do  dia  seguinte,  em feriados e finais de semana,  ressalvado o
funcionamento da URA para  o serviço de "Atendimento, suporte remoto e suporte local  em dias úteis para o Município de Belo Horizonte, horário
07h00min as 19h00min”.

1.1.14.2.5. Locais da prestação dos serviços:

Unidades de Belo Horizonte:

HGIP - Hospital Governador Israel Pinheiro.

Endereço: Alameda Ezequiel Dias, 225 - Centro - CEP: Belo Horizonte.

Telefone: 3237-2200

GEODONT – Gerência Odontológica.

Endereço: Rua Domingos Vieira, 488 - Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte.

Telefone: 3237-2012

CEM – Centro de Especialidades Médicas.

Endereço: Avenida dos Andradas, 367 - 3º andar - Centro - Belo Horizonte.

Telefone: 3247-3172

Procuradoria do IPSEMG.

Endereço: Rua Gonçalves Dias, 1600 - Bairro Funcionários - Belo Horizonte.
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Telefone: 3237-2605

Almoxarifado - Edi�cio Maleta.

Endereço: Rua da Bahia, 1148 Loja 71 - Bairro Centro - Belo Horizonte.

Telefone: 3272-8663

Drogaria Externa.

Endereço: Avenida do Contorno, 3219 - Bairro Santa Efigênia - Belo Horizonte.

Telefone: 3461-5850

Unidades  do  interior:  O  IPSEMG  possui  uma  unidade  em  cada  uma  das  cidades  discriminadas  abaixo,  agrupadas  pelo  critério  de  distância  da  capital  do
Estado, conforme Tabelas 6, 7 e 8.

UNIDADES DA REGIÃO METROPOLITANA

UNIDADE ENDEREÇO

Be�m Rua Professor Osvaldo Franco, 40 - Centro - Be�m

Contagem Rua Maria Da Conceição De São Jose, 285 - Centro - Contagem

Itaúna Rua Godofredo Gonçalves, 432 - Centro - Itaúna

Pará de Minas Rua Antônio de Melo, 311 - Centro - Pará de Minas

Pedro Leopoldo Rua Cris�ano Otoni, 275, Loja 15- Centro - Pedro Leopoldo

Sete Lagoas Rua Maestro Paizinho, 168 A - Centro - Sete Lagoas

TABELA 6: Unidades da Região Metropolitana

UNIDADES DE RAIO 1

UNIDADE ENDEREÇO

Barbacena Rua Teobaldo Tolental, 55 - Centro - Barbacena

Bom Despacho Rua Expedicionários, 114 - Centro - Bom Despacho

Conselheiro Lafaiete Rua Horácio De Queiroz, 238 - Centro - Conselheiro Lafaiete

Curvelo Rua Joaquim Felício, nº 319 loja 04- Centro - Curvelo

Divinópolis Avenida Getúlio Vargas, 268 - Centro - Divinópolis

Formiga Praça Getúlio Vargas, 18, 1º Andar - Centro - Formiga

Itabira Avenida Carlos Drumond De Andrade, 209 - Centro - Itabira

Itapecerica Rua Vigário Antunes, 86 - Centro - Itapecerica

João Monlevade Rua Monte Santo, 169 - Carneirinhos - João Monlevade

Lagoa da Prata Av. Benedito Valadares, 331 - Américo Silva - Lagoa da Prata

Lavras Rua Monsenhor Domingos Pinheiro, 79 - Centro - Lavras

Nova Era Avenida Dr. José Moreira, 140 Sala 101- Centro - Nova Era

Oliveira Alameda Doutor Cícero de Castro Filho, 1142 - Santa Maria - Oliveira

Ponte Nova Rua Inhá Torres,48 - Guarapiranga - Ponte Nova

São João Del Rei Rua Cidade de Souza Rangel, 101 - Centro - São João Del Rei

TABELA 7: Unidades de Raio 1

UNIDADES DE RAIO 2

UNIDADE ENDEREÇO

Alfenas Rua Presidente Artur Bernardes,686 – Centro- Alfenas

Almenara Rua Dr. Sabino Silva, 98 – Centro – Almenara

Araçuaí Rua das Hortência, 220 – Bairro Nova Terra – Araçuaí

Araguari Rua Pedro Nasciu�,300 - Centro – Araguari

Araxá Rua Tia Nica,3360 - Centro - Araxá

Bocaiúva Rua Domingos Ferreira Pimenta, 211 – Centro – Bocaiúva

Brasília de Minas Rua Coronel João Da Cunha, 332 – Rosário-Brasília de Minas

Carangola Rua Dr. José L Esteves, 31 – Centro – Carangola

Cataguases Praça José Inácio Peixoto, 17 – Vila Tereza- Cataguases

Coronel Fabriciano Rua São Sebas�ão, 537 – Santa Helena – Coronel Fabriciano

Diaman�na Praça Vicente Paula Fonseca, 124 – Centro – Diaman�na

Governador Valadares Rua Israel Pinheiro, 3459 - Centro - Governador Valadares

Itajubá Avenida Eduardo José Storino, 199 – Medicina – Itajubá

Ituiutaba Avenida Sete, 656 – Centro – Ituiutaba

Januária Avenida Coronel Cassiane, 415 – Centro – Januária

Jequi�nhonha Rua Coronel Ramiro Perreira, 415 – Centro – Jequi�nhonha

Juiz de Fora Rua Oscar Surenus, 250 – Mariano Procópio – Juiz de Fora

Manhuaçu Rua Frederico Dolabela, 335 – Centro – Manhuaçu

Manhumirim Avenida Teófilo Tostes, 431 – Centro - Manhumirim

Montes Claros Avenida Cula Mangabera, 339 – Santo Expedito – Montes Claros

Muriaé Rua Arthur Bernardes, 82 – Centro - Mariaé

Paracatu Avenida Romualdo Ulhoa Tomba, 184- Salas 102 a 104 – Centro - Paracatu

Passos Avenida Comendador Francisco Avelino Maia, 3820 – Disposição - Passos

Patos de Minas  Rua Dr. Eufrásio Rodrigues, 184 - Centro - Patos de Minas

Patrocínio  Rua Presidente Vargas, 638 - Centro - Patrocínio

Poços de Caldas Rua Rio de Janeiro, 100 - Centro - Poços de Caldas

Pouso Alegre Rua Afonso Pena, 265 - Centro - Pouso Alegre

Salinas Rua Mendo Correa, 227 - Alvorada - Salinas
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São Sebas�ão do
Paraíso

Praça Comendador João Pio Figueiredo Wes�n, 465 - Mocoquinha - São Sebas�ão do
Paraíso

Teófilo Otoni Rua Capitão Leonardo, 357 - Centro - Teófilo Otoni

Três Corações Rua Nelson Resende Fonseca, 295 - Centro - Três Corações

Ubá Rua Santo Antônio, 222 Centro Ubá

Uberaba Rua Aloisio de Melo Teixeira, 320 - Fabricio - Uberaba

Uberlândia Avenida Joao XXIII, 40 - Saraiva - Uberlândia

Varginha Avenida Manuel Diniz, 145 - Industrial JK - Varginha

TABELA 8: Unidades de Raio 2

1.1.14.2.6. O IPSEMG se reserva  ao  direito  de abrir  ou  fechar unidades dentro  do  território  do  Estado  de Minas Gerais a  seu  critério,  devendo  a
CONTRATADA adaptar-se às mudanças.

1.1.14.2.6.1. Será observado a inclusão e ou exclusão de ICs com a abertura e/ou fechamento de unidades.

1.1.14.2.7. A CONTRATADA deverá  prover ao  Gestor do  Contrato  um número  exclusivo  para  que ele  possa  ter acesso  com rapidez a  um grupo da
CONTRATADA  que  possua  procedimentos  especializados  para  tratar  os  incidentes  de  alta  prioridade  (prioridade  1),  quando  necessário.  Será
responsabilidade do Gestor do Contrato repassar este número para pessoas chave do IPSEMG. O custo destas ligações será de responsabilidade do IPSEMG.

1.1.15. INDICADORES DE DESEMPENHO:

1.1.15.1. Os  serviços  serão  medidos  com  base  em  indicadores  e  metas  exigidas,  referentes  a  solicitações  de  suporte  presencial  e  remoto,  conforme
apresentado na tabela a seguir:

Item Indicadores de medição de resultados Fórmula de cálculo Meta exigida

1
Item de solicitações atendidas no
prazo especificado pelo 1º Nível

(conforme Tabela 4) 

(Total de solicitações atendidas no prazo em
primeiro nível / Total de solicitações
recebidas em primeiro nível) X100

>= 90,00%

2
Item de solicitações atendidas no
prazo especificado pelo 2º Nível

(conforme Tabela 5) 

(Total de solicitações atendidas no prazo em
segundo nível / Total de solicitações
recebidas em segundo nível) X100

>= 90,00%

3
Taxa de resolução

(Incidentes/Solicitações) no 1º Nível
(conforme Tabela 4)

(Total de chamados encerrados em
primeiro nível / Quan�dade total de chamados

abertos em primeiro nível) X100
>= 95,00%

4
Taxa de resolução

(Incidente/Solicitações) no 2º Nível
(conforme Tabela 5)

(Total de chamados encerrados em
segundo nível / Quan�dade total de chamados

abertos em segundo nível) X100
>= 95,00%

5 Índice de disponibilidade da URA
(Total de horas de disponibilidade da URA

/ Total de horas do mês) X100
>= 99,95%

6
Índice de disponibilidade do
Portal web de atendimento

(Total de horas de disponibilidade do Portal web
/ Total de horas do mês) X100

>= 99,95%

7
Tempo Médio de Espera

para atendimento telefônico (TME)

Somatório do tempo de espera
de todas as ligações na fila de atendimento,

excluindo a mensagem inicial da URA /
Quan�dade de ligações recebidas

<= 20 segundos

8 Taxa de abandono
(Quan�dade de ligações abandonadas /
Quan�dades de ligações recebidas) X100

<= 5,00%

9
Índice de sa�sfação do usuário

com o serviço prestado

(Total de resposta de pesquisa de sa�sfação
que consideram o atendimento ó�mo ou bom /

Total de respostas da pesquisa de sa�sfação) X100
>= 90% das respostas

TABELA 9: Indicadores de Desempenho

1.1.15.2. Os tempos serão contados a par�r do recebimento da solicitação do cliente.

1.1.15.3. Os prazos para contagem de tempo serão considerados conforme os descritos nas Tabelas 4 e 5.

1.1.15.4. No caso da contagem em dias, a contagem é efetuada dia a dia, incluindo o primeiro e o úl�mo dia.

1.1.15.5. O termo “Total de solicitações recebidas” refere-se aos chamados recebidos pelo serviço de suporte técnico e passíveis de solução por esse serviço.

1.1.15.6. A CONTRATADA disponibilizará uma  ferramenta para monitoramento da disponibilidade da Solução Informa�zada de Atendimento.

1.1.15.7. A aferição dos indicadores deverá ocorrer do primeiro ao úl�mo dia de cada mês, calculados diariamente, devendo ser divulgada na reunião mensal
de trabalho com o Gestor do Contrato. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao Gestor do Contrato, diariamente ou semanalmente, ou noutra periodicidade
definida  pelo  Gestor,  via  web  e  e-mail, em  formato  PDF,  os  resultados  parciais  aferidos  até  o  dia  ú�l  anterior,  mantendo  o  histórico  dos  indicadores
permanentemente.

1.1.15.8. Periodicamente, em intervalos pré-definidos pelo IPSEMG, serão feitas reuniões com a  CONTRATADA, para  acompanhamento da  execução dos
serviços. Nestas reuniões a  CONTRATADA deverá apresentar relatórios de execução, análise de resultados e adoção de inicia�vas para melhoria  con�nua da
qualidade da prestação dos serviços.

1.1.15.9. A frequência de aferição e medição dos serviços será mensal, devendo a CONTRATADA elaborar relatório gerencial de serviços, apresentando-o o
IPSEMG até o 5º (quinto) dia ú�l do mês subsequente ao da prestação do serviço.

1.1.15.10. Para efeito de regras iniciais dos trabalhos a par�r da publicação do contrato, será tolerado um prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos de carência
para adaptações aos Instrumentos de Medição de Resultados.

1.1.15.11. Nenhuma  parte  será  responsabilizada  pelos  atrasos  ocasionados  por  eventos  configuradores  de  caso  fortuito  ou  força  maior,  como  tais
caracterizados em lei civil.

1.1.15.11.1. Enquanto perdurarem os eventos de caso fortuito ou de força maior, cessarão os deveres e responsabilidades de ambas as partes em relação
aos serviços contratados.

1.1.15.12. Os relatórios para controle da medição dos resultados deverão conter no mínimo, mas não se limitando a:

1. Indicadores de desempenho;
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2. Disponibilidade dos Serviços;
3. Problemas ocasionados pelo baixo nível do serviço;
4. Ações para manter os indicadores de resultados acordados;
5. Ações para restaurar os indicadores que estão fora da meta;
6. Índice de sa�sfação dos usuários;
7. Número de incidentes, problemas e mudanças relacionados com os indicadores de resultados;
8. Informações sobre o quadro do pessoal da equipe.

1.1.15.13. O formato do relatório deverá ser discu�do, antes de sua implementação, com o Gestor do Contrato e registrado por meio de Acordo Operacional
entre as partes. Novos itens podem ser adicionados ao relatório, desde que previamente acordado.

1.1.15.14. A CONTRATADA deverá submeter a aprovação do IPSEMG o modelo de relatório até 60 (sessenta) dias corridos a par�r da publicação do contrato.

1.1.16. DIVULGAÇÃO DO SERVIÇO:

1.1.16.1. Será  função  da  CONTRATADA  realizar  a  divulgação  dos serviços da  Central  de  Serviços para  todos os usuários  de  serviços de  tecnologia  de
informação e comunicação do IPSEMG.

1.1.16.1.1. A CONTRATADA deverá apresentar um plano de divulgação da Central  de Serviços no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após a
publicação do contrato, incluindo periodicidade e materiais a serem u�lizados.

1.1.16.2. Após a aprovação formal do plano pelo IPSEMG, a CONTRATADA deverá implementá-lo no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.

1.1.16.3. A campanha de divulgação deverá deixar claro que o Service Desk é o único ponto de contato entre os usuários e os fornecedores de serviços de TIC
para solução de incidentes e requisição de serviços e ainda deverá incen�var aos usuários que respondam à pesquisa de sa�sfação, conforme subitem 1.1.31.
Pesquisa  de  Sa�sfação  A  CONTRATADA  deve  demonstrar  a  importância  da  pesquisa  de  sa�sfação,  incen�vando  a  avaliação  por  parte  dos  usuários  dos
atendimentos técnicos realizados pela Central de Serviços. A divulgação deverá ser intensa, com campanhas realizadas no mínimo a cada 180 (cento e oitenta) dias
corridos.

1.1.16.3.1. A primeira campanha de divulgação deverá ser realizada no máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos após a publicação do contrato.

1.1.16.4. A CONTRATADA deverá informar aos usuários da existência da Central de Serviços, bem como de seus serviços e como contatá-los, u�lizando no
mínimo, os seguintes materiais:

• Cartazes;
• E-mails;
• Banners.

1.1.17. CATÁLOGO DE SERVIÇOS:

1.1.17.1. A  CONTRATADA  deverá,  em  conjunto  ao  Gestor  do  Contrato,  elaborar  e  estabelecer  um  catálogo  de  serviços  e  disponibilizá-lo  via  solução
informa�zada de atendimento e na Intranet do IPSEMG. O Catálogo deverá ser obje�vo, de fácil entendimento e explicar aos usuários os serviços oferecidos e
como acioná-los. Será responsabilidade da CONTRATADA:

1.1.17.1.1. Produzir e manter um Catálogo de Serviços seguindo as premissas do IPSEMG;

1.1.17.1.2. Estabelecer interfaces e dependências entre todos os serviços, componentes de suporte e Itens de Configuração que estão no Catálogo de
Serviços;

1.1.17.1.3. Proporcionar uma fonte central de informação sobre os serviços entregues;

1.1.17.1.4. Assegurar que todas as áreas de negócios tenham uma visão exata e consistente dos serviços em uso, e como eles devem ser usados;

1.1.17.1.5. Proporcionar que incidentes conhecidos e  de  fácil  correção  possam ser solucionados pelo  próprio  usuário,  por meio  de  uma  seção  de
perguntas mais frequentes (Frequently Asked Ques�ons – FAQ) sobre incidentes/problemas, que possibilite o autoatendimento.

1.1.17.2. O Catálogo de Serviços deve incluir, no mínimo, as seguintes informações:

1.1.17.2.1. Nome do serviço;

1.1.17.2.2. Categoria: Representa uma classificação de Item de Configuração (Hardware,  So�ware,  Rede, Servidores, Telefonia,  Sistemas Internos) ou
algum serviço;

1.1.17.2.3. SLA: Iden�ficação do tempo de atendimento e tempo de solução que são u�lizados no momento da classificação da categoria e grupo de
solução;

1.1.17.2.4. Grupo de solução: grupo técnico designado para atendimento do incidente ou solicitação;

1.1.17.2.5. Tipo de Serviço: Representa a nomenclatura do SLA (tempo de atendimento e tempo de solução);

1.1.17.2.6. Turno de trabalho: Horário de cobertura da prestação do serviço;

1.1.17.2.7. Meio u�lizado para abertura de chamado;

1.1.17.2.8. Elegibilidade: Chamado passível de solução em 1º Nível de atendimento da Central de Serviços;

1.1.17.2.9. Mo�vo não elegibilidade: Jus�fica�va do que não é passível de solução em 1º Nível pela Central de Serviços;

1.1.17.2.10. Autoatendimento:  Serviços  disponibilizados  para  o  usuário  final  efetuar  a  abertura  de  chamados  diretamente  por  meio  da  Solução
Informa�zada de Atendimento. Podendo resultar na solução do chamado dependendo da estrutura tecnológica;

1.1.17.2.11. Símbolo de autoatendimento: Nomenclatura exibida para o usuário no momento em que vier a efetuar a abertura de chamados diretamente
por meio da Solução Informa�zada de Atendimento;

1.1.17.2.12. Campos  obrigatórios  para  autoatendimento:  Informações  que  o  usuário  final  deverá  fornecer  para  efetuar  a  abertura  de  chamados
diretamente por meio da Solução Informa�zada de Atendimento;

1.1.17.2.13. Tempo para atender, instalar e reinstalar um serviço depois de uma falha grave: Definido no campo SLA e Tipo de Serviço;

1.1.17.2.14. Aprovações necessárias: São serviços que necessitam de aprovação para serem executados;

1.1.17.3. Após 60 (sessenta) dias corridos da publicação do contrato, deverá ser entregue e/ou disponibilizado por meio de relatório contendo o Catálogo de
Serviços. Este poderá ser disponibilizado via sistema da Solução Informa�zada de Atendimento da CONTRATADA de forma a automa�zar o processo de extração do
mesmo ou ainda ser publicado na página da Intranet do IPSEMG.

1.1.17.4. O Catálogo de Serviços deverá ser revisto e atualizado em comum acordo entre a CONTRATADA e o IPSEMG, sempre que ocorrer a inclusão ou a
re�rada de serviços executados na operação.

1.1.17.5. Para a elaboração do Catálogo de Serviços, a CONTRATADA poderá u�lizar como base o catálogo de serviços do IPSEMG, caso existente.
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1.1.18. SOBRE A CAPACIDADE:

1.1.18.1. A CONTRATADA deverá assegurar que a capacidade de sua infraestrutura está apta e capaz de atender a demanda da Central de Serviços, conforme
os parâmetros de medição de resultados estabelecidos.

1.1.18.2. A CONTRATADA deverá atuar de forma proa�va, promovendo:

1.1.18.2.1. Monitoramento do desempenho da Central de Serviços e de sua capacidade de atender os usuários do IPSEMG;

1.1.18.2.2. Formas de tornar eficientes os recursos para operar o serviço;

1.1.18.2.3. Formas de garan�r que todas as necessidades dos serviços sejam planejadas e atendidas em tempo;

1.1.18.2.4. Gerenciar os recursos, responsáveis pelo gerenciamento dos Itens de Configuração de forma a garan�r que os recursos disponibilizados sejam
controlados e medidos e que os dados coletados sejam analisados e reportados.

1.1.19. SOBRE A CONTINUIDADE:

1.1.19.1. A CONTRATADA deverá estabelecer plano de con�ngência envolvendo componentes crí�cos, tais como Solução Informa�zada de Atendimento, URA,
Central  Telefônica, links, instalações �sicas, servidores, entre outros, de forma a garan�r a con�nuidade dos atendimentos e operação da Central  de Serviços
prevendo os riscos de interrupção, assim como os agentes causadores e as ações de mi�gação. O plano de con�ngência deve prever também:

1.1.19.1.1. Ações que assegurem o imediato retorno dos serviços paralisados, e que minimizem danos e perdas devidos à paralisação;

1.1.19.1.2. O treinamento da equipe para prevenção dos riscos e das ações a serem tomadas para restauração do serviço;

1.1.19.1.3. Ro�na estruturada de cópia de segurança (backup) de dados da Solução Informa�zada de Atendimento, realizada de forma automá�ca;

1.1.19.1.4. Detalhamento das ações a serem tomadas em caso de situações de emergência, tais como falta de energia, falha de equipamentos, incêndios,
inundações, greves e outros eventos semelhantes;

1.1.19.1.5. Números dos telefones de contato a serem u�lizados para a abertura e fechamento das requisições para as situações em que o uso do sistema
de atendimento via web não es�ver disponível.

1.1.19.2. O plano de con�ngência deverá ser entregue ao Gestor do Contrato em 90 (noventa) dias corridos após a publicação do contrato.

1.1.20. SOBRE A DISPONIBILIDADE:

1.1.20.1. A CONTRATADA deverá trabalhar de forma a o�mizar ao máximo toda a  infraestrutura necessária  à  Central  de Serviços para manter sempre a
disponibilidade do serviço acordado.

1.1.20.2. As falhas de disponibilidade deverão ser analisadas e suas causas inves�gadas.

1.1.20.3. A CONTRATADA deverá estabelecer planos de disponibilidade para garan�r a operação da Central de Serviços prevendo os riscos de interrupção,
assim como os agentes causadores e as ações de mi�gação.

1.1.20.4. O plano de disponibilidade deverá ser entregue ao Gestor do Contrato 90 (noventa) dias corridos após a publicação do contrato.

1.1.21. MELHORIA CONTÍNUA:

1.1.21.1. A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao Gestor do Contrato relatórios com sugestões de melhoria con�nua dos serviços prestados.

1.1.21.2. Os relatórios com sugestões de melhoria deverão apresentar as deficiências de cada serviço e melhores prá�cas a serem implantadas para saná-las.

1.1.21.3. O início do envio dos documentos deverá ocorrer no máximo 150 (cento e cinquenta) dias corridos após a publicação do contrato.

1.1.22. CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:

1.1.22.1. Não haverá qualquer forma de subordinação dos prestadores de serviços alocados para as a�vidades ao IPSEMG, que se limitará a apresentar
informações dos serviços a serem executados pela CONTRATADA.

1.1.22.2. O IPSEMG não exercerá gerência direta sobre os prestadores de serviços da CONTRATADA, obje�vo a ser alcançado pelo poder público quando busca
o bene�cio  do modelo da  terceirização de serviços. Para  melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle,  e com o
obje�vo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administra�va, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas execu�vas,
recorrendo sempre que possível à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, inicia�va privada suficientemente desenvolvida e capacitada a
desempenhar os encargos de execução.

1.1.22.3. Para  a  coordenação dos serviços,  a  empresa  CONTRATADA deverá  indicar um representante técnico/administra�vo,  denominado Coordenador
Técnico, o qual não representará custos de qualquer espécie para a IPSEMG. O Coordenador Técnico deverá estar disponível de forma permanente e à disposição
do IPSEMG, nos dias úteis, em horário comercial, 8h às 18h. O Coordenador Técnico será o responsável pela gestão técnica/administra�va de todos os recursos
necessários à execução dos serviços contratados, e a ele serão direcionadas quaisquer demandas referentes à administração do Contrato.

1.1.22.4. Ao Coordenador Técnico caberá a interface entre as equipes da CONTRATADA e o responsável pelo setor de Infraestrutura de TI do IPSEMG.

1.1.22.5. As definições técnicas do  ambiente de infraestrutura  de TI  do  IPSEMG são  dadas pelo  Gestor de Infraestrutura  de TI  do  próprio  IPSEMG e a
CONTRATADA deverá se adequar à essas definições.

1.1.22.6. Será função da CONTRATADA definir e rever periodicamente sua capacidade de trabalho para adequar-se ao nível de serviço.

1.1.22.6.1. Caso a CONTRATADA precise subs�tuir um profissional alocado para atendimento ao contrato, deverá informar ao IPSEMG com antecedência
mínima de 5 (cinco) dias úteis,  para que o novo profissional possa inteirar-se dos procedimentos técnicos e administra�vos para a boa execução dos serviços
contratados, assegurando, em todos os casos, o atendimento ao previsto neste Termo de Referência quanto ao perfil profissional e aos requisitos técnico-
profissionais para o profissional subs�tuído.

1.1.22.7. No início da operação, e durante todo o período de vigência do contrato, a CONTRATADA deverá prover profissionais devidamente habilitados
conforme disposto nos subitens seguintes.

Número mínimo de especialistas com cer�ficação entre os profissionais da CONTRATADA

CERTIFICAÇÃO QUANTIDADE

PMP - Project Management Professional 1 

ITIL - Founda�on 2

ITIL - Manager ou Expert 1

Designing Database Solu�ons for Microso� SQL Server 1

Administering Microso� SQL Server Databases 1

Oracle Database Administra�on 2019 Cer�fied Professional 1
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MCSA - Microso� Cer�field Solu�ons Associate: Windows 7 ou Windows 10 2

MCTS - Microso� Cer�field Technology Specialist: Windows 7  ou Windows 10 2

HDI SCTL - Support Center Team Lead 2

TABELA 10: Quan�dade de Especialistas

1.1.22.8. Para efeito de comprovação de qualificação técnica, não será permi�da:

1.1.22.8.1. A apresentação de mais de uma cer�ficação para o mesmo profissional, exceto para MCSA.

1.1.22.8.2. A apresentação de qualquer cer�ficado de par�cipação em cursos.

1.1.22.9. A  CONTRATADA  deverá  enviar  mensalmente  ao  Gestor  do  Contrato,  juntamente  aos  relatórios  gerenciais,  listagem  atualizada  dos  técnicos
cer�ficados, discriminando suas respec�vas cer�ficações.

1.1.22.9.1. Os técnicos do 1º Nível deverão ter no mínimo, o Ensino Médio Completo de escolaridade e comprovar experiência de, no mínimo, 1 (um) ano
de trabalho em manutenção em sistemas operacionais (MS Windows e Linux) e em aplica�vos de escritório (Microso� Office e Libre Office).

1.1.22.9.2. Os técnicos do 2º Nível deverão ter no mínimo, Ensino Médio Completo na área de eletrônica, elétrica ou informá�ca e no mínimo, 1 (um) ano
em manutenção e restabelecimento de microcomputadores e manutenção em sistemas operacionais (MS Windows e Linux) e em aplica�vos de escritório
(Microso�  Office  e  opcionalmente Libre Office)  ou  Ensino  Médio  Completo  e  comprovar experiência  de,  no  mínimo,  2 (dois)  anos em manutenção  e
restabelecimento de microcomputadores e manutenção em sistemas operacionais (MS Windows e Linux) e em aplica�vos de escritório (Microso� Office e
opcionalmente Libre Office).

1.1.22.10. No caso de subcontratação, não será estabelecido qualquer vínculo entre o IPSEMG ou o Estado de Minas Gerais e a(s) subcontratada(s).

1.1.22.11. A CONTRATADA deverá alocar a quan�dade de técnicos residentes para atendimento sa�sfatório do contrato.

1.1.22.12. A CONTRATADA deverá enviar mensalmente ao Gestor do Contrato, juntamente aos relatórios gerenciais, listagem atualizada dos técnicos alocados.

1.1.22.13. Pelo menos 2 (dois) técnicos do 1º Nível devem possuir cer�ficação MCTS (Microso� Cer�fied Technology Specialist: Windows 7 ou 10, Configura�on).

1.1.22.14. Pelo menos 2 (dois) técnicos do 2º Nível devem possuir cer�ficação MCSA (Microso� Cer�fied Solu�ons Associate: Windows 7 ou 10).

1.1.22.15. Os supervisores do atendimento de 1º Nível e do 2º Nível deverão possuir cer�ficação ITIL Founda�on, cer�ficação HDI SCTL (Support CenterTeam
Lead),   curso  superior  completo  nas  áreas  de  informá�ca  ou  curso  superior  em qualquer  área  com especialização  nas  áreas  de  informá�ca  e  experiência
comprovada de pelo menos, 2 (dois) anos em áreas correlatas por meio de atestados de capacidade técnica.

1.1.22.16. A CONTRATADA deverá alocar, no mínimo, 1 (um) supervisor do atendimento de 2º Nível localmente, pelo período de vigência de cada contrato.

1.1.22.17. O Coordenador Geral deverá possuir cer�ficação ITIL Manager ou Expert, curso superior completo nas áreas de informá�ca ou curso superior em
qualquer área com especialização nas áreas de informá�ca e experiência comprovada de pelo menos, 2 (dois) anos em áreas correlatas por meio de atestados de
capacidade técnica.

1.1.22.18. O Gerente do Projeto Service Desk deverá possuir cer�ficação Profissional de Gerenciamento de Projetos PMP, curso superior completo nas áreas de
informá�ca ou curso superior em qualquer área com especialização nas áreas de informá�ca e experiência comprovada de pelo menos, 2 (dois) anos em áreas
correlatas por meio de atestados de atestados de capacidade técnica.

1.1.22.19. Após o término do Período de Assunção/Transição Inicial  dos Serviços, mediante aceite prévio do IPSEMG, ficará  a  critério da CONTRATADA a
manutenção do Gerente do Projeto na equipe.

1.1.22.20. O IPSEMG poderá solicitar a subs�tuição de prestador de serviço, devendo o pedido ser formalizado até 5 (cinco) dias úteis, antes da subs�tuição,
que far-se-á obrigatoriamente, sob pena de incorrer a CONTRATADA em falta contratual.

1.1.22.21. Todos os operadores envolvidos no projeto deverão estar cientes dos indicadores de resultados a serem cumpridos. A CONTRATADA compromete-se
a fazer o fechamento de todas as requisições pertencentes aos seus grupos de solução no instante da conclusão do serviço.

1.1.22.22. A CONTRATADA, a critério do IPSEMG, disponibilizará via meio eletrônico, todos os relatórios e indicadores presentes neste Termo de Referência,
onde estarão demonstrados os dados rela�vos aos atendimentos ocorridos no mês, constando inicialmente o órgão atendido, dados das requisições (iden�ficação
da demanda), horários, deslocamentos, pendências, custos, iden�ficação dos técnicos.

1.1.22.23. A critério do IPSEMG, outros dados poderão ser solicitados para serem incluídos ou excluídos no relatório da CONTRATADA de que trata o subitem
anterior.

1.1.22.24. Não será admi�da a alegação da CONTRATADA de falta de recursos, tais como equipe, telefone, link eletrônico, pacote de so�wares para instalação
e demais itens iden�ficados neste Termo como de sua  obrigação, para  o não recebimento ou o não atendimento de requisições, assim como a  solução da
ocorrência não pode deixar de ser atendida por falta de capacitação ou recursos necessários.

1.1.22.25. Se,  quando  do  atendimento,  por  mo�vos imputáveis  ao  IPSEMG,  não  for  possível  a  execução  dos serviços,  a  CONTRATADA  deverá  registrar
formalmente o fato, informando-o ao Gestor do Contrato, para que a ocorrência não venha a ser considerada para a imposição de penalidades pelo IPSEMG.
Quando, por algum mo�vo extraordinário, houver um aumento de volumetria de ligações entrantes em um determinado momento e que a causa não seja de
responsabilidade da CONTRATADA, os chamados excedentes poderão ser expurgados, após análise do IPSEMG.

1.1.22.25.1. Os mo�vos do impedimento devem ser relatados no registro aberto da solicitação relacionada à ocorrência.

1.1.22.26. O  IPSEMG  será  responsável  por  fornecer  mídias  de  instalação,  imagem  ou  acesso  a  diretório  e  procedimentos  que  possibilitem  a
instalação/reinstalação dos so�wares.

1.1.22.27. A CONTRATADA será responsável por realizar o backup dos dados do usuário sempre que houver a necessidade de formatação ou restauração da
imagem.

1.1.22.27.1. No caso de perda de dados dos usuários, a CONTRATADA deverá realizar todos os procedimentos necessários para recuperar de forma integral
esses dados.

1.1.22.27.2. Caso a  CONTRATADA não consiga  recuperar integralmente os dados do usuário, desde que sejam perdidos pela  CONTRATADA, esta  será
penalizada de acordo com o item de Sanções Administra�vas deste Termo de Referência.

1.1.22.28. Será função da CONTRATADA fazer a gestão das imagens e instalar as imagens correspondentes a cada estação de trabalho.

1.1.22.29. A  re�rada  de  equipamentos das unidades do  IPSEMG pela  CONTRATADA  deverá  ser  precedida  de  autorização  formal  do  setor,  cons�tuindo
obrigação da CONTRATADA tomar os devidos cuidados com a plaqueta de patrimônio, para que esta não seja extraviada.

1.1.22.29.1. A autorização formal de re�rada de equipamento será efetuada via formulário emi�do pela CONTRATADA e assinado pelo usuário do IPSEMG.

1.1.22.29.2. A devolução do equipamento será formalizada e comprovada via formulário emi�do pela CONTRATADA e assinado pelo usuário do IPSEMG.

1.1.22.29.3. O IPSEMG deverá fornecer os números de séries e patrimônio dos equipamentos cobertos pelo contrato para que a CONTRATADA possa fazer
o gerenciamento.

1.1.22.30. Quando houver necessidade de se re�rar algum equipamento para manutenção, a CONTRATADA deverá tratar e manter as informações con�das no
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mesmo em sigilo, não revelando por ação ou omissão quaisquer informações ob�das sem o prévio consen�mento do IPSEMG.

1.1.22.31. A CONTRATADA deverá fazer a re�rada dos equipamentos que apresentarem problemas de hardware, entregando-os ao IPSEMG. Após o reparo do
equipamento, a CONTRATADA será responsável pelo recebimento e instalação do equipamento no seu local de origem.

1.1.22.31.1. Durante o período em que o equipamento es�ver em reparo, fica interrompido o tempo de solução até o equipamento retornar em perfeito
estado de funcionamento.

1.1.22.32. Nos processos de formatação, o IPSEMG poderá solicitar a CONTRATADA a u�lização de ferramentas que impossibilitem a recuperação dos dados
anteriores à formatação.

1.1.22.33. A CONTRATADA deverá fornecer todos os equipamentos, so�wares, licenças e demais insumos e serviços necessários à sua operação.

1.1.22.34. O IPSEMG será responsável por fornecer mídias e/ou equipamentos para execução de backup dos usuários.

1.1.23. SOLUÇÃO INFORMATIZADA DE ATENDIMENTO:

1.1.23.1. A solução informa�zada a ser u�lizada pela CONTRATADA para gestão da Central de Serviços deverá prestar:

1.1.23.1.1. Suporte aos Serviços de TI – Service Desk;

1.1.23.1.2. Gerenciamento e Configuração de equipamentos de microinformá�ca;

1.1.23.1.3. Descobrimento e Inventário de equipamentos de TI;

1.1.23.1.4. Aplicação de So�ware e Repositório de Dados de Configuração (CMDB).

1.1.23.2. A Solução Informa�zada deve ter implementados os seguintes processos contemplados neste projeto:

1.1.23.2.1. Incidente: IM = Incident Management;

1.1.23.2.2. Problema: PM = Problem Management;

1.1.23.2.3. Mudança: CHG = Change Management;

1.1.23.2.4. Liberação: REL = Release & Deployment Management;

1.1.23.2.5. Catálogo de Serviços: SCM = Service Catalog Management;

1.1.23.2.6. Execução de Requisições: RF = Request Fulfillment;

1.1.23.2.7. Conhecimento: KM = Knowledge Management;

1.1.23.2.8. Configuração: SACM = Service Asset & Configura�on Management;

1.1.23.2.9. Níveis de Serviço: SLM = Service Level Management.

1.1.23.3. A  Solução  Informa�zada  deve  ser  cer�ficada  pela  Pink  Elephant  (PinkVERIFY  3.1  Toolsets  ou  superior)  ou  Axelos),  empresas  reconhecidas
internacionalmente pelo mercado de avaliação de qualidade de ferramentas ITIL, em pelo menos 8 (oito) dos seguintes processos contemplados neste projeto:

1.1.23.3.1. Incidente: IM = Incident Management;

1.1.23.3.2. Problema: PM = Problem Management;

1.1.23.3.3. Mudança: CHG = Change Management;

1.1.23.3.4. Liberação: REL = Release & Deployment Management;

1.1.23.3.5. Catálogo de Serviços: SCM = Service Catalog Management;

1.1.23.3.6. Execução de Requisições: RF = Request Fulfillment;

1.1.23.3.7. Conhecimento: KM = Knowledge Management;

1.1.23.3.8. Configuração: SACM = Service Asset & Configura�on Management;

1.1.23.3.9. Níveis de Serviço: SLM = Service Level Management.

1.1.23.4. A comprovação de que a Solução Informa�zada possui a cer�ficação nos processos acima, será feita por meio dos sites de referência:

h�p://www.pinkelephant.com/en-us/PinkVERIFY/PinkVERIFYToolsets ou h�ps://www.axelos.com/licensing/i�l-so�ware-scheme/endorsed-so�ware-tools

1.1.23.4.1. Os processos explicitados no  subitem 1.1.23.3.  deverão  ser cer�ficados por uma  das duas cer�ficadora  disponíveis.  Não  será  permi�do
cer�ficar parte dos processos em cada cer�ficadora.

1.1.23.5. Os processos descritos no subitem 1.1.23.3 deverão fazer parte de uma Solução Informa�zada única. No caso de ser u�lizada mais de uma solução,
todas as soluções u�lizadas deverão estar completamente integradas.

1.1.23.6. O IPSEMG deverá prestar todas as informações e orientações técnicas necessárias para implantação da Solução informa�zada, responsabilizando-se
pelo acompanhamento e homologação necessários às funcionalidades solicitadas.

1.1.23.7. Todas as ferramentas de gestão de serviços de TIC deverão ser no formato SaaS (So�ware as a Service), implantadas em infraestrutura própria de
servidores de rede da CONTRATADA, com suas licenças de sistemas operacionais, banco de dados e outras necessárias para o seu pleno funcionamento.

1.1.23.8. A CONTRATADA deverá  disponibilizar ao IPSEMG e às empresas de serviços de TIC contratadas pelo  IPSEMG licenças de usuários,  de forma a
possibilitar a criação e atualização de requisições de serviços, eventos e incidentes, problemas, mudanças, liberações, geração de pesquisas e relatórios, catálogo
de serviços, conhecimento, configurações, níveis de serviços e quaisquer outros que requeiram a permissão de acesso.

1.1.23.9. Para efeito de mensuração da capacidade da Solução Informa�zada a ser u�lizada, a CONTRATADA deverá fornecer a quan�dade de 05 (cinco)
licenças da ferramenta para uso interno da equipe do IPSEMG. Nessa quan�dade não estão incluídos os acessos únicos necessários aos operadores da Central de
Serviços  e  demais  integrantes  de  equipes  da  CONTRATADA.  Suas  licenças  não  deverão  implicar  em custos  adicionais  ao  IPSEMG.  A  CONTRATADA  deverá
garan�r, neste caso, licenciamento para todos os seus profissionais.

1.1.23.10. Todos os produtos e artefatos gerados como resultado da prestação de serviços pela CONTRATADA serão de propriedade do IPSEMG, sendo vedada
qualquer divulgação ou comercialização por parte da CONTRATADA sem prévia autorização.

1.1.23.11. Exigências mínimas da Solução Informa�zada:

1.1.23.11.1. A CONTRATADA deverá prover uma Solução Informa�zada para controle efe�vo dos chamados dos usuários e que atenda a todas as exigências
relacionadas neste  Termo  de  Referência.  As  informações abaixo  são  apenas exigências  mínimas,  ou  seja,  a  Solução  não  deve  se  ater  apenas a  tais
funcionalidades, podendo a mesma possuir mais recursos.

1.1.23.11.2. Deverá abrir chamados pelos vários canais informados no item “Abertura de Chamados”, devolvendo automa�camente pelo mesmo canal de
abertura, ao usuário solicitante, um recibo de comprovação da abertura do chamado, quando este informar e-mail ins�tucional do IPSEMG

1.1.23.11.3. Divulgar um catálogo com todos os serviços disponibilizados pelo Service Desk e a abertura de chamados pelo usuário a par�r desse catálogo,
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conforme subitem 1.1.17. Catálogo de Serviços.

1.1.23.11.4. Permi�r que um chamado seja aberto com, no mínimo, as seguintes informações:

1.1.23.11.4.1. Número (iden�ficador);

1.1.23.11.4.2. Data e hora de sua abertura;

1.1.23.11.4.3. Data e hora do início do atendimento;

1.1.23.11.4.4. Iden�ficação do usuário solicitante e sua lotação;

1.1.23.11.4.5. Descrição do atendimento;

1.1.23.11.4.6. Classificação do atendimento (severidade e prioridade);

1.1.23.11.4.7. Serviço afetado;

1.1.23.11.4.8. Categoria;

1.1.23.11.4.9. Designação (grupo ou técnicos);

1.1.23.11.4.10.  Item de Configuração (IC).

1.1.23.11.5. A ferramenta deverá registrar o horário e o responsável por quaisquer alterações nos registros.

1.1.23.11.6. Todos os chamados (incidentes,  requisições,  problemas,  mudanças) deverão referenciar a  um Item de Configuração. O encerramento de
chamados que não possuem ICs cadastrados será realizado assim que o atendimento for finalizado pela equipe de atendimento, não impactando nas filas e
nem nos atendimentos aos usuários.

1.1.23.11.6.1. Caso, na abertura do chamado, iden�fique-se que o IC não esteja cadastrado no CMDB, a Solução Informa�zada deverá abrir uma
requisição de mudança, de forma automá�ca, solicitando o cadastro do IC. O chamado do usuário deverá ser atendido normalmente.

1.1.23.11.6.2. A requisição de mudança gerada no item anterior deverá ser automa�camente associada ao chamado do usuário.

1.1.23.11.6.3. O chamado principal  terá  seu SLA definido normalmente conforme a  prioridade iden�ficada. A requisição de mudança, citada  no
subitem anterior, terá o prazo de 12 (doze) horas úteis para cadastrar o item do CMDB e será separada do chamado principal. O prazo desta requisição
de mudança  não  ficará  suspenso em qualquer hipótese e caberá  a  CONTRATADA cobrar das partes envolvidas quaisquer atrasos ou  problemas
diversos.

1.1.23.11.6.4. A CONTRATADA deverá enviar relatórios diários ao IPSEMG contendo o volume de chamados abertos e encerrados, dentro e fora dos
prazos, de todos os processos e contratos envolvidos, no que diz respeito a chamados de ICs não cadastrados.

1.1.23.11.7. O sistema deverá possuir ainda, as seguintes funcionalidades:

1.1.23.11.7.1. Acompanhamento de todo o andamento do processo de atendimento de chamados técnicos e de requerimento de serviços;

1.1.23.11.7.2. Disponibilizar monitoramento de todos os atendimentos abertos e,  caso os mesmos estejam fora  do prazo de Acordo de Nível  de
Serviços acordado, deve-se possibilitar gerar alarmes automá�cos;

1.1.23.11.7.3. Encerramento das ocorrências;

1.1.23.11.7.4. Controle de horas válidas;

1.1.23.11.7.5. Separação dos tempos de atendimento e solução por nível de atendimento.

1.1.23.11.7.6. Controle dos feriados nacionais, municipais e horários de trabalho;

1.1.23.11.7.7. Definições dos níveis de prioridade;

1.1.23.11.7.8. Gerenciamento de tempo de resposta baseado nas definições de prioridades;

1.1.23.11.7.9. Gerenciamento de tempo de solução baseado nas definições de categorias de incidentes;

1.1.23.11.7.10.  Acesso à Base de Conhecimentos de incidentes e problemas resolvidos;

1.1.23.11.7.11.  Controle de dependências para o andamento do chamado;

1.1.23.11.7.12.  Consultas personalizadas;

1.1.23.11.7.13.  Níveis diferentes para acesso ao sistema;

1.1.23.11.7.14.  Relatórios gerenciais;

1.1.23.11.7.15.  Controle de Acordo de Instrumento de Medição de Resultados (IMR);

1.1.23.11.7.16.  Interface web, acesso remoto e mul�usuário.

1.1.23.11.7.17.  Congelamento do chamado aberto, quando for necessário a intervenção do 3º Nível.

1.1.23.12. Deverá permi�r a contabilização e a descrição de anomalias, conforme padrões adotados pelo IPSEMG, detectadas tanto em atendimento de campo
quanto por telefone.

1.1.23.13. Deverá  vincular um único número de registro  ao atendimento de apenas uma solicitação, que será  automa�camente gerado pela  ferramenta
disponibilizada e deverá ser associado número de série e patrimônio (quando couber), e os horários de atendimento devem refle�r o tempo real gasto naquele
atendimento.

1.1.23.14. Permi�r a classificação mínima do estado do chamado em Registrado, Em Atendimento, Suspenso, Resolvido e Fechado.

1.1.23.15. Permi�r que um chamado tenha outras descrições e informações, assim como configurar a extensão de campos adicionais.

1.1.23.16. Disponibilizar e manter um histórico das alterações das informações relevantes, permi�ndo o registro de todos os incidentes e a�vidades usadas na
resolução.

1.1.23.17. A Solução informa�zada deve permi�r o tratamento dos chamados e a associação de níveis de prioridade, por meio da urgência e do impacto.

1.1.23.18. Permi�r a abertura de um chamado isoladamente ou associado a um Incidente, Problema ou Mudança.

1.1.23.19. Disponibilizar as informações referentes aos chamados, assim que registradas, a fim de serem u�lizadas para consultas, indicando os seus estados e
histórico do atendimento.

1.1.23.20. Permi�r a criação de grupos de atendimento dis�ntos para atendimento aos chamados.

1.1.23.21. Permi�r o direcionamento e categorização automá�ca dos chamados para os grupos específicos.

1.1.23.22. Permi�r um rastreamento completo dos chamados, com informações históricas e atuais do atendimento.

1.1.23.23. Permi�r acesso à base histórica de dados sem afetar o ambiente de produção dos chamados durante todo o período do contrato. A base replicada
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poderá ser u�lizada para esse fim desde que não afete nem o ambiente de produção e nem o link de comunicação.

1.1.23.24. Prover um sistema de alarmes que faça a no�ficação do fluxo de trabalho do atendimento e o monitoramento dos prazos de execução, de modo que
os usuários possam acompanhar o estado dos seus chamados.

1.1.23.25. Permi�r o anexo de arquivos aos chamados.

1.1.23.26. Permi�r o agendamento de lembretes com no�ficação por e-mail ou na tela inicial da Solução (mural de informações).

1.1.23.27. Permi�r o cadastramento de pessoas na organização, além de disponibilizar o registro de diversas informações, tais como Nome, Informações de
Contato (telefone, e-mail, endereço), Localização, Estado (status) e Matrícula do Funcionário.

1.1.23.28. Permi�r a criação de regras de negócios (workflow) por meio de um facilitador (wizard) e também por processo manual.

1.1.23.29. Permi�r o gerenciamento do Service Desk por meio de um ponto focal de controle.

1.1.23.30. Permi�r a gestão de todos os chamados agrupados por local, por setor ou por status (aberto, em atendimento, encerrado, etc.) mediante um único
acesso (login único).

1.1.23.31. Possibilitar o acesso por usuários internos e externos em uma console web para abertura e acompanhamento de incidentes, requisições de serviços
ou pesquisas na Base de Conhecimento.

1.1.23.32. Deverá ser oferecida a  possibilidade de autoatendimento logo que o usuário abrir um incidente. O autoatendimento deve prover soluções de
contorno, acesso à Base de Conhecimento (de acordo com o �po do incidente), telas de perguntas e respostas (possíveis erros e suas possíveis soluções).

1.1.23.33. Possibilitar aos usuários o acompanhamento de mudanças mediante console web.

1.1.23.34. Possibilitar a no�ficação de crises ou mudança aos usuários no momento do login na Solução informa�zada u�lizando um quadro de avisos.

1.1.23.35. Permi�r a definição e monitoramento de valores limites (thresholds) dos serviços entregues, de acordo com o instrumento de medição de resultados
(IMR).

1.1.23.36. Disponibilizar um processo simplificado para escalar e elevar a prioridade dos chamados.

1.1.23.37. No�ficar de maneira automá�ca a elevação da prioridade.

1.1.23.38. No�ficar os níveis superiores de gestão de maneira automá�ca caso um chamado se aproxime dos valores-limite (thresholds) pré-definidos.

1.1.23.39. Permi�r o armazenamento de qualquer documento relevante a incidentes, problemas, mudanças e ordens de serviço.

1.1.23.40. Permi�r a automação das a�vidades do Service Desk baseado em regras de negócio para gerenciar os processos necessários, assim como: enviar
no�ficações via e-mail, criar outro registro, atualizar campos e adicionar detalhes de Incidentes.

1.1.23.41. Disponibilizar um mecanismo para pesquisa de sa�sfação.

1.1.23.42. Permi�r a criação de alertas, de acordo com regras pré-estabelecidas.

1.1.23.43. Permi�r a administração das ocorrências de acordo com os seguintes critérios: em atraso, fechadas, por departamento, por nível de atendimento e
por chamada externa a fornecedores e contratados, sem prejuízo de outras que o IPSEMG venha a definir.

1.1.23.44. Prover suporte para dis�nção entre Incidente, Problema e erro conhecido.

1.1.23.45. Realizar consultas e relatórios gerenciais e esta�s�cos, bem como prover indicadores de desempenho de todos os chamados e, ainda, consultas e
relatórios por unidade dos equipamentos cadastrados.

1.1.23.45.1. O formato dos relatórios a ser gerado pela solução informa�zada deverá ser para documento padrão de mercado (PDF, CSV, XML, XLS, dentre
outros), a ser discu�do. antes de sua implementação, com o Gestor do Contrato.

1.1.23.45.2. Os indicadores e relatórios deverão permi�r o filtro de periodicidades, localidades, fornecedores, medição de resultados, categorização do
Catálogo de Serviços, dentre outros.

1.1.23.46. Além dos relatórios e indicadores de desempenho solicitados neste instrumento, novos itens podem ser adicionados aos relatórios e indicadores,
desde que previamente acordado.

1.1.23.47. Integração da Solução Informa�zada:

1.1.23.47.1. A CONTRATADA será responsável pela integração de cada módulo da solução.

1.1.23.47.2. Os módulos da solução (Service Desk, Gerenciamento de Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de A�vos, Gerenciamento
de  Liberações,  Gerenciamento  de  Nível  de  Serviço,  Gerenciamento  de  Configurações,  Gerenciamento  de  Requisições,  Catálogo  de  Serviços,  Base  de
Conhecimento) deverão ser integrados na�vamente via CMDB e sem necessidade de customização.

1.1.23.48. Disponibilização para fornecedores:

1.1.23.48.1. A Solução Informa�zada deverá prover meios para que chamados des�nados a fornecedores diversos possam ser devidamente entregues e
acompanhados em todo o ciclo de vida do chamado.

1.1.23.48.2. O sistema deverá ser capaz de controlar todos os diferentes SLAs dos diversos fornecedores bem como fazer a escalação horizontal e ver�cal
dos chamados que es�verem com o prazo próximo de vencer e vencidos.

1.1.23.48.3. Deverá  gerar  relatórios gerenciais  de  volumes de  atendimentos e  �pos,  dentro  e  fora  do  prazo  e  também gerar gráficos mensais  para
acompanhamento da evolução de cada fornecedor.

1.1.23.49. Abertura de chamados:

1.1.23.49.1. A abertura de chamados deve possuir abordagem mul�canal. Os chamados devem ser abertos por meio de telefone, web, app mobile, e-mail,
chat, chatbot, WhatsApp, Telegram e Microso� Teams. A CONTRATANTE será responsável pelas licenças do Microso� Teams caso deseje o implemento do uso
dessa ferramenta.

1.1.23.49.2. O app mobile deve ser fornecido para as iOS e Android.

1.1.23.49.3. O app mobile deve, no mínimo:

1.1.23.49.3.1. Ser totalmente integrado com a  ferramenta  de ITSM, de forma que seja  possível  a  criação de chamados, a  consulta  de chamados
abertos e anexar arquivos aos chamados.

1.1.23.49.3.2. Permi�r a realização da pesquisa de sa�sfação, possibilitando o envio da pesquisa aos usuários e a coleta das respostas dos usuários.

1.1.23.49.3.3. Possibilitar o atendimento inicial por meio de  chatbot. Caso o chatbot não consiga solucionar o problema, ele deverá encaminhar o
chamado para um atendente humano, enviando todas as informações já coletas de forma que o atendente humano não exija novamente informações
que já foram fornecidas pelo usuário. 

1.1.23.49.3.4. Emi�r no�ficações do �po “push” sempre que um chamado �ver o status alterado.
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1.1.23.49.3.5. Possuir uma camada de segurança que permita o acesso somente dos usuários cadastrados na ferramenta de ITSM.

1.1.23.49.3.6. Funcionamento alinhado com o perfil  do usuário cadastrado no ITSM de forma que todos os monitores e dashboards carregados na
ferramenta de ITSM para esse usuário também sejam carregados no app mobile.

1.1.23.49.3.7. Permi�r a criação de fluxo de atendimento personalizado às necessidades do IPSEMG. Exemplo: possibilidade de criação de um fluxo de
resposta às perguntas ins�tucionais do IPSEMG.

1.1.23.49.4. Quanto às possibilidades de atendimento para a abertura de chamados:

1.1.23.49.4.1. A  CONTRATADA será  responsável  por,  sem custo  adicional  para  a  CONTRATANTE,  desenvolver,  implementar,  configurar,  integrar e
manter, no mínimo, os meios de acesso à Central de Atendimento descritos abaixo:

a) Telefone da Central Telefônica de modo a receber e efetuar chamadas telefônicas, mediante sistema de telefonia automa�zado (DAC – URA –
PABX)  integrado  com  a  Ferramenta  de  Gestão  de  Serviços  da  CONTRATADA  e  PABX  da  CONTRATADA  e/ou  outras  ferramentas/sistemas
necessárias para prover a iden�ficação dos usuários internos e externos.

b)  Registro de chamados por meio de envio de mensagens por e-mail pelos usuários, para conta definida pela CONTRATANTE, integrado com a
Ferramenta  de Gestão de Serviços da  CONTRATADA e/ou outras ferramentas/sistemas necessárias para  prover a  iden�ficação dos usuários
internos e externos e o registro automá�co do chamado.

c)  Portal web, da CONTRATADA, e disponibilizado também na intranet da CONTRATANTE.

d)  Ferramenta de chat integrada com a ferramenta de Gerenciamento de Gestão de Serviços da CONTRATADA.

e)  Interface mobile integrada a Solução Gestão de Serviços da CONTRATADA, Android e IOS.

f)  Após os primeiros 6 (seis) meses de contrato a CONTRATADA deverá disponibilizar outros meios de acesso à Central de Atendimento tais
como: ferramenta de chatbot, integrada com a Solução de Gestão de Serviços da CONTRATADA, disponibilizada na intranet da CONTRATANTE.

g) Aplica�vo de comunicação instantânea (Whatsapp) para registro, consulta e encerramento de ocorrências, integrado ao Sistema de Gestão de
Serviços.

h) Chatbot, para registro, consulta e encerramento de ocorrências, na ferramenta colabora�va Microso� TEAMS, integrada ao Sistema de Gestão
de Serviços. A CONTRATANTE será responsável pelas licenças do Microso� Teams, caso deseje o implemento do uso desta ferramenta.

i) Os  requisitos  da  Central  Telefônica  devem  atender,  no  que  couber,  aos  dispostos  no  ANEXO  II-Prazos  para  Entrega  dos  Serviços
pela Contratada, ANEXO VI-Declaração de Infraestrutura, ANEXO VII-Caracterís�cas da Ferramenta ITSM, ANEXO VIII-Especificação Técnica da
Central Telefônica e ANEXO IX-Requisitos da Ferramenta de Gerenciamento de A�vos.

1.1.24. INTERFACE UNIFICADA:

1.1.24.1. A CONTRATADA deverá  fornecer ao  IPSEMG uma interface unificada  que permita  acesso  do IPSEMG a  todas as informações relacionadas aos
chamados e a Central de Serviços como um todo.

1.1.24.2. A Interface Unificada deve possibilitar ao IPSEMG verificar e analisar, por meio de dashboards, a média de atendimento dos chamados realizados, a
quan�dade de atendimento diária e mensal, a projeção de atendimento e volume de chamados para os próximos meses e os resultados da pesquisa de sa�sfação
dos chamados. 

1.1.24.3. A Interface Unificada também deve possuir a  funcionalidade de auditoria, de forma que toda a  conversação entre o usuário e atendente seja
gravada e disponibilizada ao IPSEMG. As gravações devem ser man�das por pelo menos 12 (doze) meses a par�r da data de criação. 

1.1.25. INVENTÁRIO DE EQUIPAMENTOS:

1.1.25.1. Após a publicação do contrato, a CONTRATADA deverá realizar inventário dos equipamentos que farão parte do contrato.

1.1.25.2. A Solução Informa�zada a ser implementada pela CONTRATADA deverá monitorar todos os a�vos de microinformá�ca do IPSEMG que fizerem parte
do contrato.

1.1.25.3. O Sistema de Gestão de A�vos e Gerenciamento da Configuração possui os seguintes obje�vos:

a) Gerenciar o inventário de so�ware e hardware dos itens de configuração do parque referente à microinformá�ca;

b) Gerenciar o cumprimento de licença de so�ware, inventário de itens de configuração, finanças, mudanças e regulamentações;

c) Contribuir com o controle dos custos de TI e se preparar para futuras necessidades.

1.1.25.4. O Sistema de Gestão de A�vos deve monitorar alterações não autorizadas nos Itens de Configuração, enviando mensagens pelo sistema assim que
detectadas, conforme ANEXO IX – Requisitos da Ferramenta de Gerenciamento de A�vos;

1.1.25.5. A quan�dade e especificação de quais equipamentos farão ou não parte do contrato será objeto de acerto entre o IPSEMG e CONTRATADA. Essa
quan�dade não poderá ser menor que a quan�dade de ICs listados no ANEXO I - Descrição do Parque Tecnológico. 

1.1.25.6. Equipamentos que apresentarem danos permanentes ou cuja manutenção for considerada inviável serão automa�camente excluídos (baixa) do
contrato.

1.1.25.7. O inventário �sico e lógico deverá ser concluído em até 90 (noventa) dias corridos após a publicação do contrato.

1.1.25.8. A  CONTRATADA  deverá  realizar  inventários �sicos anualmente ou sempre  que  necessário, em comum acordo com  o IPSEMG, da quan�dade de
ICs existentes no CMDB sob sua gestão. As  diferenças  apontadas  nos  inventários  realizados  serão de responsabilidade da CONTRATADA, cabendo à mesma
apresentar o registro e localização correta do a�vo.

1.1.25.9. Para efeito de faturamento, somente serão considerados os ICs que es�verem cadastrados no CMDB da CONTRATADA e registrados no AD ou outro
serviço de diretório.

1.1.26. GERENCIAMENTO DE INCIDENTES:

1.1.26.1. É definido como incidente toda falha dos Itens de Configuração de TIC que impossibilite, parcial ou totalmente, as a�vidades comuns do usuário, ou
qualquer requisição de informações dos usuários junto à Central de Serviços.

1.1.26.2. Considera-se como evento qualquer solicitação do usuário que não esteja relacionada com incidentes, e sim relacionada com serviços (como a
instalação de so�ware, a troca de lugar de uma estação de trabalho, etc.).

1.1.26.3. Entende-se por Item de Configuração todos os insumos de TIC, seja hardware ou so�ware, do IPSEMG.

1.1.26.4. A CONTRATADA deverá manter um procedimento para o processo de Gerenciamento de Incidentes de forma a:

1.1.26.4.1. Solucionar os incidentes informados o mais breve possível e restaurar as operações normais antes do incidente;

1.1.26.4.2. Atender aos Instrumentos de Medição de Resultados propostos neste Termo de Referência;

1.1.26.4.3. Informar os usuários do chamado aberto (incidente ou serviço) quanto ao prazo previsto para resolução do problema, quanto à solução de
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con�ngência adotada e outras informações per�nentes;

1.1.26.4.4. Estabelecer uma análise do incidente, verificando sua probabilidade de recorrência e seus efeitos dentro do sistema de TI como um todo;

1.1.26.4.5. Controlar as manutenções corre�vas do sistema operacional das estações de trabalho, bem como os so�wares u�lizados pelos usuários do
IPSEMG em suas a�vidades de trabalho, conforme contratos de licença de uso e/ou documentação legal;

1.1.26.4.6. Possuir relacionamento com outras frentes de gerenciamento, principalmente com o Gerenciamento de Problemas.

1.1.26.5. Indicadores de Desempenho:

1.1.26.5.1. A CONTRATADA deverá prover os seguintes indicadores para o Gerenciamento de Incidentes:

1.1.26.5.1.1. Índice de quan�dade de Incidentes no período;

1.1.26.5.1.2. Índice de incidentes resolvidos no 1º Nível;

1.1.26.5.1.3. Índice de incidentes encerrados dentro do prazo;

1.1.26.5.1.4. Índice de evolução do prazo médio de atendimento;

1.1.26.5.1.5. Índice do custo médio por incidente resolvido.

1.9.15.5.1.5.1. Novos índices poderão ser implementados, desde que previamente acordados.

1.9.15.5.1.5.2.  Após 60  (sessenta)  dias  corridos da  implementação  da  central  de  serviços,  estes indicadores  serão  calculados refle�ndo  a
realidade do IPSEMG para servir de parâmetro de controle para as próximas avaliações. Estes indicadores deverão ser con�nuamente revisados.

1.1.26.6. Relatórios da gestão de incidentes:

1.1.26.6.1. Os relatórios da  gestão  de incidentes deverão  ser fornecidos mensalmente e  devem incluir,  no  mínimo,  os seguintes itens,  mas não  se
limitando a:

1.1.26.6.1.1. Volume de atendimentos realizados;

1.1.26.6.1.2. Distribuição dos chamados abertos por incidentes e serviços no período;

1.1.26.6.1.3. Quan�dade de chamados abertos por nível de atendimento (1º, 2º e 3º), destacando a quan�dade de chamados resolvidos no 1º Nível;

1.1.26.6.1.4. Quan�dade de chamados encaminhados para cada fornecedor de 3º Nível;

1.1.26.6.1.5. Volumetria de incidentes divididos por Grupos Solucionadores e Responsáveis;

1.1.26.6.1.6. Gráficos de tendências com a percepção da evolução dos chamados;

1.1.26.6.1.7. Quan�dade de chamados por Níveis de Prioridade;

1.1.26.6.1.8. Indicadores de Medição de Resultados;

1.1.26.6.1.9. Painel de análise dos indicadores descritos nos Acordos de Nível de Serviço;

1.1.26.6.1.10. Quan�dade de eventos em que a URA ficou com todas as posições de atendimento preenchidas, inclusive as posições de espera;

1.1.26.6.1.11. Análise crí�ca de incidentes reabertos;

1.1.26.7. Indicadores de desempenho:

1.1.26.7.1. O formato do relatório deverá ser discu�do, antes de sua implementação, com o Gestor do Contrato. Novos itens podem ser adicionados ao
relatório, desde que previamente acordado.

1.1.27. GERENCIAMENTO DE PROBLEMAS:

1.1.27.1. Entende-se por problema um incidente recorrente ou algum incidente no qual é possível diagnos�car a causa raiz e solucioná-lo para evitar sua
recorrência.

1.1.27.2. A CONTRATADA deverá estabelecer procedimento para o Gerenciamento de Problemas, de forma a:

1.1.27.2.1. Diagnos�car quando um incidente frequente se torna um problema e repará-lo para impedir a sua recorrência;

1.1.27.2.2. Documentar todas as análises, ações e soluções realizadas de forma a manter um histórico para ajudar nas futuras análises de incidentes para
a Central de Serviços;

1.1.27.2.3. Prover métodos de resolução de problemas eficientes e coerentes com padrões formais existentes, tendo como visão primordial a melhoria
con�nua;

1.1.27.2.4. Possuir relacionamento com outras frentes de gerenciamento, principalmente com o Gerenciamento de Incidentes;

1.1.27.2.5. Trabalhar para se tornar um elemento proa�vo, encontrando os problemas e reparando-os antes que os incidentes aconteçam.

1.1.27.3. A CONTRATADA deverá estabelecer procedimentos para estudo efe�vo da causa raiz dos incidentes e problemas que ocorreram nos a�vos e propor
ações necessárias para evitar a reincidência. Uma ação pode gerar uma proposta de mudança no sistema de TI que devem ser implementadas pelo processo de
Gerenciamento de Mudanças.

1.1.27.4. Indicadores de Desempenho:

1.1.27.4.1. A CONTRATADA deverá prover os seguintes indicadores para o Gerenciamento de Problemas:

1.1.27.4.1.1. Índice de quan�dade de problemas;

1.1.27.4.1.2. Índice de problemas encerrados dentro do prazo;

1.1.27.4.1.3. Quan�dade de chamados Recorrentes;

1.9.16.4.1.3.1. Novos índices poderão ser implementados, desde que previamente acordados.

1.9.16.4.1.3.2.  Após 60 (sessenta)  dias  corridos da  implementação  da  central  de  serviços,  estes  indicadores serão  calculados refle�ndo  a
realidade do IPSEMG para servir de parâmetro de controle para as próximas avaliações. Estes indicadores deverão ser con�nuamente revisados.

1.1.27.5. Relatórios da gestão de problemas:

1.1.27.5.1. Os relatórios da  gestão  de problemas deverão  ser fornecidos mensalmente e devem incluir,  no  mínimo,  os seguintes itens,  mas não se
limitando a:

1.1.27.5.1.1. Quan�dade de atendimentos realizados;

1.1.27.5.1.2. Distribuição de problemas por serviço;

1.1.27.5.1.3. Distribuição de problemas por período;
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1.1.27.5.1.4. Status de todos os problemas pendentes (não resolvidos);

1.1.27.5.1.5. Relatório de volumetria de problemas não resolvidos, bem como de incidentes repe��vos – incidentes por problema conhecido;

1.9.16.5.1.5.1. O formato do relatório deverá ser discu�do, antes de sua implementação, com o Gestor do Contrato.

1.9.16.5.1.5.2. Novos itens podem ser adicionados ao relatório, desde que previamente acordado.

1.1.28. GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO:

1.1.28.1. A CONTRATADA deverá estabelecer procedimento para Gerenciamento da Configuração com os seguintes obje�vos:

1.1.28.1.1. Fornecer gerenciamento da TI com maior controle sobre os a�vos de TI do IPSEMG;

1.1.28.1.2. Fornecer informação precisa a outros processos;

1.1.28.1.3. Criar e manter uma Base de Dados do Gerenciamento da Configuração – BDGC (ou CMDB – Configura�on Management Database). O CMDB
deverá ser único e exclusivo para o IPSEMG e completamente acessível tanto pelo sistema de gestão de a�vos quanto pelo sistema de controle de chamados;

1.1.28.1.4. Instalação e configuração de estações de trabalho para u�lização dos recursos da rede, inclusive com a u�lização de ferramenta de acesso
remoto e gestão de inventário.

1.1.28.2. A CONTRATADA deverá assegurar que qualquer modificação sofrida nos Itens de Configuração seja atualizada no BDGC.

1.1.28.3. A CONTRATADA deverá, a qualquer momento, quando for requisitado pelo Gestor do Contrato, informar o histórico e o estado atual dos ICs.

1.1.28.4. A CONTRATADA terá as seguintes atribuições referentes à instalação e configuração das estações de trabalho:

1.1.28.4.1. A CONTRATADA deverá desenvolver a imagem padrão de discos rígidos que será instalada nos computadores do IPSEMG. Essa imagem será
composta pelo sistema operacional, pacote de escritório, navegadores de internet, compactadores, sistemas de segurança e sistemas corpora�vos aprovados
pelo Gestor do Contrato, quando aplicável. Após a entrega dos so�wares homologados disponibilizados pelo IPSEMG, a CONTRATADA terá 10 (dez) dias úteis
para disponibilizar a imagem. Caso haja a necessidade de adequar a imagem padrão para atender a necessidade de determinada unidade, o IPSEMG deverá
comunicar a CONTRATADA e fornecer os so�wares homologados para a devida adequação. 

1.1.28.4.1.1. A CONTRATADA terá  04 (quatro) dias úteis para realizar a adequação e disponibilizar a imagem atualizada.

1.1.28.4.2. Os so�wares que irão compor a imagem padrão serão definidos por meio de acordos operacionais entre as partes.

1.1.28.5. A  CONTRATADA  deverá  prover  um  sistema  de  gestão  de  a�vos  u�lizando  uma  solução  informa�zada  que  monitore  todos  os  a�vos  de
microinformá�ca do IPSEMG que fizerem parte do contrato, integrada com a gestão de incidentes (controle de chamados), com o sistema de inventário e controle
de hardware e de licenças de so�wares.

1.1.28.6. O sistema de gestão de a�vos deverá permi�r o cadastramento de outros Itens de Configuração além daqueles que fizerem parte do contrato, de
acordo com a conveniência do IPSEMG.

1.1.28.7. O IPSEMG deverá fornecer todas as informações necessárias para o cadastramento dos ICs que não fizerem parte do contrato.

1.1.28.8. A gestão de a�vos possui os seguintes obje�vos:

1.1.28.8.1. Monitorar e gerenciar os a�vos de TI ao longo do ciclo de vida com mais eficiência;

1.1.28.8.2. Gerenciar o cumprimento de licença de so�ware, inventário de ICs e regulamentações que forem repassadas à CONTRATADA, bem como suas
documentações, mediante formalização, seja por meio de chamado ou ainda registrado em termo de entrega.

1.1.28.8.3. Os agentes devem possuir suporte aos sistemas operacionais Windows (7 e superiores) e MAC OS (10 ou superior).

1.1.28.8.4. O gerenciamento deve incluir ferramentas que possibilitem a gestão de problemas, configuração e inventário.

1.1.28.8.5. A CONTRATADA, por meio da equipe de Gestão de A�vos, deverá monitorar os ICs, realizando o inventário de so�ware e hardware do parque
por estação de trabalho, referente à microinformá�ca.

1.1.28.8.6.  Alterações não autorizadas nos Itens de Configuração devem ser acusadas pelo sistema de inventário assim que detectadas. Será função do
Gestor do Contrato definir qual será a taxa de amostragem para detectar alterações nos Itens de Configuração. Essa definição deverá ser registrada por meio
de acordo operacional entre as partes.

1.1.28.8.7. O sistema deverá ser capaz de iden�ficar a instalação de so�wares não-autorizados.

1.1.28.8.8. Não será responsabilidade da Central de Serviços realizar o inventário dos a�vos que não façam parte do contrato.

1.1.28.8.9. O sistema de inventário deverá ser executado de forma silenciosa, sem exibição de janela e sem requerer nenhuma ação do usuário.

1.1.28.8.10. O sistema de inventário deverá ser dinâmico, atualizando constantemente as informações sobre os a�vos (Discovery).

1.1.28.8.11. O  sistema  deve  possuir  mecanismo  de  proteção  que  bloqueie  a  desinstalação/desa�vação  dos  agentes  clientes  ou  reinstale  aqueles
desa�vados ou desinstalados pelos usuários.

1.1.28.8.12. O sistema deve oferecer suporte a qualquer disposi�vo IP (computador, servidor) ou com SNMP.

1.1.28.8.13. O sistema deverá prever interface web, acesso remoto e mul�usuário.

1.1.28.9. A CONTRATADA deverá prover segurança ao sistema u�lizando-se de:

1.1.28.9.1. Console de rede controlada por senha;

1.1.28.9.2. Registro de logs contendo o momento (data e hora), o usuário e o evento.

1.1.28.9.3. Backup e recuperação em arquivos dos usuários.

1.1.28.9.3.1. A CONTRATADA deverá realizar backup e recuperação dos arquivos do usuário, quando necessário, com o computador em u�lização,
exportando os dados de uma par�ção para uma unidade externa, unidade de rede ou mesmo para outra par�ção.

1.1.28.9.4. A CONTRATADA deverá prover ferramenta que permita o controle de licenças de so�ware do IPSEMG, possibilitando a geração de relatórios
com o número de licenças por unidade e seus departamentos. Além disso, deverá permi�r a definição de regras para homologação de so�wares e, com isso,
iden�ficar facilmente as máquinas que possuem so�wares não autorizados.

1.1.28.10. Indicadores de Desempenho:

1.1.28.10.1. A CONTRATADA deverá prover os seguintes indicadores para o Gerenciamento de Configuração:

1.1.28.10.1.1. Índice de atualização dos dados rela�vos aos Itens de Configuração armazenados, podendo ser entregue no relatório gerencial  dos
serviços prestados. Para o cálculo, usar data de atualização registrada no sistema e gerar o índice a par�r do valor atualizado em relação ao total de ICs
cadastrados;

1.1.28.10.1.2. Índice de alterações rela�vas a erros de dados previamente cadastrados;
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1.1.28.10.1.3. Índices de problemas ocorridos devido à falta ou inconsistência dos dados.

1.9.17.11.1.3.1. Novos índices poderão ser implementados, desde que previamente acordados.

1.1.28.11. Relatórios da Gestão de Configuração:

1.1.28.11.1. Os relatórios da gestão de configuração deverão ser fornecidos no relatório gerencial dos serviços prestados mensalmente e devem incluir, no
mínimo, os seguintes itens, mas não se limitando a:

1.1.28.11.1.1. Distribuição dos Itens de Configuração por categoria, �po, estado atual e por unidade do IPSEMG;

1.1.28.11.1.2. Distribuição dos Itens de Configuração por localização �sica e sua propriedade;

1.1.28.11.1.3. Volumetria dos Itens de Configuração;

1.1.28.11.1.4. Distribuição dos so�wares por estações de trabalho;

1.1.28.11.1.5. Quan�dade de patches de atualização realizadas por estação de trabalho;

1.1.28.11.1.6. Quais os patches de atualização realizados no mês;

1.1.28.11.1.7. Indicadores de desempenho por Item de Configuração.

1.9.17.12.1.7.1. O formato do relatório deverá ser discu�do com o Gestor do Contrato antes de sua implementação.

1.9.17.12.1.7.2. Novos itens podem ser adicionados ao relatório, desde que previamente acordado.

1.1.29.  GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS:

1.1.29.1. A CONTRATADA deverá  estabelecer procedimentos para  o Gerenciamento de Mudanças, de forma a  permi�r que as mudanças necessárias na
infraestrutura de TI, telecomunicações e microinformá�ca, ocorram sem interromper - ou interrompendo o mínimo possível - as operações do IPSEMG.

1.1.29.2. A CONTRATADA deverá agir em conjunto com o fornecedor de infraestrutura de redes e telecomunicações, de forma a iden�ficar os setores afetados,
informá-los da mudança e o período em que ficará indisponível.

1.1.29.3. Será responsabilidade do processo de Gerenciamento de Mudanças controlar todas as mudanças necessárias de forma a documentá-las e planejá-
las. O planejamento deverá ser realizado em conjunto ao Gestor do Contrato.

1.1.29.4. O Comitê Gestor de Mudanças terá a responsabilidade de avaliar as mudanças, analisando seu impacto e as necessidades de cada mudança. Todas
as mudanças necessárias deverão ser devidamente formalizadas e aprovadas pelo Comitê Gestor de Mudanças.

1.1.29.5. O Comitê Gestor de Mudanças deverá assegurar que existam planos de remediação, caso as mudanças falhem. O grupo solucionador responsável
pela mudança deverá analisar e planejar um plano de volta (remediação ou retorno ao status anterior), para remediar um possível resultado de mudança mal
sucedida. Esse plano de volta deverá compreender a�vidades que garantam o retorno do cenário anterior no caso de insucesso, dentre elas, o tempo para retorno
e recursos necessários. Essas informações deverão ser incluídas na Requisição de Mudança – RDM na fase de planejamento da mudança e apresentada durante a
reunião do Comitê de Mudanças para aprovação.

1.1.29.6. O Comitê Gestor de Mudanças será composto por:

1.1.29.6.1. Representante do IPSEMG (Gestor do Contrato e gestor suplente);

1.1.29.6.2. Representante da unidade (Coordenador) afetado pela mudança, caso o Gestor do Contrato iden�fique como necessário para a mudança em
questão;

1.1.29.6.3. Representante da CONTRATADA;

1.1.29.6.4. Representante do fornecedor de contratos terceirizados de Telecom e TI.

1.1.29.7. No caso de uma mudança emergencial, em que não há tempo necessário para reunião do Comitê de Mudanças, no mínimo deverá ter a aprovação
do Gestor do Contrato. Mudança emergencial  entende-se como mudança necessária  para restabelecer serviços considerados crí�cos para operação de TI do
IPSEMG.

1.1.29.8. O Comitê de Mudanças poderá determinar e aprovar mudanças que se tornem padrão.

1.1.29.9. Todas as mudanças necessárias deverão ser pré-agendadas e comunicadas com antecedência  aos usuários impactados.  As mudanças deverão
acontecer em horários que possibilitem o mínimo de parada dos sistemas de TI.

1.1.29.10. Indicadores de Desempenho:

1.1.29.10.1. A CONTRATADA deverá prover os seguintes indicadores para o Gerenciamento de Mudanças:

1.1.29.10.1.1. Quan�dade de mudanças implementadas no mês vigente (somatório das mudanças realizadas no mês);

1.1.29.10.1.2. Quan�dade de mudanças implementadas dentro do prazo aprovado para realizar a mudança;

1.9.18.10.1.2.1. Novos índices poderão ser implementados, desde que previamente acordados.

1.9.18.10.1.2.2.  Após 60 (sessenta) dias corridos da  implementação  da  central  de serviços,  estes indicadores serão  calculados refle�ndo  a
realidade do IPSEMG para servir de parâmetro de controle para as próximas avaliações. Estes indicadores deverão ser con�nuamente revisados.

1.1.29.11. Relatórios da Gestão de Mudança:

1.1.29.11.1. Os relatórios da  gestão  de mudanças deverão  ser fornecidos mensalmente e  devem incluir,  no  mínimo,  os seguintes itens,  mas não  se
limitando a:

1.1.29.11.1.1. Relação de mudanças realizadas com seus impactos nos sistemas;

1.1.29.11.1.2. Quan�dade de mudanças com sucesso realizadas no prazo;

1.1.29.11.1.3. Quan�dade de mudanças solicitadas e que foram consideradas inviáveis pelo Comitê Gestor de Mudanças;

1.1.29.11.1.4. Informações sobre o status de cada mudança, principalmente quanto ao prazo de implementação, incluindo jus�fica�vas das mudanças
atrasadas;

1.1.29.11.1.5. Gráfificos de tendências com a percepção de evolução das mudanças realizadas.

1.9.18.11.1.5.1. O formato do relatório deverá ser discu�do, antes de sua implementação, com o Gestor do Contrato.

1.9.18.11.1.5.2. Novos itens podem ser adicionados ao relatório, desde que previamente acordado.

1.9.18.11.1.5.3. A CONTRATADA deverá implementar ferramenta para tratamento automa�zado de todos os requisitos de Gerenciamento de
Mudanças descritos.

1.1.29.12. Remanejamento de computadores:

1.1.29.12.1. Os serviços de remanejamento de computadores consistem na movimentação de ICs pelos analista de 2º Nível da CONTRATADA.
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1.1.29.12.2. No caso de chamados abertos na Central de Serviços cujo total de ICs seja menor ou igual 20 (vinte), a CONTRATADA deverá seguir o fluxo
normal de atendimento e executar o SLA estabelecido em contrato.

1.1.29.12.3. No caso de chamados abertos na Central de Serviços cujo total de ICs seja maior ou igual a 21 (vinte e um), estes serão realizados mediante
atendimento via Gerenciamento de Mudanças, sendo tratados durante a reunião do Comitê de Mudanças. Valores acima dos limites aqui estabelecidos
deverão ser previamente acordados, tendo seu cronograma definido durante a reunião do Comitê de Mudanças.

1.1.29.12.4. Para todos os remanejamentos, instalações ou desinstalações de ICs que venham a ser programados no Gerenciamento de Mudanças, a
CONTRATADA deverá executar pelo menos 30 (trinta) ICs por dia, garan�ndo a mudança solicitada, as configurações dos ICs e todo o processo de atualização
do CMDB do IPSEMG.

1.1.30. GERENCIAMENTO DE LIBERAÇÃO:

1.1.30.1. A CONTRATADA deverá estabelecer procedimento formal para o Gerenciamento de Liberação, bem como polí�cas de liberação, que permitam que
as mudanças necessárias nos so�wares e hardwares sejam analisadas e testadas exaus�vamente antes que sejam efe�vamente realizadas. O obje�vo é assegurar a
disponibilidade e con�nuidade dos serviços de TI. A criação de um ambiente de homologação ficará a cargo da CONTRATADA e deverá ser definida por meio de
acordo operacional entre as partes.

1.1.30.2. O processo de Gerenciamento de Liberação deverá assegurar que todos os so�wares e hardwares a serem u�lizados no IPSEMG sejam devidamente
controlados e aprovados para uso.

1.1.30.2.1. A CONTRATADA deverá assegurar o controle de licenciamento dos so�wares.

1.1.30.2.2. A CONTRATADA deverá implementar e controlar uma BSD (Biblioteca de So�ware Defini�vo) em local a ser definido e disponibilizado pelo
IPSEMG, de forma a armazenar em locais �sicos seguros todos os Itens de Configuração de so�ware.

1.1.30.2.3. O controle de licenças de so�wares específicos das secretarias ficará a cargo de cada secretaria ou órgão encarregado, sendo responsabilidade
da Central de Serviços apenas a instalação do so�ware para os usuários.

1.1.30.3. O procedimento  de Gerenciamento  de Liberação  deverá  prover controle  de liberação  dos patches dos so�wares que fazem parte  do  sistema
corpora�vo do IPSEMG, incluindo os sistemas operacionais (Windows 7 ou superiores e Linux) e sistemas de segurança, e dar suporte para gestão automa�zada
destes patches nas estações de trabalho.

1.1.30.3.1. A CONTRATADA deverá garan�r a atualização de versão do so�ware (console central e clientes) e manter o suporte técnico, bem como as
atualizações de patches durante o período de vigência do contrato.

1.1.30.4. O procedimento de Gerenciamento de Liberação deverá abranger processos de configuração e reinstalação de so�wares,  os quais compõem a
imagem padrão do disco rígido, dentro das especificações técnicas do fabricante.

1.1.30.5. Considerações para Instalação de So�wares:

1.1.30.5.1. A instalação de so�ware abrange serviço de execução do programa de instalação, atualização ou reinstalação de so�ware,  com carga das
configurações básicas, em consonância com os padrões definidos pelo IPSEMG, que conduzam à u�lização com sucesso do mesmo e dos demais periféricos
já instalados no equipamento, bem como dos so�wares já anteriormente instalados.

1.1.30.5.2. As instalações de so�wares (ou pacotes de so�wares) deverão ser completas, incluindo todas as opções do mesmo, considerando-se como
retrabalho quando o usuário não puder u�lizar todos seus recursos, ou mesmo outros recursos existentes no equipamento e que tenham sido afetados por
eventual má-instalação ou instalação incompleta.

1.1.30.5.3. Ao receber cópias de so�wares do IPSEMG, deverá ser preenchido e assinado Termo de Responsabilidade.

1.1.30.5.4. O IPSEMG poderá, a  seu critério, promover treinamentos a  mul�plicadores ou instrutores da CONTRATADA sobre padrões de instalação,
configuração, segurança tecnológica e da informação adotados no Ins�tuto.

1.1.30.5.5. A CONTRATADA deverá estar permanentemente informada e atualizada, em relação ao estabelecidos pelo IPSEMG, no que tange aos critérios
de segurança, instalações padrão e so�wares,  bem como sistemas e programas com uso não autorizados na  rede, sendo vedada  a  sua  instalação em
qualquer estação de trabalho da rede sem a autorização prévia e formal de servidor do IPSEMG com competência para tal autorização.

1.1.30.6. Indicadores de Desempenho:

1.1.30.6.1. A CONTRATADA deverá prover os seguintes indicadores para o Gerenciamento de Liberação:

1.1.30.6.1.1. Índice de incidentes ocorridos devido a liberações realizadas;

1.1.30.6.1.2. Índice de atualização dos Itens de Configuração;

1.1.30.6.1.3. Índice de liberações realizadas dentro do prazo;

1.1.30.6.1.4. Índice de liberações realizadas sem necessidade de roll back;

1.9.19.6.1.4.1.Novos índices poderão ser implementados, desde que previamente acordados.

1.1.30.7. Relatórios da Gestão de Liberação:

1.1.30.7.1. Os relatórios da gestão de liberação deverão ser fornecidos mensalmente e devem incluir, no mínimo, os seguintes itens, mas não se limitando
a:

1.1.30.7.1.1. Quan�dade de liberações realizadas;

1.1.30.7.1.2. Distribuição das liberações por unidade/departamento;

1.1.30.7.1.3. Quan�dade de liberações por fornecedor;

1.9.19.7.1.3.1. O formato do relatório deverá ser discu�do, antes de sua implementação, com o Gestor do Contrato.

1.9.19.7.1.3.2. Novos itens podem ser adicionados ao relatório, desde que previamente acordado

1.9.19.7.1.3.3. A CONTRATADA deverá prover ferramenta (so�ware) para tratamento automa�zado de todos os requisitos de Gerenciamento de
Liberação descritos neste item.

1.1.31. PESQUISA DE SATISFAÇÃO:

1.1.31.1. A pesquisa de sa�sfação visa monitorar o desempenho das operações, projetar novos processos e soluções, corrigir os eventuais desvios e permi�r
ajustes nos indicadores de resultados acordados.

1.1.31.2. Para cada item pesquisado, ao usuário serão propostas 4 (quatro) conceitos de avaliação – ó�mo, bom, sa�sfatório e ruim.

1.1.31.3. Assim que o chamado é encerrado, a CONTRATADA deverá enviar a pesquisa para os usuários que abriram chamados, de forma a avaliar o serviço.
Na  pesquisa  enviada  pela  CONTRATADA,  deverá  conter  informações  a  respeito  de  qual  chamado  ele  se  refere,  facilitando  desta  a  forma  a  avaliação  do
atendimento realizado em qualquer nível e qual grupo de solução realizou o atendimento.

1.1.31.4. Os itens avaliados serão:
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1.1.31.4.1. Sa�sfação com a postura e cordialidade da CONTRATADA;

1.1.31.4.2. Sa�sfação com a solução técnica apresentada;

1.1.31.4.3. Sa�sfação com o tempo de espera para atendimento;

1.1.31.4.4. Sa�sfação com o tempo de solução.

1.1.31.5. As solicitações referentes a solicitação de informação sobre o atendimento de uma chamado, dentro do tempo de atendimento e ainda dentro do
tempo de solução que forem avaliados com uma avaliação nega�va por parte do usuário serão expurgados da base de cálculo. A CONTRATADA deverá entregar
relatório evidenciando tal situação para o Gestor do Contrato durante a entrega do relatório gerencial dos serviços prestados.

1.1.31.6. A CONTRATADA deverá entregar o relatório da pesquisa mensalmente, tendo início após o período de Assunção/Transição Inicial dos Serviços.

1.1.32. ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS:

1.1.32.1. O Gestor do Contrato terá a função de realizar a análise dos relatórios de medição de resultados e demais relatórios do serviço prestado. O Gestor
do Contrato deverá ter acesso à Solução Informa�zada para gestão da Central de Serviços.

1.1.32.1.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar uma configuração de usuário de auditoria para o Gestor do Contrato, de forma a permi�r que se realize
auditoria na Solução Informa�zada para gestão da Central de Serviços. Essa configuração de usuário de auditoria deverá ter acesso a todas as informações
rela�vas a incidentes, problemas, mudanças, configuração, liberação, log de acessos de usuários, permissões, etc. Tais acessos deverão estar definidos no
acordo operacional.

1.1.32.2. Estão previstas reuniões presenciais mensais entre representantes da CONTRATADA e o Gestor do Contrato para discu�r problemas e melhorias em
relação à prestação do serviço.

1.1.32.2.1. Nas reuniões mensais com o Gestor do Contrato deverá ser apresentado um relatório com todos os indicadores e os itens referentes aos
relatórios descritos neste documento para os gerenciamentos de incidentes, configuração, problemas, mudanças e liberação, bem como todos os itens
acordados.

1.1.32.2.2. Deverá  ainda ser registrado em relatório  todas as ocorrências que possam ter implicações na  execução dos serviços, bem como ata  das
reuniões realizadas entre os representantes designados pelo IPSEMG e a CONTRATADA.

1.1.32.2.2.1. Cabe a CONTRATADA a confecção e o envio da ata de reunião  para a aprovação do IPSEMG.

1.1.32.3. Para  o  gerenciamento  dos  processos  realizados  pela  CONTRATADA,  o  Gestor  do  Contrato  fará  uso  da  Solução  Informa�zada  de
Atendimento envolvendo o estabelecimento de indicadores de desempenho e a emissão de relatórios gerenciais periódicos ou outra forma a ser definida em
acordo operacional entre o IPSEMG e a CONTRATADA, até 60 (sessenta) dias corridos após a publicação do contrato ou por estes revistos em comum acordo,
durante as Reuniões de Acordo Operacional a serem realizadas semestralmente, conforme cronograma a ser elaborado em comum acordo, visando a melhoria
con�nua dos serviços contratados.

1.1.32.4. A  CONTRATADA,  sob  orientação  do  IPSEMG  e  com  o  apoio  deste,  deverá  estabelecer,  documentar  e  adotar  procedimentos  operacionais  e
administra�vos padrão, assegurando a sua revisão, atualização e aperfeiçoamento con�nuo, durante a vigência do contrato.

1.1.32.5. Serão realizadas reuniões de trabalho mensalmente entre o Gestor do Contrato e a CONTRATADA para a análise do desempenho desta, sendo as
mesmas formalmente registradas em ata.

1.1.32.6. O IPSEMG, por meio do Gestor do Contrato, se reserva o direito de efetuar em qualquer tempo, nos serviços realizados pela CONTRATADA, auditoria
e inspeção de qualidade, adotando Check List, previamente acordada entre as partes, baseadas em normalização específica da área de Qualidade ou nas melhores
prá�cas adotadas pelo mercado.

1.1.32.7. A  CONTRATADA  deverá  garan�r  serviço  de  coordenação,  que  será  o  ponto  de  contato  com  o  IPSEMG,  o  qual  responderá  pelas  a�vidades
administra�vas diárias, seus desdobramentos, propor melhorias nos processos de atendimento e responder por qualquer assunto referente aos serviços prestados,
dentro das obrigações contratuais.

1.1.32.8. Caberá à CONTRATADA definir a quan�dade de supervisores, conforme as necessidades do contrato, durante todo o período de vigência do mesmo,
sendo no mínimo de 01 (um), conforme qualificações definidas no subitem 1.1.22.15.

1.1.32.9. A CONTRATADA deverá indicar o Coordenador Geral do contrato, que será também o responsável pelas a�vidades descritas abaixo:

1.1.32.9.1. Coordenação funcional de todos os recursos da CONTRATADA disponibilizados para atender ao contrato;

1.1.32.9.2. Par�cipar de reuniões junto às unidades, gerências e áreas operacionais do IPSEMG responsáveis pelos serviços;

1.1.32.9.3. Responsável pelo acompanhamento dos serviços prestados e o desempenho, tendo como premissa o SLA definido neste Termo de Referência;

1.1.32.9.4. Responsável pelo provimento de recursos humanos necessários para a prestação dos serviços contratados;

1.1.32.9.5. Representar o nível mais alto de escalonamento para os problemas operacionais no âmbito do IPSEMG;

1.1.32.9.6. Gerenciar conflitos entre os usuários, atuando de forma eficiente e estabelecendo um relacionamento de parceria e confiança entre o usuário
e a CONTRATADA, garan�ndo assim o nível de sa�sfação do mesmo;

1.1.32.9.7. Gerar relatórios mensais de análise gerencial, definidos em comum acordo com o IPSEMG;

1.1.32.9.8. Par�cipar das reuniões semestrais de revisão e atualização do acordo operacional  e plano de qualidade dos serviços contratados com o
IPSEMG.

1.1.32.9.8.1. O Coordenador Geral deverá possuir cer�ficação ITIL Manager ou ITIL Expert, curso superior completo nas áreas de informá�ca ou curso
superior em qualquer área com especialização nas áreas de informá�ca e experiência comprovada de pelo menos, 2 (dois) anos em área correlata por
meio de atestados de capacidade técnica emi�dos por terceiro.

1.1.32.10. A CONTRATADA deverá, também, realizar outras a�vidades necessárias e de importância fundamental, tais como:

1.1.32.10.1. Elaboração e execução de planos de treinamento con�nuo dos profissionais alocados para cumprimento do contrato, com o obje�vo de
mantê-los  atualizados  e  aptos  a  atender  às  requisições  com  agilidade,  rapidez,  técnica  apurada  e  conhecimento  técnico  no  assunto,  estando
permanentemente sintonizados com as reais necessidades do IPSEMG;

1.1.32.10.2. Elaboração, junto ao Gestor do Contrato, de um acordo operacional e de um plano de qualidade dos serviços contratados, definindo padrões,
diretrizes e polí�cas baseados em padrões ITIL, fluxos e normas de procedimentos que não tenham sido definidos neste Termo de Referência, ou revisando
de forma sistemá�ca os aqui estabelecidos, de forma a assegurar a melhoria con�nua dos serviços prestados.

1.1.32.11. O acordo operacional deverá também definir a interface e integração das informações com os demais fornecedores de recursos de TIC, de forma
que:

1.1.32.11.1. As mudanças necessárias sejam corretamente realizadas e informadas aos usuários;

1.1.32.11.2. As requisições de chamados sejam prontamente repassadas e acompanhadas pela central de serviços;

1.1.32.11.3. A CONTRATADA deverá disponibilizar dashboard on-line por interface web para acompanhamento do Gestor do Contrato dos indicadores e
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medições de resultados da  CONTRATADA e também dos indicadores registrados na  Solução de Atendimento Informa�zada  dos demais prestadores de
serviços, ou seja, dos fornecedores de TIC e Telecom.

1.1.32.12. A CONTRATADA deverá iniciar seus serviços imediatamente após a publicação do contrato, cumprindo junto ao IPSEMG as seguintes etapas:

1.1.32.12.1. Elaboração de plano de implantação, que deverá conter, no mínimo, as seguintes informações: cronograma detalhado ao nível de a�vidades a
serem desenvolvidas para a implantação de todos os serviços previstos no Termo de Referência; iden�ficação de ferramentas e modelos a serem u�lizados;
configurações a serem realizadas; impactos e riscos iden�ficados; pessoal envolvido na execução dos serviços e responsabilidades. O documento deverá ser
entregue até 15 (quinze) dias úteis após a publicação do contrato;

1.1.32.12.2. Elaboração e execução de planos de treinamento con�nuo dos profissionais alocados para cumprimento do contrato, com o obje�vo de
mantê-los  atualizados  e  aptos  a  atender  às  requisições  com  agilidade,  rapidez,  técnica  apurada  e  conhecimento  técnico  no  assunto,  estando
permanentemente sintonizados com as reais necessidades do IPSEMG;

1.1.32.12.3. Definição de responsabilidades e recursos necessários.

1.1.32.12.3.1. Após a entrega do plano de implantação, o IPSEMG terá o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a par�r de seu recebimento,
para emissão de Termo de Recebimento com seu aceite, desde que não haja pendências a cargo da CONTRATADA.

1.1.32.13. A CONTRATADA deverá manter a confidencialidade de todas as informações ob�das durante a prestação do serviço, de forma a resguardar o sigilo
das informações do IPSEMG.

1.1.32.14. Todos os funcionários da  CONTRATADA,  deverão  assinar um termo  de  sigilo  e  confidencialidade e  de  comprome�mento  com as polí�cas de
segurança definidas pelo IPSEMG, cujo modelo padrão deverá ser definido no acordo operacional, de forma a resguardar todas as informações e procedimentos a
serem executados.

1.1.32.15. Ao término do contrato, ou em caso de descon�nuidade do serviço executado pela CONTRATADA, a mesma deverá disponibilizar toda a Base de
Conhecimento, Catálogo de Serviços e a base de dados de incidentes, problemas, mudanças, configuração, liberação, a�vos, logs, etc., registradas desde o início do
serviço para o IPSEMG, de modo a possibilitar a con�nuidade do serviço.

1.1.32.15.1. Todas as bases de  dados,  Base  de  Conhecimento,  relatórios e  demais informações produzidas durante  a  execução  do  contrato  são  de
propriedade do IPSEMG, e a CONTRATADA deverá disponibilizar o seu conteúdo em formato na�vo e sua exportação em formato XML.

1.1.32.16. Com a finalidade de facilitar a gestão do contrato, estão descritos no ANEXO II - Prazos para Entrega dos Serviços pela CONTRATADA, os produtos e
serviços que deverão ser entregues com seus respec�vos prazos.

1.1.32.16.1. Os serviços ou produtos não descritos no referido anexo não desobrigam a CONTRATADA de realizar as suas entregas conforme definidas neste
Termo de Referência.

1.1.33. ASSUNÇÃO/ TRANSIÇÃO INICIAL DO CONTRATO:

1.1.33.1. Assunção/Transição Inicial do contrato é o momento em que a CONTRATADA assume a responsabilidade, de forma gradual, pelos serviços prestados
pelo fornecedor anterior (ou equipe de TI), preparando-se para o início efe�vo da operação.

1.1.33.2. Assunção/Transição Inicial é um período de estabilização, no qual haverá a etapa de repasse dos serviços, e compreende o processo de absorção
pela CONTRATADA do negócio do IPSEMG e dos conhecimentos e competências necessárias para prover a con�nuidade dos serviços licitados.

1.1.33.3. Os primeiros 60 (sessenta) dias corridos após a publicação do contrato são considerados como período de  Assunção/Transição Inicial dos Serviços,
durante o qual a CONTRATADA deverá efetuar todas as a�vidades necessárias para assumir inteiramente a prestação dos serviços constantes deste Termo.

1.1.33.4. Durante o período de  Assunção/Transição Inicial dos Serviços, a CONTRATADA deverá:

1.1.33.4.1. Efetuar  reuniões e  consultoria  junto  ao  IPSEMG de  forma  a  possibilitar  o  estabelecimento  formal  dos fluxos de  trabalhos e  processos
necessários para a implementação dos serviços a serem contratados, constantes deste Termo.

1.1.33.4.2. Documentar e solicitar aceite do IPSEMG de todos os procedimentos executados durante o período de Assunção/Transição Inicial dos Serviços
e apresentá-los a cada 15 (quinze) dias corridos ao IPSEMG de forma a comprovar a execução dos serviços realizados.

1.1.33.4.3. A CONTRATADA deverá compor os novos produtos a par�r da documentação do IPSEMG.

1.1.33.5. Durante o período de  assunção/transição Inicial  dos Serviços a  CONTRATADA não será responsabilizada pelo cumprimento dos Indicadores de
Resultados.

1.1.33.6. Durante o período de  Assunção/Transição Inicial dos Serviços, não ocorrerá remuneração e nem o pagamento à CONTRATADA.

1.1.33.7. O Período de  Assunção/Transição Inicial dos Serviços poderá, a critério  e interesse do IPSEMG, ser prorrogado, caso a CONTRATADA não cumpra de
forma integral as obrigações definidas para os primeiros 60 (sessenta) dias de contrato.

1.1.33.8. Entende-se como cumprimento integral das obrigações a entrega de todos os documentos, serviços e produtos nos prazos estabelecidos e após a
aprovação formal do IPSEMG.

1.1.33.9. A  prorrogação  do  período  de   Assunção/Transição  Inicial  dos  Serviços  não  exclui  a  possibilidade  de  aplicação  das  sanções  cabíveis  ao
inadimplemento verificado e nem exime a CONTRATADA da prestação dos serviços.

1.1.33.10. Após o fim do Período de  Assunção/Transição Inicial dos Serviços inicia-se o Período de Operação.

1.1.34. TRANSIÇÃO AO FINAL DO CONTRATO:

1.1.34.1. Todo conhecimento adquirido ou desenvolvido, bem como todo material ou informação produzida, atualizada e/ou u�lizada para a execução dos
serviços contratados, deverão ser disponibilizados ao IPSEMG ou empresa por ele designada, 30 (trinta) dias antes da finalização do contrato.

1.1.34.2. A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitado pelo IPSEMG, qualificação econômico-financeira que minimize o risco de insubsistência da
mesma.

1.1.34.3. O material  que deverá ser disponibilizado inclui  a  versão atualizada do Catálogo de Serviços, Relatórios de Acompanhamento e Relatórios dos
Serviços Prestados.

1.1.34.4. Em caso de venda da CONTRATADA ou incorporação por novos controladores, esta deverá assegurar ao IPSEMG, mediante cláusula contratual,
transferência de todas as obrigações contratuais ao sucessor.

1.1.34.5. Também com o intuito de minimizar os impactos no caso de insubsistência/falência da CONTRATADA, todo material ou produto do IPSEMG man�do,
produzido ou atualizado pela CONTRATADA deverá estar sob total controle pelo IPSEMG, bem como as informações armazenadas nos bancos de dados u�lizados
pela Solução Informa�zada.  Para isto, um Plano de Transição, endereçando todas as a�vidades necessárias para a completa transição, deverá ser entregue ao
IPSEMG pela CONTRATADA, 03 (três) meses antes da expiração ou da finalização do CONTRATO.

1.1.34.6. No  Plano de Transição deverão estar iden�ficados todos os compromissos, papéis e responsabilidades, artefatos e a�vidades, a data de início da
transição, o tempo necessário e a iden�ficação de todos os envolvidos com a transição. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA a execução do Plano de
Transição, bem como a garan�a do repasse bem-sucedido de todas as informações necessárias para a con�nuidade dos serviços pelo IPSEMG ou empresa por ele
designada.
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1.1.34.7. A CONTRATADA deverá entregar ao IPSEMG todos os documentos, atualizados, relacionados abaixo:

1.1.34.7.1. Macro fluxos de atendimento de requisições de serviços e atendimento de incidentes;

1.1.34.7.2. “Scripts” de atendimento;

1.1.34.7.3. Catálogo de Serviços;

1.1.34.7.4. Histórico de chamados;

1.1.34.7.5. Base de Conhecimento;

1.1.34.7.6. Indicadores Operacionais da Central de Serviços;

1.1.34.7.7. Modelo do Relatório de Medição de Resultados;

1.1.34.7.8. Modelo da Pesquisa de Sa�sfação dos Usuários.

1.1.34.8. A CONTRATADA deverá entregar as bases de dados no formato original  dos bancos de dados u�lizados pela Solução Informa�zada, ou seja, de
acordo com o modelo de dados e tabelas replicados, que proporcionem sua migração para o banco de dados do IPSEMG.

1.1.34.9. A CONTRATADA deverá devolver todos os insumos que foram disponibilizados pelo IPSEMG para execução de suas a�vidades.

1.1.34.10. Revogação de perfis de acesso: todos os acessos do pessoal da CONTRATADA serão revogados.

1.1.34.11. Durante o tempo requerido para desenvolver e executar o Plano de Transição, a CONTRATADA deve responsabilizar-se pelo esforço que necessite
dedicar à completa transição, sem ônus para o IPSEMG.

1.1.34.12. Por esforço adicional entende-se as a�vidades necessárias à transição, tais como: reuniões de instrução das ferramentas, processos e métodos de
trabalho adotados, atualização do Catálogo de Serviços, pesquisas de sa�sfação, transferência de conhecimento entre CONTRATADA e o IPSEMG e/ou empresa
designada, documentação ou qualquer outro esforço vinculado à transição.

1.1.35. REMUNERAÇÃO:

1.1.35.1. O modelo de remuneração é o modelo que define o valor a ser recebido pela CONTRATADA, ao final de cada mês, referente aos serviços prestados. A
remuneração é variável, de acordo com a quan�dade de equipamentos cadastrados no Configura�on Management Database (CMDB) e compa�vel com o serviço
prestado e sua qualidade de acordo com  IMR alcançado.

1.1.35.2. O valor de remuneração mensal deverá ser calculado de acordo com a fórmula a seguir:

VRM = [(QEC1 x VU12) +  (QEC2 x VU24) + (QEC3 x VU12i) + (QEC4 x VU12r)] x MFA

Onde:

VRM = Valor da Remuneração  Mensal.

QEC1 = Quan�dade de Estações Cadastradas no CMDB para atendimento, suporte remoto e local em dias úteis para o município de Belo Horizonte, horário
07H00min as 19H00min.

QEC2 = Quan�dade de Estações Cadastradas no CMDB para atendimento, suporte remoto e suporte local para o município de Belo Horizonte, 24 horas
(24x7)

QEC3 = Quan�dade de Estações Cadastradas no CMDB para atendimento, suporte remoto e local em dias úteis para o interior do Estado de Minas Gerais,
horário 07H00min as 19H00min.

QEC4 - Quan�dade de usuários a�vos do SGH, 24 horas (24x7).

QEC5 - Quan�dade de bases de dados a�vas e administradas pelo IPSEMG para a�vidade de sustentação local para o município de Belo Horizonte, 24 horas
(24x7).

QEC6 - Quan�dade de Switches de rede Cadastradas no CMDB para sustentação local para o município de Belo Horizonte, 24 horas (24x7).

QEC7 - Quan�dade de VM's Cadastradas no CMDB para sustentação local para o município de Belo Horizonte, 24 horas (24x7).

QEC8 - Quan�dade de de VM's Cadastradas no CMDB para sustentação local para o município de Belo Horizonte, 24 horas (24x7).

QEC9 - Quan�dade de horas de projeto executadas no mês no município de Belo Horizonte, horário 07H00min as 19H00min.

QEC10 - Quan�dade de horas de projeto executadas no mês no município de Belo Horizonte, 24 horas (24x7).

VU12 = Valor Unitário por estação de trabalho para 12 horas (12x5) para atendimento ao município de Belo Horizonte.

VU24 = Valor Unitário por estação de trabalho para 24 horas (24x7) para atendimento ao município de Belo Horizonte.

VU12i = Valor Unitário por estação de trabalho de 12 horas (12x5) para atendimento ao interior de MG.

VU12r = Valor Unitário por estação de trabalho de atendimento das 19H:01min as 06H59min.

MFA = Média das Faixas de Ajuste = (M1 + M2 + M3 + M4 + M5 + M6 + M7 + M8 + M9 )/9

1.1.35.2.1. M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8 e M9 são as faixas de ajuste no pagamento, calculadas conforme o subitem 1.1.36.1.1.

1.1.35.2.2. A variável QEC (Quan�dade de Estações Cadastradas no CMDB) refere-se aos itens de configuração que possuam o status ATIVO, onde:

ATIVO = item de configuração em uso;

INATIVO = item de configuração fora de operação.

1.1.35.3. Os Itens de Configuração cadastrados no CMDB (microcomputadores, notebooks, impressoras, nobreaks e qualquer a�vo de TIC considerado como
Item de Configuração pela definição da ITIL) serão considerados para apuração da variável QEC (Quan�dade de Estações (correspondente) Cadastradas no CMDB).

1.1.35.4. A CONTRATADA, no 5º (quinto) dia ú�l de cada mês, enviará ao Gestor do Contrato, em meio eletrônico, os relatórios para controle da Medição dos
Indicadores de Resultados do mês anterior, observado o modelo de precificação previsto acima.

1.1.35.5. Os  relatórios  serão  verificados  pelo  Gestor  do  Contrato  no  prazo  de  15  (quinze)  dias  corridos  e,  estando  em  conformidade  com  o  serviço
efe�vamente prestado e com os indicadores de resultados estabelecidos, e não havendo qualquer outro impedimento, será autorizada, formalmente, a emissão
da fatura e nota fiscal dos serviços prestados.

1.1.36. APURAÇÃO DA MEDIÇÃO DOS RESULTADOS (IMR):

1.1.36.1. Na execução dos serviços, a CONTRATADA deverá observar as seguintes condições, que serão verificadas mensalmente pelo IPSEMG:

1.1.36.1.1. Índice de solicitações atendidas no prazo especificado em 1º Nível:

Indicador 1 - M1

Índice de solicitações atendidas no prazo especificado em 1º Nível
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Item Descrição

Finalidade Avaliar o desempenho do fornecedor quanto às solicitações atendidas no prazo especificado no primeiro nível

Meta a cumprir >= 90,00% das solicitações

Instrumento de Medição Solução informa�zada de atendimento

Forma de acompanhamento Por meio de relatório gerencial dos serviços prestados emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo X1 = (Total de solicitações atendidas no prazo em primeiro nível / Total de solicitações recebidas em primeiro nível) X 100

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento (M1)

Se X1 entre 100,00 e 90,00 (inclusive), M1 = 1
Se X1 entre 90,00 e 85,00 (inclusive), M1 = 0,9
Se X1 entre 85,00 e 80,00 (inclusive), M1 = 0,8
Se X1 entre 80,00 e 75,00 (inclusive), M1 = 0,7
Se X1 entre 75,00 e 70,00 (inclusive), M1 = 0,6
Se X1 abaixo de 70,00, M1 = 0,5

Sanções Se X1 abaixo de 70,00 por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

TABELA 11: Indicador 1 - M1

1.1.36.1.2. Índice de solicitações atendidas no prazo especificado em 2º Nível:

Indicador 2 - M2

Índice de solicitações atendidas no prazo especificado em 2º Nível

Item Descrição

Finalidade Avaliar o desempenho do fornecedor quanto às solicitações atendidas no prazo especificado.

Meta a cumprir >= 90,00% das solicitações

Instrumento de Medição Solução informa�zada de atendimento

Forma de acompanhamento Por meio de relatório gerencial dos serviços prestados emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo X2 = (Total de solicitações atendidas no prazo em segundo nível / Total de solicitações recebidas em segundo nível) X 100

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento (M2)

Se X2 entre 100,00 e 90,00 (inclusive), M2 = 1
Se X2 entre 90,00 e 85,00 (inclusive), M2 = 0,9
Se X2 entre 85,00 e 80,00 (inclusive), M2 = 0,8
Se X2 entre 80,00 e 75,00 (inclusive), M2 = 0,7
Se X2 entre 75,00 e 70,00 (inclusive), M2 = 0,6
Se X2 abaixo de 70,00, M2 = 0,5

Sanções Se X2 abaixo de 70,00 por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

TABELA 12: Indicador 2 – M2

1.1.36.1.3. Taxa de Resolução (Incidentes/Solicitações) no 1º Nível:

Indicador 3 - M3

Taxa de Resolução (Incidentes/Solicitações) no 1º Nível:

Item Descrição

Finalidade Avaliar o percentual médio de atendimento de 1º Nível realizado pela CONTRATADA

Meta a cumprir >= 95,00% 

Instrumento de Medição Solução informa�zada de atendimento

Forma de acompanhamento Por meio de relatório gerencial dos serviços prestados emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo X3 = (Total de chamados encerrados / Quan�dade total de chamados abertos) X 100)

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento (M3)

Se X3 maior ou igual a 95,00%, M3 = 1
Se X3 entre 95,00 e 90,00% (inclusive), M3 = 0,9
Se X3 entre 90,00 e 85,00% (inclusive), M3 = 0,8
Se X3 entre 85,00 e 80,00% (inclusive), M3 = 0,7
Se X3 entre 80,00 e 75,00% (inclusive), M3 = 0,6
Se X3 abaixo de 75,00%, M3 = 0,5

Sanções Se X3 acima de 70,00% por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

TABELA 13: Indicador 3 – M3

1.1.36.1.4. Taxa de Resolução (Incidentes/Solicitações) no 2º Nível:

Indicador 4 - M4

Taxa de Resolução (Incidentes/Solicitações) no 2º Nível:

Item Descrição

Finalidade Avaliar o percentual médio de atendimento de 2º Nível realizado pela CONTRATADA

Meta a cumprir >= 95,00% 

Instrumento de Medição Solução informa�zada de atendimento

Forma de acompanhamento Por meio de relatório gerencial dos serviços prestados emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo X4 = (Total de chamados encerrados / Quan�dade total de chamados abertos) X 100

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição
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Faixa de ajuste no pagamento (M4)

Se X4 maior ou igual a 95,00%, M4 = 1
Se X4 entre 95,00 e 90,00% (inclusive), M4 = 0,9
Se X4 entre 90,00 e 85,00% (inclusive), M4 = 0,8
Se X4 entre 85,00 e 80,00% (inclusive), M4 = 0,7
Se X4 entre 80,00 e 75,00% (inclusive), M4 = 0,6
Se X4 abaixo de 75,00%, M4 = 0,5

Sanções Se X4 acima de 70,00% por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9.

TABELA 14: Indicador 4 – M4

1.1.36.1.5. Índice de Disponibilidade da URA:

Indicador 5 - M5

Índice de Disponibilidade da URA

Item Descrição

Finalidade Avaliar a disponibilidade da Unidade de Resposta Audível (URA) 

Meta a cumprir >= 99,95% 

Instrumento de Medição Por meio do so�ware de monitoramento da URA

Forma de acompanhamento Por meio de relatório gerencial dos serviços prestados emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo X5 = (Total de horas de disponibilidade de URA / Total de horas do mês) X 100

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento (M5)

Se X5 acima ou igual a 99,90, M5 = 1
Se X5 entre 99,90 e 98,00 (inclusive), M5 = 0,9
Se X5 entre 98,00 e 96,00 (inclusive), M5 = 0,8
Se X5 entre 96,00 e 94,00 (inclusive), M5 = 0,7
Se X5 entre 94,00 e 93,00 (inclusive), M5 = 0,6
Se X5 abaixo de 93,00, M5 = 0,5

Sanções Se X5 abaixo de 93,00 por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9.

TABELA 15: Indicador 5 – M5

1.1.36.1.6. Índice de disponibilidade do Portal web de atendimento:

Indicador 6 - M6

Índice de disponibilidade do Portal Web de atendimento

Item Descrição

Finalidade Avaliar a disponibilidade do Portal Web

Meta a cumprir >= 99,95% 

Instrumento de Medição Por meio do so�ware de monitoramento disponibilidade pela CONTRATADA

Forma de acompanhamento Por meio de relatório gerencial dos serviços prestados emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo X6 = (Total de horas de disponibilidade do Portal Web / Total de horas do mês) X 100

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento (M6)

Se X6 acima ou igual a 99,90, M6 = 1
Se X6 entre 99,90 e 98,00 (inclusive), M6 = 0,9 
Se X6 entre 98,00 e 96,00 (inclusive), M6 = 0,8
Se X6 entre 96,00 e 94,00 (inclusive), M6 = 0,7
Se X6 entre 94,00 e 93,00 (inclusive), M6 = 0,6
Se X6 abaixo de 93,00, M6 = 0,5

Sanções Se X6 abaixo de 93,00 por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9.

TABELA 16: Indicador 6 – M6

1.1.36.1.7. Tempo Média de Espera (TME):

Indicador 7 - M7

Tempo Média de Espera (TME)

Item Descrição

Finalidade Avaliar o tempo das ligações em fila de espera, excluindo e mensagem inicial da URA

Meta a cumprir <= 15 segundos

Instrumento de Medição Por meio do so�ware de gerenciamento da URA

Forma de acompanhamento Por meio do relatório mensal emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo
X7 = Somatório do tempo de espera de todas as ligações na fila de atendimento, excluindo a mensagem inicial da URA / Quan�dade de

ligações recebidas

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento
(M7)

Se X7 abaixo ou igual a 15 segundos, M7 = 1
Se X7 entre 15 e 20 segundos (inclusive), M7 = 0,9 
Se X7 entre 20 e 30 segundos (inclusive), M7 = 0,8
Se X7 entre 30 e 40 segundos (inclusive), M7 = 0,7
Se X7 entre 40 e 50 segundos (inclusive), M7 = 0,6
Se X7 acima de 50 segundos, M7 = 0,5

Sanções
Se X7 acima de 50 segundos por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o

contrato.

SEI/GOVMG - 33435038 - PADRÃO - Termo de Referência Pregão de S... file:///C:/Users/X11098788/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor...

34 of 60 02/09/2021 18:09



Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9.

TABELA 17: Indicador 7 – M7

1.1.36.1.8. Taxa de abandono:

Indicador 8 - M8

Taxa de abandono

Item Descrição

Finalidade
Avaliar o número de tenta�vas de contato por meio telefônico que foram encerradas pelo usuário antes dele estabelecer contato

com o atendente da Central de Serviços após 25 segundos (15 segundos do tempo médio acrescido de 10 segundos)

Meta a cumprir <= 5,00%

Instrumento de Medição Por meio do so�ware de gerenciamento da URA

Forma de acompanhamento Por meio do relatório mensal emi�do pela CONTRATADA

Periodicidade Aferição horária, diária e consolidação mensal (somatório dos resultados das aferições diárias)

Mecanismo de calculo X8 = (Quan�dade de ligações abandonadas após 25 segundos / Quan�dade de ligações recebidas) X 100

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento (M8)

Se X8 menor ou igual a 5,00%, M8 = 1
Se X8 entre 5,00 e 10,00% (inclusive), M8 = 0,9 
Se X8 entre 10,00 e 20,00% (inclusive), M8 = 0,8
Se X8 entre 20,00 e 30,00% (inclusive), M8 = 0,7
Se X8 entre 30,00 e 40,00% (inclusive), M8 = 0,6
Se X8 acima de 40,00%, M8 = 0,5

Sanções
Se X8 acima de 40,00% por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o

contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9.

TABELA 18: Indicador 8 – M8

1.1.36.1.9. Índice de sa�sfação do usuário com o serviço prestado:  

Indicador 9 - M9

Índice de sa�sfação do usuário com o serviço prestado

Item Descrição

Finalidade Avaliar o grau de sa�sfação dos usuários com o serviço prestado pela CONTRATADA

Meta a cumprir >= 90,00%

Instrumento de Medição Solução Informa�zada de Atendimento

Classificação das respostas
Ruim
Bom

Ó�mo

Forma de acompanhamento Por meio do relatório gerencial dos serviços prestados emi�do pela CONTRATADA 

Periodicidade

Pesquisas Únicas - São realizadas para um único proposito em preparação de uma decisão ou para avaliar os resultados de uma
mudança;
Pesquisas Con�nuas  - São conduzidas após o fechamento de um chamado (incidente ou requisição) e são usadas para avaliar os
níveis de sa�sfação dos usuários com a prestação do serviço.

Mecanismo de calculo
X9 = (Total de resposta da pesquisa de sa�sfação que consideram o atendimento ó�mo ou bom / Total de resposta da pesquisa de

sa�sfação) X 100

Início de vigência Após 30 dias da data de término do Período de Assunção/Transição

Faixa de ajuste no pagamento (M9)

Se X9 entre 100,00 e 90,00, (inclusive) M9 = 1
Se X9 entre 90,00 e 85,00 (inclusive), M9 = 0,9 
Se X9 entre 85,00 e 80,00 (inclusive), M9 = 0,8
Se X9 entre 80,00 e 75,00 (inclusive), M9 = 0,7
Se X9 entre 75,00 e 70,00 (inclusive), M9 = 0,6
Se X9 abaixo de 70,00, M9 = 0,5

Sanções
Se X9 abaixo de 70,00 por 3 meses consecu�vos, será considerada inexecução parcial do ajuste e o IPSEMG poderá rescindir o

contrato.

Observações Este indicador é cumula�vo com os indicadores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

TABELA 19: Indicador 9 – M9

2. DOS LOTES:

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTE ÚNICO:

2.1.1. Para plena execução do objeto dessa contratação e alcance dos obje�vos almejados, todos os itens que compõem este objeto deverão trabalhar de forma
integrada. Embora cada item possa ser especificado de forma isolada, eles compõem uma solução única que funciona totalmente interligada, não consis�ndo em
unidades autônomas e independentes.

2.1.2. Cada item desempenha um papel específico na solução que fornece um serviço único e integrado na gestão, suporte e manutenção do parque tecnológico
do IPSEMG. A divisão em lotes seria prejudicial ao projeto, pois a possibilidade de contratação de empresas dis�ntas na execução do contrato poderia colocar em risco a
operação da solução de forma integrada e dificultaria a medição de serviços e correções de eventuais falhas no sistema.

2.1.3. O suporte técnico aos usuários de microinformá�ca, impressão, telefonia e rede local, por meio de Central de Serviços (Service Desk) é composto por uma
central única de atendimento ao usuário (1º Nível de atendimento) que dá suporte para todos os itens descritos no edital. Além da Central, também é compar�lhada a
ferramenta de gestão de ordens de serviços que possui monitoramento do chamado aberto desde o primeiro nível até o possível fechamento do chamado no 2º ou 3º
Nível. Assim é primordial possuir uma única ferramenta de gestão do ponto de vista do gestor do contrato, do executor e do usuário que poderá acompanhar o seu
chamado desde a criação até a conclusão.

2.1.4. Cabe ressaltar também que a gestão do service desk deve ser realizada com base no framework ITIL, caso os itens fossem licitados de forma apartada, seria
impossível  implementar  as  disciplinas  de  gestão  de  incidentes,  problemas,  mudanças,  liberação,  catálogo  de  serviços,  execução  de  requisições,  conhecimento,
configuração e níveis de serviços.

2.1.5. Para que não haja prejuízo para os fornecedores, o objeto foi  definido de forma a manter a compe��vidade, a qual  não restringe a par�cipação de
qualquer interessado, pois a seleção da proposta mais vantajosa à Administração Pública irá ocorrer naturalmente, mantendo-se os requisitos mínimos para garan�r a
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execução do contrato, a segurança e a eficiência no cumprimento do objeto.

2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE:

2.2.1. Não haverá lotes exclusivos para microempresas e empresas de pequeno porte em razão do valor de referência acima de R$ 80.000,00, bem como em
razão da indivisibilidade do objeto, sendo o certame aberto a todos os par�cipantes.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:

3.1. Os serviços aqui pretendidos visam garan�r o adequado  e  con�nuo funcionamento do ambiente de infraestrutura tecnológica bem como o gerenciamento e
atendimento das demandas de infraestrutura de tecnologia e de suporte técnico aos cerca de 4.000 usuários a�vos deste serviço nas mais de 60 unidades do IPSEMG.

3.2. Dentre os serviços mencionados enumera-se a administração da rede de computadores com alto grau de cri�cidade, considerando o caráter de sustentação do
ambiente tecnológico e a segurança do ambiente de armazenamento e tráfego de dados que demanda, cada vez mais, conhecimento técnico avançado diante do risco
intrínseco de invasão da rede, seja por hackers ou vírus avançados que se propagam de forma cada vez mais rápida e inteligente pela internet.

3.3. Outro serviço relevante a  ser mencionado é o de administração de banco de dados. Esse serviço compreende o trato das ro�nas de pré-instalação, com
es�ma�va de tamanho e crescimento do banco de dados, de instalação, configuração, manutenção, incluindo as preven�vas, monitoramento e garan�a de aplicação das
melhores prá�cas estabelecidas pelos fabricantes de banco de dados,  assim como dos aplica�vos que o  consomem. Trata-se de serviço extremamente complexo e de
alto custo, considerando as cer�ficações necessárias, exigidas pelo mercado, para sua execução. Essas cer�ficações comprovam a capacidade para administrar servidores de
bancos de dados de produção, sendo emi�das exclusivamente pelo fabricante da solução, no caso do IPSEMG a empresa Oracle. A demanda por tal serviço é essencial no
tratamento de todos os bancos de dados do Ins�tuto, mas é impera�va - nas atualizações de versões, nas integrações com demais sistemas, nos incidentes, na manutenção
preven�va e corre�va - no trato das informações do sistema de gestão hospitalar nos serviços próprios, no banco de dados do Portal Sisso que compreende vários sistemas
internos e no Sistema de Agendamento – SIAG. 

3.4. Importante ressaltar a complexidade do ambiente tecnológico do IPSEMG em relação à infraestrutura e aos sistemas u�lizados, que envolve tanto unidades
administra�vas como Almenara, Ituiutaba, Januária, Paracatu, Itajubá, que distam respec�vamente 784 km, 688 km, 597 km, 505 km, 458 km da matriz, em comparação
às grandes unidades de atendimento direto ao beneficiário do Ins�tuto como o Hospital Governador Israel Pinheiro, um dos maiores do Estado em número de leitos, o Centro
de Especialidades Médicas e a Gerência Odontológica. 

3.5. Todos os serviços existentes para o atendimento ao beneficiário no Ins�tuto são informa�zados e dependentes do pleno funcionamento da estrutura de
Tecnologia da Informação. Dentre esses se destacam, como exemplos: 1-as análises laboratoriais, que empregam equipamentos totalmente interligados pela rede de dados e
que u�lizam sistemas para armazenar e prover as informações tanto para o corpo clínico do Hospital como para os próprios beneficiários quando da consulta por resultados;
2-os serviços de radiodiagnós�co, que trabalham com imagens de tomografia, ressonância magné�ca, ultrassom e raios-X totalmente digitais, armazenadas em infraestrutura
própria e disponibilizadas para o corpo clínico por meio de so�wares que dependem da rede de dados para funcionar; 3-o Sistema de Gestão Hospitalar, que é armazenado
em infraestrutura  própria  e  provê serviços como  as requisições para  atendimento,  o  prontuário  do  paciente  e  informações em formato  eletrônico  nos atendimentos
de  urgência/emergência,  procedimentos,  internações,  ambulatoriais  e  odontológicos,  todos  interligados  aos  demais  sistemas  de  saúde  do  Ins�tuto;  4-informações
digitalizadas  e  algumas  integrações  do  sistema  de  autorização  eletrônica,  dentre  outros.  A  infraestrutura  de  TIC  é  o  alicerce  que  sustenta  essa  tecnologia  e
informações provendo desde os serviços básicos de TI tais como comunicação de rede e telefonia aos mais complexos como garan�r a minimização de impactos por falhas
técnicas, a segurança e a integridade de todas as informações que são geradas e armazenadas.

3.6. A  complexidade envolvida  na  manutenção,  suporte,  evolução  e  gerenciamento  do  atendimento  das demandas de  tal  estrutura  exige  serviços técnicos 
especializados,  assim  como  ferramentas  que  possibilitem  o  controle  e  a  gestão  dos  processos  de  forma  a  garan�r  o  bom  funcionamento  da  base  tecnológica  do
Ins�tuto, possibilitando não somente a con�nuidade das soluções já em produção, como também a evolução das ferramentas existentes, do ambiente e das prá�cas com
soluções mais complexas já largamente adotadas pelo mercado.

3.7. Portanto, em face do exposto, para a manutenção, segurança, controle e evolução con�nua da estrutura tecnológica do Ins�tuto, a contratação de serviços
técnicos especializados se faz necessária de forma imprescindível.

4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE:

4.1. O presente processo está sendo instruído na modalidade pregão eletrônico, conforme determina a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, a Lei Estadual
nº 14.167, de 10 de janeiro de 2002, o Decreto Estadual nº 48.012, de 22 de julho de 2020 e demais regulamentações per�nentes.

4.2. O serviço a ser contratado enquadra-se na classificação de serviço comum, vez que seus padrões de desempenho e qualidade são obje�vamente definidos por
meio de especificações reconhecidas e usuais de mercado, nos termos do Decreto Estadual n° 48.012, de 22 de julho de 2020.

5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. Não será permi�da a par�cipação de empresas reunidas em consórcio em função da compa�bilidade do objeto com a capacidade de execução das empresas
atuantes no ramo, considerando que as empresas que atuam no mercado têm condições de fornecer os serviços de forma independente.

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

6.1. Comprovação de ap�dão para desempenho de a�vidade per�nente e compa�vel com as caracterís�cas e quan�dades do objeto da licitação, estabelecidas no
Termo  de  Referência  e  seus  anexos,  mediante  apresentação  de  atestados  de  desempenho  anterior,  fornecidos  por  pessoa  jurídica  de  direito  público  ou  privado,
comprobatórios da capacidade técnica para atendimento ao objeto da presente licitação.

6.2. Os atestados deverão conter:

6.2.1. A razão social e dados de iden�ficação da ins�tuição emitente (CNPJ, endereço, telefone);

6.2.2. Período de fornecimento;

6.2.3. Local e data de emissão;

6.2.4. Nome, cargo, telefone, e-mail e a assinatura do responsável pela veracidade das informações.

6.3. Para efeito de comprovação da qualificação técnica, admite-se o somatório de atestados que comprovem:

6.3.1. A execução dos serviços contratados em um parque tecnológico mínimo de 50% (cinquenta por cento) do quan�ta�vo total apresentado no ANEXO I -
Descrição  do  Parque  Tecnológico  do  presente  Termo.  Os  atestados  deverão  comprovar  o  atendimento   mínimo  de  2.213 (dois  mil  duzentos  e  treze)
equipamentos simultâneos, podendo ser em contratos dis�ntos, desde que executados de forma simultânea.

6.3.2. Experiência na execução de serviços de forma presencial  ou remota, de forma simultânea, em pelo menos 28 (vinte e oito) municípios, com duração
mínima e ininterrupta de 48 (quarenta e oito meses) meses, em serviço de suporte com Central de Serviços em 1º e 2º Níveis de atendimento, compreendendo volume
de serviço igual  ou superior a 8.716 (oito mil, setecentos e dezesseis)  ocorrências/ano, em a�vidades Service Desk  com recebimento, registro, análise, diagnós�co,
suporte técnico remoto, escalonamento, atualização de base de conhecimento e encerramento de solicitações (incidentes e requisições) de usuários de TI, por meio da
u�lização de sistema de gestão de atendimento, de acordo com o padrão ITIL, para uma quan�dade de 2.804 (dois mil, oitocentos e quatro) usuários e 2.611 (dois mil,
seiscentos e onze) estações de trabalho.
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6.3.3. Experiência em serviço de planejamento, estruturação, implantação e operação de Central de Serviço (Service Desk) u�lizando solução de gerenciamento
de serviços de TI (ITSM).

6.3.4. Experiência em serviço de planejamento, estruturação, implantação e operação de Catálogo de Serviços.

6.3.5. Experiência em serviços nas prá�cas de Gestão de Incidentes, Problemas e Mudanças, de acordo com o processo da metodologia ITIL V3 ou superior.

6.3.6. Experiência na coordenação dos seguintes componentes da biblioteca ITIL V3 ou superior: I. Função Service Desk (Central de Serviços):

6.3.6.1. Incidente: IM = Incident Management;

6.3.6.2. Problema: PM = Problem Management;

6.3.6.3. Mudança: CHG = Change Management;

6.3.6.4. Catálogo de Serviços: SCM = Service Catalog Management;

6.3.6.5. Execução de Requisições: RF = Request Fulfillment;

6.3.6.6. Conhecimento: KM = Knowledge Management;

6.3.6.7. Configuração: SACM = Service Asset & Configura�on Management;

6.3.6.8. Níveis de Serviço: SLM = Service Level Management.

6.3.7. Experiência  em serviço  de  monitoramento  (NOC-Network  Opera�on Center),  u�lizando  a  plataforma  proposta  na  ferramenta,  com  2.611  (dois  mil,
seiscentos e onze) devices monitorados em regime 24x7.

6.3.8. Experiência  em serviço de administração, instalação, configuração, operação, manutenção e suporte de servidores de banco de dados, aplicação de
correções, configuração de polí�cas estabelecidas e execução de backups. Tal serviço deve ser comprovado para o banco de dados Oracle versão 11gR2 ou superior e no
mínimo pelo menos mais um dos seguintes bancos:

6.3.8.1. MySQL versão 5.6.13 ou superior;

6.3.8.2. Microso� SQL Server 2014 ou superior;

6.3.8.3. PostgreSQL versão 9.3.3 ou superior.

6.3.9. Experiência em serviço de instalação, configuração e sustentação de Sistemas Operacionais servidores Microso� Windows Server 2008 ou superior e Linux.

6.3.10. Experiência em serviço de administração e gerenciamento de infraestrutura de redes em Data Center LAN, WAN, WLAN.

6.3.11. Experiência em serviço de suporte a armazenamento e backup com o gerenciamento e administração de ambientes Storage Area Networks (SAN), Direct
A�ached Storage (DAS).

6.3.12. Experiência na administração, instalação, configuração em ambiente de diretório/domínio, implementado na tecnologia Microso� Ac�ve Directory (AD)
em servidores Microso� Server 2008 ou superior.

6.3.13. Experiência em serviço de administração, configuração, operação, manutenção e suporte de ambiente virtualizado VMware Vsphere ESXi.

6.3.14. Experiência em serviço de instalação, configuração, sustentação e o�mização de servidores de aplicação.

6.3.15. Experiência em serviço de instalação, configuração, administração e gerenciamento firewall, IPS, IDS, an�vírus e proxy.

6.4. A Licitante deverá emi�r declaração de que dispõe de infraestrutura própria e o aparelhamento necessário, em quan�ta�vo adequado e disponível de Central
de Serviços, para a prestação dos serviços deste Termo, conforme ANEXO VI - Declaração de Infraestrutura.

6.5. O licitante deve disponibilizar, quando solicitado pelo pregoeiro, todas as informações necessárias à comprovação da legi�midade dos atestados apresentados.

6.6. A Administração deverá analisar a qualificação técnica dos licitantes com o obje�vo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e aparelhamentos
técnico e humano suficientes para sa�sfazer o contrato a ser celebrado. O percentual mínimo exigido para comprovação da qualificação técnica se jus�fica com vistas a
ampliar a par�cipação dos interessados.

6.7. A  CONTRATADA deverá  comprovar,  como  condição  prévia  à  assinatura  do  contrato  e  durante  a  vigência  contratual,  sob  pena  de rescisão  contratual,  o
atendimento das seguintes condições:

6.7.1. Documentos que comprovem possuir pessoal técnico especializado, adequado e disponível, no quadro permanente, na data da assinatura do contrato,
para a realização do objeto da licitação, conforme especificações técnicas, descritas neste Termo de Referência e seus anexos, contemplando, no mínimo: 

6.7.1.1. 01 (um) profissional com cer�ficação PMP.

6.7.1.2. 02 (dois) profissionais com cer�ficação ITIL Founda�on.

6.7.1.3. 01 (dois) profissionais com cer�ficação ITIL Manager ou Expert.

6.7.1.4. 02 (dois) profissionais com cer�ficação técnica no Sistema de Gestão de serviços fornecido pela CONTRATADA.

6.7.1.5. 01 (um) profissional com cer�ficação Designing Database Solu�ons for Microso� SQL Server.

6.7.1.6. 01 (um) profissional com cer�ficação Administering Microso� SQL Server Databases.

6.7.1.7. 01 (um) profissional com cer�ficação Oracle Database Administra�on 2019 Cer�fied Professional.

6.7.1.8. 02 (dois) profissionais com cer�ficação MCSA - Microso� Cer�field Solu�ons Associate: Windows 7 ou Windows 10

6.7.1.9. 02 (dois) profissionais com cer�ficação MCTS - Microso� Cer�field Technology Specialist: Windows 7  ou Windows 10

6.7.1.10. 02 (dois) profissionais com cer�ficação HDI SCTL - Support Center Team Lead

6.7.1.10.1. Não  será  permi�do,  para  efeito  de  comprovação  de  qualificação  técnica,  que  um  mesmo  profissional  possua  mais  de  (01)  uma
cer�ficação, exceto para MCSA.

6.7.1.10.2. Todos os profissionais apresentados na comprovação técnica acima deverão estar no quadro permanente, na data da assinatura do contrato,
previsto neste Termo.

6.7.1.10.2.1. A vinculação permanente será caracterizada mediante vínculo emprega�cio ou par�cipação societária, mediante apresentação de cópia
da carteira de trabalho (CTPS),em que conste a CONTRATADA como empregadora, ou do contrato social da CONTRATADA em que conste o profissional
como sócio.

7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:       

7.1. As propostas deverão apresentar preços unitários e totais de cada item e conter a nomenclatura completa dos serviços, conforme ANEXO III - Modelo de
Proposta.

7.2. Para  julgamento  e  classificação  das  propostas  será  adotado  o  critério  de  Menor  Preço  Global  por  item,  observadas  todas  as  especificações  técnicas
estabelecidas neste Termo.
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7.3. A empresa licitante vencedora do certame deverá apresentar proposta comercial atualizada na forma exigida no subitem 7.1.

8. DA PROVA DE CONCEITO:

8.1. A licitante deverá realizar, em até 2 (dois) dias úteis após ser declarada vencedora, uma prova de conceito da Interface Unificada e do suporte mul�canal para
abertura de chamados. A licitante deverá apresentar o funcionamento e comprovar os seguintes itens:

8.1.1. WhatsApp e Telegram

8.1.1.1. Realizar a abertura de um chamado via WhatsApp e via Telegram. Mostrar o chamado aberto na ferramenta de ITMS.

8.1.1.2. Realizar a abertura de um chamado com arquivos anexados via WhatsApp e via Telegram. Mostrar o chamado aberto na ferramenta de ITMS.

8.1.1.3. Realizar a consulta de chamados abertos via WhatsApp e via Telegram e checar a consulta na ferramenta de ITSM

8.1.1.4. Realizar a pesquisa de sa�sfação via WhatsApp e via Telegram, enviado a pesquisa para o usuário e coletando as respostas do usuário. Mostrar o
resultado da pesquisa na Interface Unificada.

8.1.1.5. Demostrar o  atendimento  inicial  com chatbot  via  WhatsApp e via  Telegram,  seguindo  a  um fluxo  de  básico  de  no  mínimo  3 (três)  iterações
pessoa/máquina previamente cadastrados na ferramenta de inteligência ar�ficial u�lizada.

8.1.1.6. Demonstrar o escalonamento do chamado atendido inicialmente pelo chatbot para um atendente humano, com o envio de todas as informações já
coletas pelo chatbot para o atendente.

8.1.1.7. Criar dois fluxos de atendimento, via WhatsApp, personalizado para o IPSEMG. O IPSEMG detalhará, antes de realização da POC, os fluxos que
devem ser criados.

8.1.1.8. Criar dois fluxos de atendimento, na ferramenta de inteligência ar�ficial, a serem u�lizados no Telegram, personalizado para o IPSEMG. O IPSEMG
detalhará, antes de realização da POC, os fluxos que devem ser criados.

8.1.1.9. Criar dois fluxos de atendimento, via chat web, personalizado para o IPSEMG. O IPSEMG detalhará, antes de realização da POC, os fluxos que devem
ser criados.

8.1.1.10. Criar dois fluxos de atendimento, via app personalizado para o IPSEMG. O IPSEMG detalhará, antes de realização da POC, os fluxos que devem ser
criados.

8.1.2. App mobile

8.1.2.1. Realizar a abertura de um chamado. Mostrar o chamado aberto na ferramenta de ITMS.

8.1.2.2. Realizar a abertura de um chamado com arquivos anexados. Mostrar o chamado aberto na ferramenta de ITMS.

8.1.2.3. Realizar a consulta de chamados abertos e comparar com a ferramenta de ITSM.

8.1.2.4. Realizar a  pesquisa de sa�sfação, enviado a pesquisa para o usuário e coletando as respostas do usuário. Mostrar o resultado da pesquisa na
Interface Unificada.

8.1.2.5. Demostrar o atendimento inicial com chat bot.

8.1.2.6. Demonstrar o escalonamento do chamado atendido inicialmente pelo chat bot para um atendente humano, com o envio de todas as informações já
coletas pelo chat bot para o atendente.

8.1.2.7. Demonstrar as no�ficações do �po “push” sempre que um chamado �ver o status alterado.

8.1.2.8. Demonstrar o acesso ao app mobile apenas dos usuários cadastrados na ferramenta de ITSM. Demonstrar a mensagem de proibição de acesso aos
usuários não cadastrados na ferramenta de ITSM.

8.1.2.9. Apresentar no app mobile os monitores e dashboards que são carregados do perfil  do usuário da ferramenta de ITSM. Apresentar esses mesmos
monitores e dashboards na ferramenta de ITSM.

8.1.3. Interface Unificada 

8.1.3.1. Demonstrar o login na Interface Unificada com usuário e senha. Demonstrar integração com o AD.

8.1.3.2. Realizar um reset de senha por meio da Interface Unificada.

8.1.3.3. Demonstrar e apresentar as filas de atendimento na Interface Unificada.

8.1.3.4. Criar pelo menos 3 (três) perfis de u�lizadores da Interface Unificada: administrador, coordenador e usuário.

8.1.3.5. Para os perfis com menos restrições, apresentar o histórico de conversas entre o atendente e o usuário 

8.1.3.6. Apresentar e demonstrar a integração com o chat WhatsApp.

8.1.3.7. Apresentar e demonstrar a integração com o chatbot WhatsApp.

8.1.3.8. Apresentar e demonstrar a integração com o chat Telegram.

8.1.3.9. Apresentar e demonstrar a integração com o chatbot Telegram.

8.1.3.10. Apresentar e demonstrar a integração com o chat web em uma página da intranet do IPSEMG.

8.1.3.11. Apresentar e demonstrar a integração com o chat no app.

8.2. Caso não atenda a algum dos requisitos acima, a licitante será desclassificada e a próxima colocada na lista de classificação final do certame será chamada. 

8.3. Caso atenda a todos os requisitos citados acima, a licitante será convocada para a assinatura do contrato com o IPSEMG.

9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.1.1. Os serviços licitados deverão ser executados de acordo com as especificações deste Termo e de seus Anexos. O prazo para início da execução dos serviços
será de 30 (trinta) dias contados a par�r da publicação do contrato pelo IPSEMG, observado o disposto no art. 110 e seu parágrafo único da Lei de Licitações e Contratos
nº 8.666/93, em sua atual redação.

9.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

9.2.1. Os serviços serão prestados nos endereços consignados no subitem 1.1.14.2.5, observados seus respec�vos níveis, nos horários es�pulados na descrição
dos serviços na Tabela 2 e prazos de atendimento e solução conforme subitem 1.1.14.2.4 deste instrumento.

9.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
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9.3.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento defini�vo dos serviços, nos termos abaixo.

9.3.2. No  prazo  de  até  15 (quinze)  dias corridos do  adimplemento  da  parcela,  a  CONTRATADA deverá  entregar toda  a  documentação  comprobatória  do
cumprimento da obrigação contratual; 

9.3.3. O recebimento provisório será realizado pelo Coordenador de Infraestrutura de TIC após a entrega da documentação acima, da seguinte forma:

9.3.3.1. A CONTRATANTE realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que
se fizerem necessários.

9.3.3.1.1. Para  efeito  de recebimento provisório,  ao final  de cada  período de faturamento, o  fiscal  técnico do contrato irá  apurar o  resultado das
avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os
indicadores previstos, que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à CONTRATADA, registrando em relatório a ser encaminhado ao
gestor do contrato.

9.3.3.1.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução dos serviços ou materiais empregados em sua realização, cabendo à fiscalização não
atestar a úl�ma e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisório.

9.3.3.1.3. O recebimento provisório  também ficará  sujeito,  quando cabível,  à  conclusão de todos os testes de campo e à  entrega  dos Manuais e
Instruções exigíveis.

9.3.3.2. No prazo de até 60 (sessenta) dias corridos a par�r do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá
elaborar Relatório Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do contrato.

9.3.3.2.1. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca
das  ocorrências  na  execução  do  contrato,  em relação  à  fiscalização  técnica  e  administra�va  e  demais  documentos  que  julgar  necessários,  devendo
encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento defini�vo.

9.3.3.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,
com a entrega do úl�mo.

9.3.3.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior não ser procedida tempes�vamente, reputar-se-á como realizada,
consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo.

9.3.4. No prazo de até 40 (quarenta) dias corridos a par�r do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento
defini�vo, ato que concre�za o ateste da execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:

9.3.4.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o
pagamento da despesa, indicar as cláusulas contratuais per�nentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respec�vas correções;

9.3.4.2. Emi�r Termo Circunstanciado para  efeito  de recebimento defini�vo dos serviços prestados,  que comprove a  adequação do objeto aos termos
contratuais, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e

9.3.4.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal  ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalização, com base no Instrumento de
Medição de Resultado (IMR) ou instrumento subs�tuto.

9.3.5. O recebimento provisório ou defini�vo do objeto não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do
contrato, ou, em qualquer época, das garan�as concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor.

9.3.6. Os serviços poderão ser rejeitados,  no  todo ou em parte,  quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência  e na
proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/subs�tuídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

9.4. CRONOGRAMA:

9.4.1. Conforme ANEXO II - Prazos para Entrega dos Serviços pela Contratada.

10. DO PAGAMENTO:

10.1. O  pagamento  será  efetuado  via  Sistema  Integrado  de  Administração  Financeira  -  SIAFI/MG,  por  meio  de  ordem  bancária  emi�da  por  processamento
eletrônico,  a crédito do beneficiário em um dos bancos que o fornecedor indicar, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a par�r da data final do período de
adimplemento a que se referir, com base nos documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.

10.2. O pagamento ficará condicionado à conferência e ateste do pré-faturamento, após o qual será autorizada a emissão de nota fiscal.

10.2.1. O prazo para a conferência do pré-faturamento, por parte da CONTRATANTE, será de 05 (cinco) dias corridos. Em caso de ausência de no�ficação da
CONTRATANTE dentro do prazo, a emissão da nota fiscal pela CONTRATADA ocorrerá automa�camente.

10.3. Até a implantação total do serviço, a empresa receberá pelo número de Itens de Configuração discriminado nos quan�ta�vo dos itens deste Termo.

10.4. A empresa terá 90 (noventa) dias para fazer o primeiro levantamento do parque de Itens de Configuração do IPSEMG a fim de aferir o quan�ta�vo faturado e
corrigir o faturamento.

11. DO CONTRATO:

11.1. Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal do licitante declarado vencedor será convocado para firmar o termo de contrato, aceitar ou re�rar
o instrumento equivalente, de acordo com o art. 64, da Lei Federal n.º 8.666/93 e art. 4º, inciso XXII, da Lei Federal n.º 10.520/02.

11.2. O contrato terá vigência  de 48 (quarenta e oito) meses, a  par�r da publicação de seu extrato no Diário Oficial  do Estado de Minas Gerais,  podendo ser
prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante celebração de termo adi�vo, conforme dispõe o art. 57, II da Lei n.º 8.666/93.

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. Atendendo às exigências con�das no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º, do ar�go 67 da Lei nº. 8.666 de 1993, será designado pela autoridade competente, agente
para acompanhar e fiscalizar o contrato, como representante da Administração.

12.2. Em caso de eventual irregularidade, inexecução ou desconformidade na execução do contrato, o agente fiscalizador dará ciência à CONTRATADA, por escrito,
para adoção das providências necessárias para sanar as falhas apontadas.

12.3. A  fiscalização  de  que  trata  esta  cláusula  não  exclui,  nem  reduz  a  responsabilidade  da  CONTRATADA  por  quaisquer  irregularidades,  inexecuções  ou
desconformidades havidas na execução do objeto, aí incluídas imperfeições de natureza técnica ou aquelas provenientes de vício redibitório, como tal definido pela lei civil.

12.4. O CONTRATANTE reserva-se o direito de rejeitar, no todo ou em parte, o objeto da contratação, caso o mesmo afaste-se das especificações do Edital, seus
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anexos e da proposta da CONTRATADA.

12.5. Constatada a ocorrência de descumprimento total ou parcial de contrato, que possibilite a aplicação das sanções previstas neste instrumento, deverão ser
observadas as disposições do art. 40 (e seguintes) do Decreto Estadual nº 45.902, de 27 de janeiro de 2012.

12.6. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Fiscal  do Contrato serão encaminhadas à autoridade competente da CONTRATANTE para
adoção das medidas convenientes, consoante disposto no § 2º do art. 67, da Lei nº.8.666/93.

12.6.1. Caberá ao gestor os controles administra�vos/financeiros necessários ao pleno cumprimento do contrato.

13. DAS GARANTIAS:

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a par�r da publicação do contrato, prorrogáveis por igual período, a critério do
IPSEMG, comprovante de prestação de garan�a, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, na modalidade a ser escolhida pela mesma, que ficará sob
a responsabilidade do IPSEMG, consoante o §1º do art. 56 da Lei nº 8.666/93.

13.2. A garan�a somente será liberada após o integral cumprimento de todas as obrigações contratuais, inclusive recolhimento de multas e sa�sfação de prejuízos
causados ao IPSEMG ou a terceiros.

13.3. A garan�a, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o pagamento de:

13.3.1. Prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;

13.3.2. Prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato;

13.3.3. Multas moratórias e puni�vas aplicadas pela Administração à CONTRATADA;

13.3.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não honradas pela CONTRATADA.

13.4. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias corridos autoriza a Administração a promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular
de suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.5. O garan�dor não é parte interessada para figurar em processo administra�vo instaurado pelo IPSEMG com o obje�vo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
CONTRATADA.

13.6. Será considerada ex�nta a garan�a:

13.6.1. Com  a  devolução  da  apólice,  carta  fiança  ou  autorização  para  o  levantamento  de  importâncias  depositadas  em  dinheiro  a  �tulo  de  garan�a,
acompanhada de declaração do IPSEMG, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;

13.6.2. No prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência, caso o IPSEMG não comunique ocorrências detectadas até esse prazo.

13.7. A garan�a prestada pela empresa contratada caberá o prazo de execução do contrato e mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual, devendo ser
renovada a cada prorrogação.

13.8. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

13.8.1. Não se aplica.

14. DA VISTORIA TÉCNICA:

14.1. As empresas interessadas em par�cipar do certame poderão agendar visita técnica para melhor conhecimento das condições de execução do objeto deste
Termo de Referência.

14.2. A visita técnica deverá ser previamente agendada e realizada em até 02 (dois) dias úteis antes da data a ser fixada para a realização do certame, sendo vedada
a visita de mais de um fornecedor no mesmo momento.

14.3. O agendamento e a visita técnica serão realizados em dias úteis e no horário comercial, exceto feriados.

14.4. A visita técnica será realizada nos endereços das Unidades do IPSEMG em Belo Horizonte, elencadas no subitem 1.1.14.2.5. deste Termo, e será acompanhada
pelo servidor Phillipe Guirlanda Cassemiro, masp 1217014-8 e na ausência deste, pelo servidor Anélio Rodrigues Filho, MASP 1073666-8.

14.5. Para o agendamento, a empresa interessada deverá entrar em contato com a ATIC-Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação por meio do e-mail
phillipe.cassemiro@ipsemg.mg.gov.br ou pelo telefone 31-3237-2353.

14.6. Efetuada a visita, será lavrado pela ATIC um Atestado de Visita conforme modelo constate do ANEXO IV deste Termo, o qual deverá ser preenchido e assinado
por representante legal da empresa interessada em par�cipar da licitação.

14.7. Caso o licitante vencedor tenha optado por não realizar a visita técnica, deverá apresentar, obrigatoriamente, quando da assinatura do contrato, a Declaração
de Opção de Não Realização de Visita, conforme modelo constante do ANEXO V deste Termo, devidamente preenchida e assinada por seu representante legal.

14.8. Alegações posteriores relacionadas ao desconhecimento de condições locais ou condições para execução do serviço não serão consideradas para reclamações
futuras, ou de forma a desobrigar sua execução pela empresa CONTRATADA.

14.9. A vistoria técnica pode ser subs�tuída por declaração de que o licitante tem pleno conhecimento das condições locais e peculiaridades inerentes à natureza
dos serviços.

15. DA SUBCONTRATAÇÃO:

15.1. Será admi�da a subcontratação para a realização dos trabalhos desde que a CONTRATADA se responsabilize integralmente pelos serviços prestados e todos os
profissionais possuam vínculo emprega�cio em regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) com a CONTRATADA ou empresas subcontratadas, conforme art. 72 da Lei de
Licitações e Contratos nº 8.666, de 1993, em sua atual redação.

15.1.1. Será permi�da a subcontratação, unicamente, para os componentes operacionais dos serviços de atendimento de campo de 2º Nível (N2) nas unidades do
Interior do Estado.

15.2. Será vedada a subcontratação para os componentes estratégicos, de gestão e de inteligência da prestação de serviços, tais como: gestão do conhecimento,
históricos, elaboração de relatórios e análises e tarefas de 3º Nível (N3).

16. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:

16.1. DA CONTRATADA:

16.1.1. Prestar os serviços nas quan�dades, prazos e condições pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.

16.1.2. Emi�r faturas no valor pactuado, apresentando-as ao CONTRATANTE para ateste e pagamento.
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16.1.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à execução do objeto contratado.

16.1.4. Reparar, remover, refazer ou subs�tuir, às suas expensas, no todo ou em parte, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções
resultantes da execução ou dos serviços empregados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato.

16.1.5. Assegurar ao CONTRATANTE o direito de sustar, recusar, mandar desfazer ou refazer qualquer serviço/produto que não esteja de  acordo  com  as normas e
especificações técnicas recomendadas neste documento.

16.1.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços, responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e descarregamento dos
materiais necessários a prestação, se houver.

16.1.7. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência  e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito
cumprimento das cláusulas contratuais,  além de fornecer e u�lizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na  qualidade e quan�dade
mínimas especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta.

16.1.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao Estado ou à  en�dade
estadual, devendo ressarcir imediatamente a Administração em sua integralidade, ficando a CONTRATANTE autorizada a descontar da garan�a, caso exigida no edital,
ou dos pagamentos devidos à CONTRATADA, o valor correspondente aos danos sofridos.

16.1.9. Responsabilizar-se  pela  garan�a  dos  materiais  empregados  na  prestação  dos  serviços,  dentro  dos  padrões  adequados  de  qualidade,  segurança,
durabilidade e desempenho, conforme previsto na legislação em vigor e na forma exigida neste termo de referência.

16.1.10. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência.

16.1.11. Não transferir para o CONTRATANTE a responsabilidade pelo pagamento dos encargos estabelecidos no item anterior, quando houver inadimplência da
CONTRATADA, nem onerar o objeto deste Termo de Referência.

16.1.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compa�bilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas na licitação.

16.1.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração, para representá-lo no local da execução do objeto contratado.

16.2. DA CONTRATANTE:

16.2.1.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,
indicando  dia,  mês e  ano,  bem como o  nome dos empregados eventualmente envolvidos,  e  encaminhando  os apontamentos à  autoridade competente para  as
providências cabíveis.

16.2.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta

16.2.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se es�verem em desacordo com a especificação e da proposta comercial da CONTRATADA.

16.2.4. No�ficar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços,
fixando prazo para a sua correção, cer�ficando-se que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.

16.2.5. Conceder prazo, após a no�ficação, para a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.

16.2.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

16.2.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.

16.2.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas e previdenciários por meio dos documentos per�nentes.

16.2.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso necessário.

17. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:  

17.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do Fornecedor, sujeitando-o às sanções e penalidades previstas na
lei e especificadas a seguir:

I - Advertência por escrito em caso de faltas leves, entendidas estas como todo inadimplemento contratual que não impeça ou atrapalhe a normal prestação dos
serviços e nem caracterize hipótese para a qual seja prevista punição mais grave.

II - Multa:

II-a) De 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garan�a;

II-b) De 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, incidente sobre o valor de contrato, pelo atraso injus�ficado para o início do Período de Operação,
limitado a 30 (trinta) dias, facultada a rescisão do contrato após esse período;

II-c) Quando a média das faixas de ajuste (MFA) for inferior a 1 (um) durante três meses consecu�vos: de 10% (dez por cento) sobre o valor de faturamento mensal,
tendo como referência o mês com o maior faturamento dos três em que houve o inadimplemento. Caso em pelo menos dois dentre os três meses consecu�vos a
MFA for inferior a 0.8, a multa será de 15% (quinze por cento) sobre o valor de faturamento mensal, tendo como referência o mês com o maior faturamento dos
três em que houve o inadimplemento;

II-d) No caso de entrega de licenças, so�wares, URA, inventário de a�vos, estruturação e manutenção de scripts, entre outros produtos e serviços previstos no
Termo de Referência que não possam ser diretamente medidos pelo IMR, porém sejam entendidos como parte indispensável do serviço:

II-d.1) Até trinta dias de atraso: de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor do faturamento do mês em que deveria ser entregue

II-d.2) Com mais de 30 dias de atraso: de 15% (quinze por cento), incidente sobre o valor do faturamento do mês em que deveria ser entregue, e rescisão
contratual, salvo nos em que o IPSEMG jus�ficar a conveniência e oportunidade em se manter o contrato.

II-e) No caso de obrigação referente à entrega de relatórios de indicadores e outros registros necessários à avaliação de qualidade deste Termo ou do contrato de
outros fornecedores de 3º Nível, tais como pesquisa de sa�sfação, fornecimento de acesso para o IPSEMG sobre os sistemas de controle, entre outros:

II-e.1) Até trinta dias de atraso: de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, incidente sobre o valor do faturamento do mês em que deveria ser entregue.

II-e.2) Com mais de 30 dias de atraso: de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor do faturamento do mês em que deveria ser entregue, e rescisão
contratual, salvo nos casos em que o IPSEMG jus�ficar a conveniência e oportunidade em se manter o contrato.

II-f) No caso de obrigação referente à entrega de relatórios, planos de serviços, programações de treinamento, divulgação dos serviços, planos de con�nuidade e
disponibilidade, relatórios de melhoria con�nua, documentação burocrá�ca de qualificação técnica, entre outras obrigações de entrega de serviços/produtos
/relatórios que não se enquadrem nas descrições dos subitens II-d e II-e:

II.f.1) Até trinta dias de atraso: de 0,1% ao dia, incidente sobre o valor do faturamento do mês em que deveria ser entregue.

II-f.2) Com mais de 30 dias de atraso: de 7%, incidente sobre o valor do faturamento do mês em que deveria ser entregue.

II-g) Por inexecução total ou parcial de qualquer dos serviços descritos nos subitens II-d, II-e e II-f deste inciso, ou por seu atraso superior a 90 dias: multa de 20%
(vinte por cento)  sobre o valor do faturamento do mês em que deveria ser entregue, e rescisão contratual, salvo nos casos em que o IPSEMG jus�ficar a
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conveniência e oportunidade em se manter o contrato.

II-h) Por inexecução total dos serviços de atendimento de 1º e 2º Nível, de encaminhamento de serviços para o 3º Nível, além de qualquer outro serviço medido
diretamente por IMR: multa de 5% (cinco por cento) a 20% (vinte por cento) do valor do contrato, a ser definida em processo, de acordo com a extensão da
inexecução e dos prejuízos daí advindos para o IPSEMG, e rescisão contratual, salvo nos casos em que o IPSEMG jus�ficar a conveniência e oportunidade em se
manter o contrato.

II-i) No caso de a CONTRATADA dar causa a qualquer impedimento ou impossibilidade de exercício da fiscalização do contrato ou não atenda, sem a devida
jus�fica�va, as solicitações do IPSEMG, tal como previsto em contrato e edital: de 5% (cinco por cento), incidente sobre o valor do faturamento do mês em que
ocorrer o incidente.

II-j) No caso de subcontratação total ou parcial não autorizada: de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor do serviço subcontratado. Caso o serviço
subcontratado não possua valor financeiro direto, a multa será de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, de acordo com a gravidade da situação.

II-l) Nos casos que autorizem a declaração de inidoneidade para licitar, tal como descritos no inciso IV abaixo: de 20% (vinte por cento) sobre o valor total de
contrato.

III - Suspensão temporária de par�cipação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo não superior a 2 (dois) anos,
nas situações em que a CONTRATADA:

III-a) Não man�ver a proposta;
III-b) Ensejar o retardamento da execução do objeto da licitação;
III-c) Paralisar o serviço ou fornecimento de bens, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;
III-d) Falhar gravemente na execução do contrato;
III-e) Promover a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou
incorporação, não admi�das no edital e no contrato;
III-f) Desatender, sem jus�fica�va adequada, as determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, assim como
as de seus superiores;
III-g) Promover a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
III-h) Incorrer reiteradamente em mesma conduta já punida ou omi�r providências para reparação de erros;
III-i) Não atender às especificações técnicas rela�vas a bens, serviços ou obra prevista em contrato ou instrumento equivalente;
III-j) Prestar serviço de baixa qualidade;
III-l) Agir de qualquer forma culposa que prejudique a prestação do serviço contratado a ponto de interromper ou retardar os trabalhos da Administração Pública
que dele dependam.

IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de 02 (dois) anos e máximo de 05 (cinco) anos, enquanto
perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior, nas seguintes
situações, entre outras:

IV-a) Fraude à execução do futuro contrato;
IV-b) Comportamento inidôneo;
IV-c) Come�mento de fraude fiscal;
IV-d) Entrega, como verdadeira ou perfeita, de mercadoria falsificada, furtada, deteriorada, danificada ou inadequada para o uso;
IV-e) Alteração de substância, qualidade ou quan�dade da mercadoria fornecida;
IV-f) Na ocorrência de qualquer outra conduta que atente de forma grave contra os princípios da Administração Pública, inscritos no art. 37 da Cons�tuição da
República Federa�va do Brasil e no art. 13 da Cons�tuição do Estado de Minas Gerais.

17.2. As sanções de advertência, suspensão temporária de par�cipação em licitação e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com as multas
cabíveis, facultada a defesa prévia do interessado, no respec�vo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

17.3. A  multa  será  descontada  da  garan�a  do  contrato  e/ou  de  pagamentos  eventualmente  devidos  pela  CONTRATADA  ou  ainda,  se  for  o  caso,  cobrada
judicialmente.

17.4. Na aplicação da sanção de declaração de inidoneidade é facultada a defesa do interessado no respec�vo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

17.5. A aplicação das sanções observará o devido processo administra�vo, respeitando-se a ampla defesa e o contraditório de acordo com o disposto na Lei Estadual
nº. 14.184/2002, no Decreto Estadual nº. 45.902/2012 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 9.784/99.

17.6. As sanções estabelecidas neste Termo poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que em razão dos contratos regidos pela  Lei  nº.
8.666/93:

17.6.1. Tenham sofrido condenação defini�va por pra�carem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

17.6.2. Tenham pra�cado atos ilícitos visando a frustrar os obje�vos da licitação;

17.6.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos pra�cados.

17.7. As  sanções  relacionadas  nos  incisos  III  e  IV  serão  obrigatoriamente  registradas  no  Cadastro  de  Fornecedores  Impedidos  de  Licitar  e  Contratar  com  a
Administração Pública Estadual - CAFIMP, pelo mesmo período da sanção.

17.7.1. A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o inadimplemento for devidamente jus�ficado pela
CONTRATADA e aceito pelo IPSEMG, a qual deverá fixar novo prazo, este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas.

17.8. Quando sanado o mo�vo que levaria à sua aplicação ou verificada a ausência de prejuízo financeiro ou rela�vo à execução e fiscalização dos serviços, a multa
poderá ser reduzida ou desconsiderada, a critério do IPSEMG.

17.9. As sanções previstas neste item não subs�tuem a cobrança de perdas e danos que eventualmente sejam acarretados à Administração Pública pelos mo�vos
que ensejaram as sanções e não impedem que a  Administração rescinda o contrato unilateralmente, nas hipóteses e com todas as consequências previstas na  Lei  nº.
8.666/93.

18. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS:

18.1. O custo es�mado da contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento do envio de lances.

19. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

19.1. A despesa decorrente desta licitação correrá por conta das dotações orçamentárias do orçamento em vigor, aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 23.751,
de 2020:

2011 10 122 705 2 500 0001 339040 0 50 1
2011 10 302 011 4 083 0001 339040 0 50 1
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2011 10 302 011 4 085 0001 339040 0 50 1
2011 10 302 011 4 087 0001 339040 0 50 1

20. EQUIPE TÉCNICA DE APOIO AO PREGOEIRO:

20.1. Ficam designados os seguintes servidores para composição da equipe técnica de apoio ao pregoeiro:

20.1.1. Phillipe Guirlanda Cassemiro, masp 1217014-8;

20.1.2. Anélio Rodrigues Filho, masp 1073666-8 e

20.1.3. José Renato Pereira Salles, masp 1070085-4.

21. DOS ANEXOS:

21.1. Os seguintes Anexos são parte integrante deste Termo de Referência:

ANEXO I - Descrição do Parque Tecnológico

ANEXO II - Prazos para Entrega dos Serviços pela Contratada

ANEXO III - Modelo de Proposta

ANEXO IV - Declaração de Visita

ANEXO V - Declaração de Opção de não Realização de Visita

ANEXO VI - Declaração de Infraestrutura

ANEXO VII -  Caracterís�cas da Ferramenta ITSM

ANEXO VIII - Especificação Técnica da Central Telefônica

ANEXO IX - Requisitos da Ferramenta de Gerenciamento de A�vos

ANEXO I

Descrição do Parque Tecnológico

A Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação - ATIC é responsável por prover e sustentar o conjunto de soluções de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC) para os usuários do IPSEMG.  Essa infraestrutura de TIC atende ao corpo técnico da ins�tuição e a um público flutuante que par�cipa de a�vidades
realizadas nas instalações �sicas do IPSEMG.

Os quan�ta�vos e  equipamentos gerais  do  Ins�tuto,  em termos de  hardware e so�ware,  compreendem cerca  de  3.000 (três  mil)  estações de  trabalho
(computadores) localizados nas unidades da capital e do interior do Estado. Contamos ainda com notebooks, switch, celulares corpora�vos, impressoras, Data Center e demais
equipamentos de rede e de telefonia. Não obstante, para fins da contratação objeto deste Termo de Referência, os quan�ta�vos a serem considerados são os referentes às
localidades especificadas no subitem 1.1.14.2.5 do Termo em questão.

O Data  Center do  Ins�tuto  concentra  servidores,  equipamentos de rede como roteadores,  switches,  sistema  de segurança,  armazenamento,  sistemas de
gerenciamento, incluindo so�wares e aplica�vos que rodam 24 x 7, dentre outros de gerenciamento de energia. 

Para fins de cumprimento das exigências de qualificação técnica e cálculo do esforço necessário para atendimento deste Termo de Referência, observa-se
os quan�ta�vos do quadro abaixo:

AMBIENTE TECNOLÓGICO

Itens de Configuração BH 8 x 5 BH 24 x 7 Interior Total

Desktop 1.400 1.000 600 3.000

Switch 70 150 70 290

Notebook 93 110 203

Impressoras 439 40 77 556

Datacenter 300 55 355

Videoconferência 6 17 23

Total 2.008 1.490 929 4.427

Principais So�wares Instalados

Microso� Office

Microso� Office 2007
Microso� Office 2010
Microso� Office 2013
Microso� Office 2016
Microso� Office 2019

Sistema Operacional
Microso� Windows 7

Microso� Windows 10

Navegador Internet

Firefox
Chrome

Internet Explorer
Edge

Opera

Quan�dade atual de Impressoras

Impressoras Laser 516

Impressora térmica de e�quetas 40
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Principais So�wares Instalados

Banco de Dados: Oracle 11 G, Microso� SQL Server 2019, MySQL 8.0.16,
PostgreSQL.

So�ware de Escritório: Microso� Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

Sistema Operacional: Microso� Windows 7, 10, Microso� Windows Server 2003, 2008, 2012, 2016, Linux Oracle Linux, CentOS, Umbunto, Red Hat, OpenSUS, VMWARE 6.

ANEXO II

Prazos para Entrega dos Serviços pela Contratada

A contratada deverá fornecer Periodicidade

Plano de treinamento A cada 06 meses

1º Plano de treinamento Final do período de assunção/transição inicial dos serviços

Entrega dos Scripts de atendimento
10 dias úteis após período de assunção/transição inicial dos

serviços

Relatório qualidade de atendimento ao usuário Mensal

Provimento de acesso telefônico 0800 Final do período de assunção/transição Inicial dos Serviços

Solução Informa�zada de Atendimento Final do período de assunção/transição Inicial dos Serviços

Ferramenta de acesso remoto Final do período de assunção/transição Inicial dos Serviços

Implementação da URA Final do período de assunção/transição Inicial dos Serviços

Primeira entrega do relatório mensal gerencial de serviços 120 (cento e vinte) dias corridos da publicação do contrato

Modelo de relatório de indicadores de NS 60 dias corridos após a publicação do contrato

Plano de Divulgação dos Serviços 45 dias corridos após a publicação do contrato

Implementação Plano de Divulgação dos Serviços 15 dias após aprovação do plano

Ciclo de novas campanhas de divulgação da Central de
Serviços de incen�vo à pesquisa de sa�sfação p/ avaliação

prestação serviços
A cada 180 dias após a primeira campanha

Primeira campanha de divulgação da Central de Serviços e de
incen�vo à pesquisa de sa�sfação

60 (sessenta) dias corridos após a publicação do contrato

Entrega do Catálogo de Serviços 60 dias após a publicação do contrato

Revisão do Catálogo de Serviços A cada 180 dias após a publicação do contrato

Plano de Con�ngência 90 dias corridos após a publicação do contrato

Plano de Disponibilidade 90 dias corridos após a publicação do contrato

Plano de Melhoria Con�nua 150 dias após a publicação do contrato

Cer�ficados de Especialização da Equipe Final do período de assunção/transição Inicial dos Serviços

Listagem Atualizada dos Técnicos Cer�ficados Mensalmente

Inventário �sico e lógico de Equipamentos 90 dias corridos após após a publicação do contrato

Gerenciamento de Incidentes -Indicadores de Desempenho
Após 60 dias corridos da implementação da Central de

Serviços

Gerenciamento de Problemas -Indicadores de Desempenho
Após 60 dias corridos da implementação da Central de

Serviços

Gerenciamento de Configuração - Indicadores de Desempenho Mensalmente

Gerenciamento de Mudanças - 1º Relatório
Após 60 dias corridos da implementação da Central de

Serviços

Gerenciamento de Mudanças - Indicadores de Desempenho Mensalmente

Gerenciamento da Liberação - Indicadores de Desempenho Mensalmente

Pesquisa de Sa�sfação - Indicadores de Desempenho Mensalmente

Elaboração de Plano de Implantação 15 dias úteis após a publicação do contrato

Relatório de procedimentos durante o período de
assunção/transição Inicial dos Serviços

A cada 15 dias corridos após a publicação do contrato

Ferramenta de Solução Informa�zada Até 60 dias corridos após a publicação do contrato

Consolidado das medições dos resultados do mês anterior Até o 5º dia ú�l do mês

Assunção/transição Inicial dos Serviços 60 dias corridos após a publicação do contrato

ANEXO III

Modelo de Proposta

PROPOSTA COMERCIAL PARA PREGÃO ELETRÔNICO
(preenchida em papel �mbrado da proponente)

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Endereço Eletrônico:

Telefone:

Nome do Representante Legal:
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Prazo de Validade da Proposta:

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhista e financeiros, taxas, seguros e quaisquer outros ônus
que porventura possam recair sobre o objeto a ser contratado na presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da solicitação de propostas e seus anexos.

Data e Local
Assinatura do Representante Legal da Empresa

Lote Item
Código
SIAD

Descrição do item CATMAS Unidade

Quan�dade
de Itens

Meses
Faturados

Quan�dade
Total

de Itens
de

Configuração
Contratados
Pelo Período

Valor
Unitário

  Valor total do
Contrato

(A) (B) C = (A x B) (D) E =  (D x C )

1

1 82317
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE

LOCAL , DIAS UTEIS PARA O MUNICIPIO DE BELO
HORIZONTE, HORARIO 07H00MIN AS 19H00M

ITENS DE
CONFIGURAÇÃO

1.420 48 68.160  R$         -   R$                 -  

2 82333
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE

LOCAL PARA O MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE, 24
HORAS , 7 DIAS DA SEMANA (24X7)

ITENS DE
CONFIGURAÇÃO

1.087 48 52.176  R$         -   R$                 -  

3 82341
ATENDIMENTO, SUPORTE REMOTO E SUPORTE

LOCAL, DIAS UTEIS, PARA O INTERIOR DO ESTADO
DE MG, HORARIO 07H00MIN AS 19H00MIN

ITENS DE
CONFIGURAÇÃO

747 48 35.556  R$         -   R$                 -  

4 98884
SUPORTE REMOTO E SUPORTE LOCAL EM SISTEMAS

HOSPITALARES PARA O MUNICIPIO DE BH, 24
HORAS (24X7)

ITENS DE
CONFIGURAÇÃO

657 48 31.536 R$         - R$                 -  

5 98892

SUSTENTACAO BANCO DE DADOS ORACLE,
SERVICOS DE SUPORTE DE 3º NIVEL, 24 HORAS

(24X7)
HORA/HOMEM 15 48 480 R$         - R$                 -  

6 98906
ADMINISTRACAO DE REDE LOGICA, SERVICOS DE

SUPORTE DE 3º NIVEL, 24 HORAS (24X7)
ITENS DE

CONFIGURAÇÃO
280 48

13.440
R$         - R$                 -  

7 98914
AMBIENTE VIRTUALIZADO, SERVICOS DE SUPORTE

DE 3º NIVEL, 24 HORAS (24X7)
ITENS DE

CONFIGURAÇÃO
260 48 12.480 R$         - R$                 -  

8 98922
SERVIDORES, SERVIÇOS DE SUPORTE DE 3º NIVEL, 24

HORAS (24X7)
ITENS DE

CONFIGURAÇÃO
260 48 12.480 R$         - R$                 -  

9 98930
SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE

TIC, HORARIO 07H00MIN AS 19H00MIN  HORA/HOMEM 35 48 1.680 R$         - R$                 -  

10 98949
SERVICO DE IMPLANTACAO DE NOVOS PROJETOS DE

TIC, 24 HORAS (24X7)  HORA/HOMEM 15 48 720 R$         - R$                 -  

ANEXO IV

Declaração de Visita

(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE VISITA

Ao

IPSEMG – Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Referência: Licitação Pregão Eletrônico nº ________________/2021.

A empresa ___________________________, CNPJ nº ________________, declara, para os devidos fins, ter realizado a visita técnica prevista pelo item ____ do ______ e que
tem conhecimento das condições para execução dos serviços que cons�tuem o objeto da referida licitação bem como das demais informações necessárias para a prestação
dos serviços.

Belo Horizonte, ____ de   ______________________ de 2021.

_____________________________________________________

(Nome e assinatura do representante legal da empresa declarante)

De acordo.
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Declaro que, nesta data, acompanhei o Sr. _________________________, portador da Carteira de Iden�dade nº ______________, que se apresentou a este servidor do(a)
______________________________  do  IPSEMG,  como  representante  da  empresa  __________________________________,  durante  a  sua  visita  técnica  realizada  no
____________________ para conhecimento das condições para execução dos serviços que cons�tuem o objeto da licitação supracitada.

Em ___/___/2021.

______________________________________________________________

Nome e assinatura do servidor do(a) _______________________ do IPSEMG.

MASP/Matrícula: _________________.

ANEXO V

Declaração de Opção de não Realização de Visita

(USAR PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

DECLARAÇÃO DE OPÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DE VISITA

Ao

IPSEMG – Ins�tuto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais.

Referência: Licitação Pregão Eletrônico nº ________________/2021.

Prezados Senhores,

A  empresa_____________________________________________________,  CNPJ/MF  nº  ________________________________,  por  seu  representante  infra-assinado,
_________________________, CPF nº __________________, adjudicatária do objeto do Pregão Eletrônico nº ________________, DECLARA, para os devidos fins, não  ter
realizado a  visita  técnica  prevista  pelo  item __ do ____ e que tem conhecimento das condições para  execução dos serviços que cons�tuem o objeto  da  licitação em
referência. DECLARA, ainda, que é de responsabilidade desta empresa a ocorrência de eventuais prejuízos em virtude de sua omissão na execução de serviços e que está
ciente de que não serão aceitos pelo IPSEMG futuros ques�onamentos acerca das condições para execução dos serviços contratados, não podendo alegar desconhecimento
de circunstâncias que influenciem no cumprimento das obrigações contratuais, com reflexo nos respec�vos custos e preços por ela ofertados no certame.

Belo Horizonte, ____ de ______________________ de 2021.

________________________________________________________

Assinatura e Iden�ficação do representante legal da empresa

ANEXO VI

Declaração de Infraestrutura

A Licitante deverá emi�r declaração de que dispõe de toda a infraestrutura e aparelhamento, em quan�ta�vo adequado e disponível de Central de Serviços
necessária para a prestação dos serviços deste Termo de Referência, contendo no mínimo:

I - Mecanismos de segurança �sica e lógica na sua Central de Serviços para garan�r a disponibilidade da sua operação, bem como permi�r o acesso
seguro, de forma remota, ao ambiente de TIC da CONTRATANTE;

II - Gerador próprio para sustentação de 100% das cargas essenciais da Central de Serviços, podendo ser comprovado por meio de relatório mensal e
vistoria  técnica,  executada  pelo  CONTRATANTE  nas dependências da  CONTRATADA,  sempre  que  desejado.  Este  gerador deve  ser  de  propriedade  da
CONTRATADA e ela deve apresentar evidência desse item;

III - Ambiente operacional especializado, com base na NR17 e na ISO 20000;

IV - Sistemas de câmeras com endereço publicado na internet para acesso por parte da CONTRATANTE para visualização das a�vidades da Central de
Serviços remota, sendo comprovado mediante acesso liberado à CONTRATANTE e retenção das imagens por, no mínimo, 90 dias;

V - Acesso às instalações da Central via biometria;

VI - 02 (dois) circuitos de dados de operadoras diferentes;

VII - Roteador e firewall redundantes para criação de VPN;

VIII - Estrutura de gravação e armazenamento das ligações atendidas pela Central de Serviços, com retenção mínima de 90 dias.

A  qualquer  tempo,  durante  a  vigência  do  contrato,  representantes  da  CONTRATANTE  previamente  definidos  poderão  efetuar  visitas  às  instalações
da CONTRATADA, onde o serviço é prestado, no intuito de fiscalizar a conformidade e adequação do ambiente �sico, equipamentos, infraestrutura, recursos humanos e
demais componentes da solução de acordo com os termos do contrato e as normas legais aplicáveis, ou para verificar o andamento do serviço. Serão realizadas inspeções
periódicas de verificação de compliance quanto aos requisitos de segurança, nas instalações que es�verem sendo usadas para atendimento dos serviços contratados, por uma
equipe qualificada e indicada pela CONTRATANTE.

Caso não seja verificada a conformidade das especificações da solução apresentada com a proposta da licitante e com as definidas nos anexos informados,
a licitante terá sua proposta desclassificada, sendo convocado o licitante que apresentar o menor preço seguinte na classificação das demais propostas.
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ANEXO VII

Caracterís�cas da Ferramenta ITSM

1. Especificações Mínimas da Solução de Gestão de Serviços.

1.1. Requisitos Gerais:

1.1.1. Deverá ser entregue a documentação original do fabricante do so�ware com as informações que comprovem o perfeito atendimento aos requisitos
abaixo listados.

1.1.2. Os itens apresentados neste anexo são obrigatórios e deverão ser atendidos preferencialmente de forma na�va. Entende-se por itens atendidos de
forma na�va todos aqueles itens atendidos diretamente pelo so�ware e seus módulos, sem a necessidade de alteração do código fonte em sua estrutura, sendo
aceito o atendimento por meio do uso conjunto de funcionalidades de personalização e integração já presentes no so�ware

1.1.3. Caso determinado processo ITIL V3 não seja  na�vo na  ferramenta  principal,  a  CONTRATADA deverá  fornecer e configurar todos os módulos e
ferramentas adicionais  necessários  para  atender completamente  as  disciplinas exigidas,  sem custo  adicional  com licenças e  sem qualquer  necessidade  de
alteração do código fonte.

1.1.4. Para todos os itens atendidos de forma na�va ou não na�va (ferramentas ou módulos adicionais), deverão ser apresentadas, no momento de
entrega  da  proposta,  todas  as  comprovações  detalhadas  de  atendimento  por  meio  da  documentação  original  do  fabricante  do  so�ware  ou  mediante
demonstrações de diligência que comprovem o atendimento de um ou mais itens, para os casos onde o atendimento não puder ser integralmente comprovado
pela documentação ou onde houver dúvidas quanto ao atendimento.

1.1.5. A Solução  de Gerenciamento  de Serviços de TIC  (ITSM) ofertada  deve oferecer o  acesso  a  todas as disciplinas ITIL relacionadas abaixo,  na(s)
licença(s) de uso, assegurando que nenhuma licença adicional deverá ser adquirida para o correto gerenciamento de todo o ciclo de vida da gestão de serviços de
TIC:

1.1.5.1. Gerenciamento de Mudanças;

1.1.5.2. Gerenciamento de Incidentes;

1.1.5.3. Gerenciamento de Problemas;

1.1.5.4. Cumprimento de Requisição;

1.1.5.5. Gerenciamento da Configuração e de A�vo de Serviço;

1.1.5.6. Gerenciamento de Catálogo de Serviço;

1.1.5.7. Gerenciamento de Nível de Serviço;

1.1.5.8. Gerenciamento de Conhecimento.

1.1.6. Para todas essas disciplinas ITIL V3, a solução deverá estar pronta e operante na sua instalação na�va (ou se não na�va, com o fornecimento e
integração  dos  respec�vos  módulos  adicionais  necessários)  de  acordo  com  os  processos  e  definições  da  biblioteca  ITIL  V3.  Assim,  ainda  que
a  eventualmente  solução  principal  atenda  a  todas  as  especificações  deste  Anexo,  se  a  solução  principal  atender  apenas  a  parte  do  processo  ITIL  V3,  a
CONTRATADA deverá fornecer todos os demais módulos complementares ou ferramentas que suportem integralmente o processo em questão de forma aderente
ao ITIL V3.

1.1.7. Os termos e definições na interface da solução devem estar alinhados com os termos e definições da biblioteca ITIL V3, para facilitar a  rápida
compreensão das funcionalidades disponíveis.

1.1.8. Deverão  ser fornecidos e  instalados todos os módulos e/ou  ferramentas para  atender aos requisitos de Gestão  de A�vos,  que estará  sempre
associado ao processo de GERENCIAR CONFIGURAÇÃO E ATIVOS DE SERVIÇO. As informações dos a�vos devem ser integradas ao CMDB.

1.2. Interfaces:

1.2.1. Toda a interface (gerentes, analistas e usuários) deve ser em ambiente web, acessada via navegador e compa�vel com Internet Explorer, Mozilla
Firefox e Google Chrome, aceitando-se excepcionalmente a u�lização de uma aplicação desktop para a configuração, parametrização e administração da solução.

1.2.2. Toda  a  interface  (gerentes,  analistas  e  usuários)  deve  ser  no  idioma  português do  Brasil,  aceitando-se  excepcionalmente  que  a  interface  de
configuração, parametrização e administração operada pelos Administradores da Solução seja em inglês.

1.2.3. A solução deve permi�r mais de um servidor de Interface web comunicando com o mesmo banco de dados, provendo balanceamento de carga e
alta-disponibilidade.

1.2.4. Integração com e-mail para abertura e acompanhamento de incidentes.

1.2.5. Permi�r visualização do CMDB de forma hierárquica e gráfica (relacionamentos e impactos entre ICs).

1.2.6. Permi�r a visualização do calendário de mudanças de forma gráfica tratando o planejamento da janela de mudanças.

1.2.7. Integrável com vários fornecedores de gerenciamento de infraestrutura, bem como a possibilidade de absorver novos componentes.

1.2.8. Possibilidade de integrar de modo na�vo a gestão de: Incidentes, Requisições de Serviço, Catálogo de Serviços, Problemas, Mudanças, Configuração
e Níveis de Serviço, de acordo com as definições da biblioteca ITIL V3.

1.2.9. U�lizar base de dados centralizada e integrada.

1.2.10. A solução deverá permi�r a  personalização da visualização da FILA DE DEMANDAS do ANALISTA pelo próprio, sem a necessidade de alterar o
esquema do banco ou código fonte.

1.2.11. Base de dados única e integrada com todos os processos ITIL V3 exigidos.

1.2.12. Capacidade de personalizar todos os formulários, rótulos e menus sem a necessidade de conhecimento de linguagens de programação.

1.3. Integração com Outras Ferramentas:

1.3.1. U�lizar o protocolo LDAP (pré-configurado para o Microso�  Ac�ve Directory  e o OpenLDAP) para  auten�cação integrada de usuários, podendo
importar informações para a base de dados local da solução, desde que garan�da a atualização automá�ca.
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1.3.2. Para os processos ITIL V3 exigidos, caso a solução seja composta por mais de uma ferramenta, estas deverão ser integráveis.

1.3.3. Fornecer web services com as funcionalidades de abrir requisição ou incidentes retornando a iden�ficação correspondente.

1.3.4. Possibilidade de integração bidirecional com outras ferramentas, de inventário eletrônico e gerenciamento de a�vos e configuração, mesmo aquelas
de outros fabricantes, por meio de conectores.

1.3.5. Integração com sistemas de monitoramento padrão de mercado, incluindo ferramentas Open Source e gratuitas, para a medição da disponibilidade
e abertura automá�ca de �ckets.

1.3.6. A solução de Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) deve permi�r sua integral operação mediante ambiente web, u�lizando-se, para tal, um
navegador de internet como única ferramenta de acesso à aplicação.

1.3.7. Opcionalmente, admite-se a u�lização de uma aplicação desktop para a configuração da solução, mantendo-se toda a operação restante possível
em ambiente web.

1.3.8. A solução deve permi�r o registro e o acompanhamento de eventos (incidentes, problemas, mudanças, etc) pela Central de Serviços e grupos de
atendimento, permi�r acionar eventos (responder, resolver, encaminhar, etc) além de permi�r o acompanhamento e auditoria  do atendimento pelo usuário
cliente, por meio de interface web.

1.3.9. A solução  deve oferecer integração  com serviço  de correio  eletrônico  da  CONTRATADA para  envio  de e-mails  (alertas,  no�ficações)  de  forma
automá�ca, ou manual (pelo operador), bem como troca de mensagens entre os profissionais da TIC ou outros usuários da solução.

1.3.10. A solução deverá apresentar flexibilidade na personalização e integração de interfaces, fluxos de trabalho e ações de automação.

1.3.11. A personalização de interfaces e processos deverá  ser realizada  via  assistentes ou interfaces gráficas que permitam arrastar e soltar controles,
imagens, ro�nas e demais elementos componentes do processo automa�zado de gestão de serviços de TIC.

1.3.12. A  modelagem  e  construção  das  interfaces  e  relatórios  de  processos  devem  dispensar  qualquer  conhecimento  de  linguagens  técnicas  de
programação.

1.3.13. A solução deve permi�r um alto grau de personalização e alteração de interface no nível  do usuário final, sem a necessidade de alterações de
esquema de dados ou código fonte.

1.3.14. A solução deve permi�r importar ou registrar, pelo menos, mas não limitado as seguintes informações sobre o usuário:

a) Nome e sobrenome;

b) Ramal;

c) E-mail;

d) Unidade Administra�va (lotação);

1.3.15. A  solução  deverá  possuir  apenas um CMDB –  Banco  de  Dados do  Gerenciamento  de  Configuração  –  centralizado  e  que  contenha  todas as
informações dos processos, eventos e a�vos gerenciados pela solução.

1.3.16. A solução deve dis�nguir corretamente Incidentes, Problemas e Mudanças, de acordo com as definições da biblioteca ITIL V3.

1.3.17. A solução deverá  ser cer�ficada  pela  Pink Elephant  (mediante cer�ficação PinkVerify  V3 toolset  ou  superior) nos seguintes processos e função
contemplados  nesse  projeto:  Cumprimento  de  Requisições,  Gerenciamento  de  Incidentes,  Gerenciamento  de  Problemas,  Gerenciamento  de  Mudanças,
Gerenciamento de Liberação e Implementação, Gerenciamento do Conhecimento, Gerenciamento de Níveis de Serviço, Gerenciamento de Configuração e A�vos
de Serviço e Gerenciamento do Catálogo de Serviços.

1.4. Requisitos Técnicos Obrigatórios da Solução:

1.4.1. A camada de dados da solução deve ser compa�vel com bancos de dados relacionais padrão (RDBMS).

1.4.2. O fornecedor deve entregar o modelo ou esquema de dados da aplicação proposta.

1.4.3. A solução deve permi�r o acesso direto ao seu banco de dados por outras aplicações para conexão, integração e extração de dados.

1.4.4. A interface web disponível deve atender tanto aos usuários da Central de Serviços, usuários administradores da solução ofertada e usuários finais,
segregando corretamente estes perfis e apresentando a cada um apenas as funcionalidades disponíveis ao seu �po de acesso.

1.4.5. Todas as funcionalidades de operação devem estar disponíveis por meio da interface web da solução ofertada, apresentadas de acordo com o perfil
do usuário u�lizador e suas permissões.

1.4.6. A solução deverá permi�r anexar arquivos de qualquer extensão aos formulários de entrada de dados, independente do evento ou disciplina de
gestão, para complementar as informações do processo.

1.5. Função Central de Serviços:

1.5.1. A Central de Serviços deverá permi�r o encaminhamento de solicitações, chamados e demais fluxos de trabalho para tratar os processos suportados
por ela para as áreas de suporte.

1.5.2. A solução proposta deverá controlar e administrar todos os chamados e solicitações que forem encaminhadas.

1.5.3. A  solução  deverá  permi�r  a  abertura  de  chamados e  solicitações  para  tratamento  pela  Central  de  Serviços  por,  pelo  menos,  um portal  de
autoatendimento do �po self service, contato telefônico com a Central de Serviços e contato via voz ou envio de e-mail.

1.5.4. A solução deverá permi�r que o próprio usuário finalize os chamados.

1.5.5. A  solução  deverá  possuir  funcionalidades  para  o  Gerenciamento  de  Ordens  de  Serviço.  As  Ordens  de  Serviço  deverão  poder  ser  abertas
isoladamente ou associadas a Incidentes de Clientes, Incidentes de Infraestrutura e Problemas.

1.5.6. A solução proposta deverá permi�r executar o cadastro de todas as ocorrências de indisponibilidade de serviços.

1.5.7. A solução proposta deverá representar um ponto central  de contato para todo problema de infraestrutura, tornando possível  a  o�mização do
gerenciamento de custos e melhora no nível de serviço.

1.5.8. A  solução  proposta  deverá  implementar  a  integração  do  ciclo  de  vida  do  �cket  (chamados,  incidentes,  problemas  e  requisições)  com
acompanhamento de qualidade no nível de serviço.

1.5.9. A solução proposta deverá u�lizar ou prover um sistema de alarmes proa�vos, que façam o monitoramento dos prazos de execução das solicitações
em andamento. Nesse monitoramento os alarmes devem ser acionados, de acordo com regras pré-estabelecidas pela CONTRATANTE. A no�ficação deverá u�lizar
o correio eletrônico da CONTRATANTE, por meio do protocolo SMTP.

1.5.10. A solução proposta deverá prover meios para o controle de qualidade técnica do serviço prestado, por meio de relatórios gerenciais e esta�s�cos,
bem como logs.

1.5.11. A solução proposta deverá permi�r a administração das ocorrências por chamado, por técnico, ocorrências em atraso, ocorrências fechadas, por
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unidade administra�va e por chamado externo a fornecedores contratados, bem como outros a serem definidos.

1.5.12. A  solução  proposta  deverá  contar  com  a  possibilidade  de  representação  gráfica  de  limites,  quan�ta�vos  e  outras  métricas  definidas  pela
CONTRATANTE, sem a necessidade de codificação (linguagem de programação).

1.5.13. A  solução  deve  permi�r  que  administradores  da  TIC  da  CONTRATANTE  definam  livremente,  mediante  parametrização,  sem  necessidade  de
programação complementar, quais são as possibilidades de pré-classificação dos incidentes ou requisições de serviços que serão encaminhadas pelos usuários
finais da TIC.

1.6. Gerenciamento de Incidente:

1.6.1. A solução deve oferecer a capacidade de registrar incidentes a par�r de diferentes fontes, tais quais, mas não limitadas a:

a) Por telefone (Central de serviços);

b) Por e-mail;

c) Pela web (intranet/internet);

d) Por aplica�vos, ferramentas de mensagens instantâneas, bot.

1.6.2. A solução deve possuir a funcionalidade de restringir quem pode ou não registrar Incidentes, Problemas e Mudanças baseado em definições de
permissões e perfis.

1.6.3. A solução deve diferenciar corretamente registros de Incidentes, de Problemas e Mudanças, de acordo com as definições da Biblioteca ITIL V3.

1.6.4. O  Gerenciamento  de  Incidentes  deve  ser  na�vamente  integrado  ao  Gerenciamento  de  A�vos e  Configuração  para  a  conexão  com o  CMDB,
permi�ndo associar registros de Incidentes com os respec�vos Itens de Configuração afetados.

1.6.5. A  solução  deve  possuir  valores chave  previamente  validados para  campos específicos do  incidente,  tais  como,  mas não  limitado  a  Impacto,
Prioridade, SLA e equipe inicial de suporte, definidos automa�camente com base no �po de IC (item de Configuração), categoria do incidente, localização, usuário
afetado, etc.

1.6.6. A solução deve permi�r que esta  definição seja  criada por meio de construtores de eventos ou regras, dispensando qualquer necessidade de
conhecimento técnico de linguagens de programação ou modelagem de dados.

1.6.7. Os valores pré-definidos baseados nas caracterís�cas do Incidente devem poder ser alterados, dependendo das permissões do usuário.

1.6.7.1. Para critérios específicos de um incidente, a solução deve ser capaz de marcar um registro para retorno ao usuário por parte do analista, de
forma que o tempo decorrido entre a abertura do chamado e o retorno do analista para o usuário final seja controlado pelo SLA.

1.6.8. A solução deve fornecer um número iden�ficador único para cada registro de incidente/problema/mudança aberto, de acordo com as definições da
Biblioteca ITIL V3.

1.6.9. A  solução  deve  permi�r  a  iden�ficação  de  incidentes  semelhantes  automa�camente  ou  por  intermédio  de  filtros,  oferecendo  ao  analista  a
possibilidade de consultar incidentes com critérios e caracterís�cas similares para uso em seu atendimento.

1.6.10. O  Gerenciamento  de  Incidentes  deve  possuir  integração  com  o  Gerenciamento  de  Conhecimento,  permi�ndo  disparar  pesquisas  à  Base  de
Conhecimento diretamente da interface de registro do incidente.

1.6.11. As consultas à Base de Conhecimento devem ser feitas diretamente do contexto do Incidente, u�lizando como critério palavras-chave e conteúdos
do formulário de Incidente definidos pelo usuário.

1.6.12. A ferramenta deve possibilitar a escolha de mais de um documento de conhecimento existente para vincular ao chamado solucionado, e também
permi�r a alteração da referência de procedimentos indicados anteriormente.

1.6.13. A solução deve ter a  funcionalidade de criar registros rápidos de incidentes baseados em outros incidentes, para diminuir o tempo gasto pelo
analista no registro de um incidente.

1.6.13.1. A funcionalidade acima deve permi�r, também, criar um “Incidente Principal” e rapidamente registrar a repe�ção de Incidentes a par�r do
incidente original, automa�camente associando os incidentes repe�dos ao Incidente Principal.

1.6.13.2. A solução deverá na�vamente automa�zar o fechamento de todos os incidentes repe�dos quando o Incidente Principal for fechado.

1.6.14. A ferramenta deve permi�r que o usuário devolva o chamado para a Central em caso de insa�sfação com o atendimento (reabertura do chamado),
dentro de tempo configurável.

1.6.15. A solução deve permi�r o drilldown (refinamento de consulta) em campos populados do Gerenciamento de Incidentes, para visualizar detalhes
adicionais sobre o conteúdo do campo em questão.

1.6.16. A solução deve possuir a capacidade de no�ficar o registro de incidentes tanto para usuários quanto para equipes de suporte e �mes de solução,
por meio de mensagem de e-mail.

1.6.17. A solução deve permi�r que usuários com as devidas permissões alterem dados do Incidente durante o seu ciclo de vida, tais como, mas não
limitado a: prioridade, categoria, IC, SLA.

1.6.18. O Gerenciamento de Incidentes deve manter um histórico de auditoria completo, registrando quais alterações foram feitas, por quem e quando.

1.6.19. A solução deve permi�r que campos obrigatórios sejam definidos para o registro de um incidente, diferenciando estes campos em tela para que o
operador, seja técnico ou usuário final, tenha clara ciência de quais são os campos obrigatórios.

1.6.20. O Gerenciamento de Incidentes deverá possuir integração na�va com os Gerenciamentos de Problemas e Mudanças, permi�ndo que registros de
Problemas e Mudanças sejam associados a um registro de Incidente.

1.6.21. A solução deve permi�r a impressão do registro de incidente, sem que para tal seja necessário fechar o registro.

1.6.22. A solução deve permi�r o envio do registro de Incidentes/Problemas/Mudanças por e-mail.

1.6.23. Deve ser possível atribuir incidentes para uma equipe ou grupo de suporte.

1.6.24. Deve ser possível atribuir incidentes para indivíduos (analistas ou administradores) ou grupos de atendimento.

1.6.25. Deve ser possível restringir que �mes de suporte possam ter Incidente/Problema/Mudanças atribuídos, mediante definições de permissões.

1.6.26. Deve ser possível restringir a atribuição de Incidente/Problema/Mudanças para indivíduos de �mes de suporte, mediante definição de permissões;

1.6.27. A solução deve registrar a exata data e hora em que um registro foi atribuído a um �me de suporte ou indivíduo.

1.6.28. A solução deve ser configurável para permi�r a criação de calendários personalizados de dias e horas para efeito de cálculos corretos de intervalos e
tempos de atendimento (contagem dos SLAs), conforme a necessidade da CONTRATANTE, com facilidade de personalização pelos administradores com permissões
específicas para tal.

1.6.28.1. A solução deve permi�r informar desvios, tais como feriados e dias não úteis.
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1.6.28.2. A solução deve permi�r informar horários úteis de funcionamento, baseado no horário de trabalho da CONTRATANTE.

1.6.28.3. A solução deve permi�r basear os cálculos de tempos de atendimento e prazos para solução de chamados, bem como problemas baseados
em tais calendários.

1.6.29. A solução deve automa�camente sugerir o SLA apropriado baseado em regras de negócio pré-definidas.

1.6.29.1. O SLA deve poder ser alterado, de acordo com as permissões do usuário atual.

1.6.30. A solução deve permi�r que um Incidente/Problema/Mudança seja diretamente atribuído a um prestador de serviço externo, baseado nas suas
caracterís�cas.

1.6.30.1. Deve possuir a capacidade de selecionar automa�camente o prestador de serviço externo por meio da associação, também automá�ca, do
Incidente/Problema/Mudança ao SLA apropriado.

1.6.31. O  Gerenciamento  de  Incidentes  deve  permi�r  tanto  a  classificação  de  um Incidente  pelo  serviço  de  TIC  afetado  quanto  pela  falha  de  suas
tecnologias associadas.

1.6.32. A solução deve suportar a entrada de texto livre para o registro de descrições de Incidentes/Problemas/Mudanças, assim como para suas a�vidades
de resolução.

1.6.33. A  solução  deve  possuir  um histórico  de  auditoria  completo  e  seguro  de  qualquer atualização  do  registro  de  Incidente/Problema/Mudança  e
a�vidades de resolução.

1.6.34. Um incidente deve poder ser conver�do em, ou associado a, uma requisição de serviços e vice e versa.

1.6.35. A solução deve permi�r a distribuição de incidentes ou requisições de forma manual (exemplo: técnico assume o chamado ou supervisor encaminha
o chamado) ou de forma automá�ca baseada em critérios como número de chamados na fila de tarefas.

1.6.36. A solução deverá permi�r a monitoração e o rastreamento de incidentes.

1.6.37. Requisitos comuns referentes à Atualização e Resolução de Incidentes/Problemas/Mudanças:

1.6.37.1. As a�vidades de atualização de registros de Incidente/Problema/Mudança devem ser controladas com base nas configurações de permissão
dos usuários.

1.6.37.2. A  solução  deve  ter  a  funcionalidade  de  no�ficar  por  e-mail,  o  usuário  e  o  �me  de  suporte  apropriado  quando  o  registro  de
Incidente/Problema/Mudança for atualizado ou resolvido.

1.6.38. Um histórico de auditoria deve ser gravado para o registro de todas as a�vidades de atualização/resolução de Incidente/Problema/Mudança.

1.6.38.1. Este histórico deve ser pesquisável.

1.6.39. As a�vidades de atualização de um registro devem ser capazes de registrar detalhes e prazos e custos associados.

1.6.40. A a�vidade de atualização do registro deve gravar automa�camente quem tomou a ação e quando isto ocorreu.

1.6.41. As a�vidades de atualização de registros devem ser filtradas e disponibilizadas de acordo com a função do �me de suporte ou perfil do usuário.

1.6.42. Quando um registro de Incidente/Problema/Mudança for resolvido, o �me de suporte deve ser capaz de atualizar o registro com uma categorização
de causa (ex. “erro do usuário”, “falta de patch corre�vo”, etc) e com o IC e Serviço que apresentaram a falha.

1.6.43. A solução deve possuir a opção de habilitar a atribuição automá�ca de um Incidente/Problema/Mudança resolvido para a Central de Serviços para
o encerramento e confirmação com o usuário final.

1.6.44. Deve ser possível disparar um arquivo executável ou patch a par�r de qualquer a�vidade de atualização, passando parâmetros ou dados internos do
registro.

1.6.45. Usuários devem ser capazes de atualizar apenas os incidentes/problemas/mudanças da par�ção lógica a qual pertencem.

1.6.46. A solução deve permi�r a reabertura de incidentes/problemas/mudanças fechados, baseados em permissões do usuário.

1.6.46.1. Registros reabertos devem reassumir automa�camente o SLA associado a ele, do ponto de parada, ou a critério da CONTRATANTE.

1.6.47. A Central de Serviços e a equipe de suporte devem ter acesso a um pacote comum de detalhes de resolução (ex. ar�gos de conhecimento “howto’s”
e resolução de problemas comuns).

1.6.48. Além dos requisitos comuns à atualização e resolução de Incidentes/Problemas/Mudanças, a solução deve atender aos seguintes requisitos para a
Atualização e Resolução de Incidentes:

1.6.48.1. Deve  ser possível  gerar um registro  de  Problema  ou  Mudança  diretamente  do  registro  de  Incidente  e,  automa�camente,  associar seus
registros.

1.6.48.2. A atribuição de incidentes de e para as diversas equipes de suporte devem ser restritas, baseadas em regras de atribuição definidas pelo
usuário.

1.6.48.3. A  solução  deve  permi�r  registrar  a  disponibilidade  do  �me  de  suporte,  de  forma  que  se  um  incidente  seja  atribuído  a  um  membro
indisponível da equipe, uma mensagem apropriada seja exibida.

1.6.48.4. Baseado nos detalhes do registro, a solução deve ser capaz de sugerir uma lista de a�vidades de atualização do registro com procedimento de
resolução associados.

1.6.48.5. No caso de conflitos de SLA, será selecionado o de maior prioridade.

1.6.48.6. A solução deve rastrear e alertar sobre o SLA até a resolução pela CONTRATADA.

1.6.48.7. Quando um registro for atribuído a �mes de suporte diferentes, a solução deve automa�camente associar o SLA correto e rastrear e alertar
sobre o SLA até que haja uma resolução ou atribuição a outro �me.

1.6.48.8. A  ferramenta  deve  possuir  recurso  de  Pesquisa  de  Sa�sfação,  a  ser  apresentada  aos  usuários,  automa�camente  no  encerramento  do
incidente/requisição de serviço, conforme graus de sa�sfação configuráveis pela CONTRATANTE.

1.6.48.9. A ferramenta deve possuir recurso que possibilite as pesquisas não respondidas pelo usuário após determinado tempo, designar um status
pré-definido.

1.7. Gerenciamento de Cumprimento de Requisição:

1.7.1. A solução deve permi�r a criação, modificação e cumprimento e fechamento de registros de requisições de serviço.

1.7.2. A solução deve possuir uma lista de serviços pré-definidos que podem ser requisitados pelo usuário.

1.7.3. A solução deve possuir uma visão baseada em permissões do requisitante dos serviços no catálogo que o usuário tem direito a requisitar.

1.7.4. A solução deve permi�r o roteamento de requisições para a coleta das autorizações apropriadas.
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1.7.5. A solução deve permi�r que o usuário submeta requisições de serviço, mantenha a visibilidade detalhada do cumprimento da requisição e cancele
as requisições que não sejam mais necessárias.

1.7.6. A  solução  deve  automa�zar  a  categorização  rápida  de  requisições  (ex.:  Provisionamento  vs.  Solicitações  de  Informação),  classificação  e
armazenamento da requisição de serviços.

1.7.7. A solução deve possuir uma interface simples e intui�va, que facilite ao usuário localizar serviços e fazer suas solicitações a par�r de um “menu” de
opções de serviços pré-definidos.

1.7.8. A solução deve permi�r a pesquisa de requisições existentes de determinado usuário.

1.7.9. A solução deve facilitar a definição de limites para a automação da escalação de requisições.

1.7.10. A solução deve permi�r que indicadores de impacto, prioridade e urgência sejam atribuídos ao registro da Requisição de Serviço.

1.7.11. A solução deve suportar o roteamento automá�co e a coordenação de requisições de serviços entre os �mes de suporte.

1.7.12. A solução deve facilitar os processos de trabalho de requisições complexas mediante tarefas sequenciais e paralelas.

1.7.13. A solução deve ser flexível na extração de relatórios de requisições de serviços.

1.7.14. A solução deve facilitar a geração de relatórios de requisições de serviços incompletas.

1.7.15. A solução deve facilitar o rastreamento de requisições de serviços cujos tempos de atendimento estejam acima dos SLAs estabelecidos.

1.7.16. A solução deve suportar a criação automa�zada de Requisições a par�r de Incidentes.

1.7.17. O Gerenciamento de Requisições de Serviço deve ser na�vamente integrado ao CMDB, para permi�r associar um IC à Requisição de Serviço.

1.7.18. A solução deve associar automa�camente a Requisição de Serviço ao Catálogo de Serviço.

1.7.19. O requisitante deve poder abrir Requisições de Serviço a par�r do Catálogo de Serviços.

1.7.20. A solução deve disparar automa�camente no�ficações para os interessados no andamento do cumprimento da requisição.

1.7.21. Uma requisição de serviços deve poder ser conver�da em, ou associada a, um incidente, e vice-versa.

1.7.22. A  solução  deverá  suportar a  customização  dos formulários de  requisições de  serviços,  com definição  de  campos obrigatórios.  Os formulários
customizados poderão ser u�lizados nos processos definidos para cada �po de requisição de serviço.

1.8. Gerenciamento do Catálogo de Serviço:

1.8.1. A solução deverá permi�r a definição do Catálogo de Serviços e o cadastro e manutenção de descrição de serviços, assim como de seus atributos.

1.8.2. A solução deverá permi�r a configuração da estrutura do Catálogo de Serviços, devendo esta configuração ser realizada pela própria interface da
solução.

1.8.3. A solução deve permi�r que, para cada serviço e/ou Item de Configuração seja possível informar o seu grau de impacto (importância) para o negócio
de forma a estabelecer a priorização no atendimento.

1.8.4. A solução deverá permi�r a disponibilização do Catálogo de Serviços aos usuários.

1.9. Gerenciamento de Problema:

1.9.1. A solução deve possuir a capacidade de abrir registros de Problemas a par�r de, mas não limitado a mensagem por e-mail:

1.9.1.1. Pela web (intranet e internet).

1.9.2. A solução deve ter a  funcionalidade de restringir quem pode ou não registrar um Incidente/Problema/Mudança baseado em configurações de
permissões.

1.9.3. A solução deve permi�r o registro de Problemas, desassociado de Incidentes e Mudanças.

1.9.4. O preenchimento  de um registro  de problema  deve se beneficiar da  seleção  de informações via  caixas dropdown  com dados pré-definidos e
validados.

1.9.4.1. As listas de valores devem ser filtradas pela entrada parcial de informações, para facilitar a localização de itens em listas muito extensas, ao
digitar.

1.9.4.2. A solução deve sugerir valores chave pré-definidos baseados em regras, tais como, mas não limitados a Impacto, Prioridade, SLA e �me inicial
de suporte.

1.9.4.3. Deve ser possível alterar os valores sugeridos, baseado nas permissões do usuário.

1.9.5. A solução deve gerar automa�camente um número de iden�ficação única do registro de Problema.

1.9.6. A solução deve possuir a funcionalidade de envio de e-mail,  mensagem, etc., para o usuário e para o �me de suporte apropriado quando um
registro de problema for criado.

1.9.7. A solução deve ser capaz de escalar automa�camente o registro de problemas baseado nos prazos do SLA e alertar ao �me e à gestão por mensagem
de e-mail.

1.9.8. Deve ser possível alterar dados chave do registro de Problema durante o seu ciclo de vida, tais como, mas não limitados a prioridade, categoria, IC,
SLA, etc., baseado nas configurações de permissões do usuário atual.

1.9.8.1. A solução deve ser capaz de registrar o que foi alterado, por quem e quando.

1.9.9. Deve ser possível definir campos obrigatórios para o registro de Problemas, dando ciência clara ao usuário de quais são, por meio de marcações
diferenciadas.

1.9.10. Deve ser possível associar registros de Incidente/Problema/Mudança a Problemas.

1.9.11. A solução deve permi�r o envio do registro de Problema por mensagem de e-mail ou exportá-lo para fontes de dados externas.

1.9.12. A solução deve ser capaz de sugerir o �me de suporte apropriado para as atribuições definidas, com base nas informações do registro de problema.

1.9.12.1. Deve ser possível restringir que �mes de suporte possam ser atribuídos no registro de Problemas.

1.9.12.2. Deve ser possível restringir a atribuição de problemas a indivíduos de �mes de suporte, baseado em configurações de permissões.

1.9.13. A solução deve claramente iden�ficar a exata data e hora que uma atribuição para um indivíduo ou um �me ocorreu.

1.9.14. A solução deve possuir cronômetro para contabilizar o tempo de duração do problema. Essa opção deverá ser atribuída para grupos de usuários
específicos.

1.9.14.1. Esta opção deve ser personalizável pelo usuário, com permissões para tal.
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1.9.15. A solução deve sugerir automa�camente o SLA apropriado, baseado em regras pré-definidas.

1.9.16. Deve ser possível alterar o SLA sugerido baseado em configurações de permissão.

1.9.17. Usuários somente devem ser capazes de visualizar Problemas da par�ção lógica a que pertencem.

1.9.18. A solução deve oferecer a integração entre o Gerenciamento de Problemas e o Gerenciamento de Incidentes, para permi�r mapear corretamente
Incidentes a Problemas ou Erros Conhecidos;

1.9.19. A solução deve oferecer a integração na�va entre o Gerenciamento de Problemas e o Gerenciamento de A�vos e Configuração, para permi�r que ICs
possam ser associados a registros de Problemas;

1.9.20. A solução deve fornecer um painel do �po dashboard configurável que apresente informações atualizadas automa�camente, demonstrando, entre
outros, o status do Gerenciamento de Problemas, Incidentes, Serviços e SLAs que os suportam, por meio de indicadores de desempenho.

1.9.21. A solução deverá permi�r a monitoramento e o rastreamento de problemas.

1.9.22. Atualização e Resolução de Problemas:

1.9.22.1. Além dos requisitos comuns à atualização e resolução de Incidentes/Problemas/Mudanças, a solução deve atender aos seguintes requisitos
para a Atualização e Resolução de Problemas:

a) O usuário deve ser capaz de definir a�vidades de atualização adicionais às fornecidas pelo fabricante da solução;

b) A solução deve oferecer um histórico completo de Problemas e Erros Conhecidos para uso pelos �mes de suporte na inves�gação do problema;

c) A solução deve permi�r alterar o status do Problema para Erro Conhecido;

d) A solução deve permi�r a criação de uma solução/procedimento baseada no erro conhecido e associá-la ao problema;

e) Deve ser possível gerar um registro de Mudança diretamente do registro de problema e associar automa�camente os registros;

f) A solução deve facilitar a resolução de incidentes relacionados, quando o problema for fechado;

g) A solução deve facilitar a extração de relatórios e indicadores, por meio de assistentes e interfaces especialistas para tal.

1.10. Gerenciamento de Mudança:

1.10.1. A solução deve permi�r o registro de Requisições de Mudança mediante, mas não limitado a:

1.10.1.1. E-mail;

1.10.1.2. Web.

1.10.2. A solução deverá definir quem pode ou não abrir Requisições de Mudanças baseado em permissões.

1.10.3. Deve ser possível registrar requisições de mudanças separadas de incidentes e problemas.

1.10.4. Um incidente ou um problema deve poder ser conver�do em, ou associado a, uma requisição de mudança.

1.10.5. Os processos de trabalho  (workflow)  de  mudanças devem poder ser definidos e  armazenados para  automa�zar o  fluxo  de  trabalho  de  �pos
par�culares de mudanças.

1.10.6. Deve ser possível u�lizar processos de trabalho existentes para criar novos processos.

1.10.7. O preenchimento de um registro de mudança deve se beneficiar da seleção de informações por meio de caixas dropdown com dados pré-definidos e
validados.

1.10.8. As listas de valores devem ser filtradas pela entrada parcial de informações, para facilitar a localização de itens em listas muito extensas ao digitar.

1.10.9. A solução deve permi�r que regras de negócio pré-definidas sugiram valores-chave de, por exemplo, mas não limitado a impacto, prioridade, SLA,
�me inicial de atendimento.

1.10.9.1. Os valores sugeridos devem poder ser alterados, baseado nas permissões de acesso do usuário.

1.10.10. A solução deve gerar um número de referência único para a requisição de mudança.

1.10.11. A solução deve disparar alertas, por meio de janelas  pop-up,  baseados em dados preenchidos para informar, por exemplo, mas não limitado a
conflitos de janelas de manutenção, impossibilidade de parada do IC, etc.

1.10.12. Deve ser possível enviar os alertas por mensagem de e-mails e para usuários pré-definidos.

1.10.13. A solução deve oferecer a possibilidade de visualizar registros semelhantes de mudanças baseado em critérios pré-definidos.

1.10.14. Deve ser possível disparar consultas à Base de Conhecimento a par�r do Gerenciamento de Mudanças.

1.10.15. A solução deve facilitar a criação rápida de requisições de mudança a par�r de modelos pré-definidos.

1.10.16. A solução deve permi�r repe�r requisições de mudanças a par�r do modelo selecionado e associá-las, para resolvê-las como um grupo.

1.10.17. A solução deve oferecer a possibilidade de drilldown (refinamento de consulta) na informação de campos preenchidos para visualizar informações
adicionais.

1.10.18. A solução deve permi�r o envio de mensagens por e-mail, etc., ao usuário e ao �me de suporte apropriado quando uma requisição de mudança for
registrada. 

1.10.19. Dever ser possível alterar os valores da requisição de mudança durante o seu ciclo de vida, tais como, mas não limitado a prioridade, categoria, ICs,
SLA, etc, baseado em permissões.

1.10.20. A solução deve ser capaz de manter trilhas de auditoria com o registro de quem, mudou o quê e quando.

1.10.21. A solução deve permi�r definir quais campos do gerenciamento de mudança são obrigatórios, destacando estes campos para ciência  clara  do
usuário.

1.10.22. Deve  ser  possível  associar  requisições de  mudança  semelhantes,  e  associar  Incidentes,  Problemas e  Itens de  Configuração  às  requisições de
mudança.

1.10.23. A solução deve permi�r imprimir a requisição de mudança, sem sair do registro da RDM.

1.10.24. A solução deve permi�r o envio da requisição de mudança por e-mail e o seu envio para fontes de dados externas.

1.10.25. A solução deve exibir exatamente a data e hora que uma atribuição para um �me ou indivíduo ocorreu.

1.10.26. A solução deve permi�r associar um SLA à Requisição de Mudança.

1.10.27. O SLA pode ser configurado pelo usuário, desde que ele tenha essa permissão.

1.10.28. A solução deve sugerir automa�camente o SLA associado, baseado em regras pré-definidas.
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1.10.29. O SLA sugerido deve poder ser alterado, baseado em configurações de permissão.

1.10.30. A solução deve ser capaz de exibir a programação futura de mudanças, baseado nas requisições de mudança registradas.

1.10.31. A solução deve facilitar o monitoramento e rastreamento do ciclo de vida das requisições de mudança.

1.10.32. A solução deve facilitar o roteamento das requisições de mudança para o comitê de autorização apropriado, conforme definições da biblioteca ITIL
V3.

1.10.33. A solução deve possuir um mecanismo para a rejeição de requisições de mudanças, com a habilidade de registrar os mo�vos para rejeição e no�ficar
a Central de serviços e o usuário.

1.10.34. A solução deve permi�r o registro das informações da análise de impacto dentro do registro da RDM, de forma a suportar o processo de avaliação e
aprovação.

1.10.35. A solução deve facilitar a produção do calendário de mudanças em suas diversas fases, tais como cronogramas de construção, implementação,
testes e implantação.

1.10.36. Oferecer calendário de mudanças gráfico, permi�ndo a visualização e o controle da agenda de mudanças.

1.10.37. A solução deve oferecer mecanismos para facilitar o processo de reversão da mudança (backout).

1.10.38. A solução deve permi�r o agendamento de revisões da mudança implementadas, depois de períodos definidos.

1.10.39. A solução deve permi�r a comunicação automa�zada de informações da mudança e seus cronogramas por e-mail, para o aviso à Central de Serviços
e grupos de usuários.

1.10.40. A solução deve possuir recurso que possibilite a�vidades de liberação e distribuição no processo de trabalho do Gerenciamento de Mudanças, de
acordo com as definições da biblioteca ITIL V3.

1.10.41. A solução deverá permi�r a monitoração e o rastreamento de mudanças.

1.10.42. Atualização e Resolução da Mudança.

1.11. Gerenciamento da Configuração e de A�vos do Serviço:

1.11.1. A solução deve ter uma base de dados do gerenciamento da configuração na�va (CMDB) e centralizada, para acesso a par�r de qualquer módulo da
solução, que mantenha todas as informações de a�vos e eventos registrados.

1.11.2. A solução deve apresentar capacidade na�va e integral de Gerenciamento de A�vos e Configuração, de acordo com as definições da biblioteca ITIL
V3, não apenas para o inventário, o que deve incluir, mas não limitado a:

1.11.2.1. Manter atualizadas caracterís�cas da configuração de a�vos;

1.11.2.2. Manter atualizadas caracterís�cas da configuração de componentes de a�vos;

1.11.2.3. Manter atualizados os relacionamentos entre a�vos;

1.11.2.4. Permi�r criar e modificar as informações dos a�vos como por exemplo datas de garan�a e de manutenção;

1.11.2.5. Permi�r a definição de hierarquia e agrupamento de a�vos baseado em semelhanças;

1.11.2.6. Permi�r auditoria e atualização do status do a�vo;

1.11.2.7. Permi�r  a  associação  do  a�vo  com  um  indivíduo,  grupos  de  usuários,  localização  �sica  e  estrutura  organizacional,  para  possibilitar  a
no�ficação proa�va de interrupções, planejadas ou não, sobre o a�vo e os serviços que ele suporta;

1.11.2.8. Possuir capacidade integral de pesquisas de a�vos, baseado em critérios de consulta definidos sobre atributo do a�vo.

1.11.3. A solução deve permi�r a troca de Itens de Configuração mantendo as caracterís�cas originais do a�vo, para o caso de subs�tuição de a�vos.

1.11.4. Possuir capacidade integral de pesquisas de a�vos, baseado em diversos critérios como Domain name, Aplica�ons, Device category, inventory �me, ip
address, OS, entre outros.

1.11.5. A  solução  deve  ser  capaz de  facilitar  o  agrupamento  de  Itens  de  Configuração  por  sistemas,  para  iden�ficação  de  clusters  e  ambientes  de
con�ngência e alta disponibilidade.

1.11.6. A solução deve fornecer um acesso controlado ao CMDB baseado em perfis de usuários, para a leitura, gravação e atualização de dados.

1.11.6.1. Não deve haver a possibilidade de exclusão de dados do CMDB, independente do perfil do usuário.

1.11.6.2. Qualquer exclusão de dados deve ser apenas lógica, controlada por ro�nas e filtros interpretados pela solução, mas mantendo-se sempre o
registro em banco de dados para fins de histórico, auditoria e integridade.

1.11.7. A solução deve oferecer um conjunto mínimo de relatórios gerenciais sobre Itens de Configuração, a�vos e informações financeiras, para facilitar os
processos de auditoria do Gerenciamento da Configuração.

1.11.8. O  Gerenciamento  de  A�vos e  Configuração  deve  ser  na�vamente  integrado  com o  Gerenciamento  de  Incidentes,  de  forma  que  registros de
incidentes possam ser associados a registros con�dos no CMDB.

1.11.9. O  CMDB deve  facilitar  a  iden�ficação  proa�va  de  problemas de  infraestrutura  no  Gerenciamento  de  Problemas por iden�ficar,  por meio  de
integração, componentes de infraestrutura que estejam instáveis ou apresentem falhas de funcionamento.

1.11.10. O  Gerenciamento  de  A�vos e  Configuração  deve  ser  na�vamente  integrado  com o  Gerenciamento  de  Mudanças,  de  forma  que  registros de
mudanças possam ser associados a registros con�dos no CMDB.

1.11.11. A solução deve facilitar a análise e a aprovação de Requisições de Mudança, por meio da iden�ficação dos Itens de Configuração afetados.

1.11.12. A solução  deve prevenir que mudanças sejam realizadas no  ambiente de TIC  sem prévia  autorização  por um processo  de Gerenciamento  de
Mudanças.

1.11.13. A solução deve permi�r a rápida iden�ficação, recuperação e análise de todas as RDMs associadas a um mesmo Item de Configuração.

1.11.14. As informações do Gerenciamento de configuração devem estar disponíveis e permi�r a automação de atualizações do ambiente de TIC, por meio
da integração na�va com ferramentas de distribuição de pacotes e so�wares.

1.11.15. Suportar a tecnologia WOL (Wake-On-LAN).

1.11.16. Prover o inventário das informações de hardware de estações de trabalho e servidores tais como: processador(es), memória, placa mãe, interface(s)
de rede, protocolos de rede, System BIOS.

1.11.17. Possibilitar a  coleta, em plataforma Windows e Linux (servidores de rede),  dos serviços existentes e as informações associadas a  estes (Status,
descrição, etc).

1.11.18. Executar o inventário de so�wares a par�r de informações coletadas em registry, campos do add/remove programs.
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1.11.19. Permi�r que a  medição do uso de so�wares ocorra  de forma passiva,  onde serão coletados os dados esta�s�cos de u�lização das aplicações
monitoradas e enviados ao manager da solução para posterior uso em análises do ambiente.

1.12. Gerenciamento de Licença de So�ware:

1.12.1. Deve ser capaz de u�lizar informações de prova  de uso (inventário  de so�ware)  coletadas de forma  automá�ca  por ferramentas de mercado
especialistas para este fim ou mesmo de forma manual, e man�das em banco de dados ou arquivos como por exemplo planilhas em MS-Excel.

1.12.2. Deve possibilitar a criação e manutenção de uma lista de empresas para controle de fornecedores, fabricantes de so�wares, subsidiárias, parceiros,
etc.

1.12.3. Deve  possibilitar  a  criação  e  manutenção  de  uma  lista  de  contatos  para  controle,  por  exemplo,  de  funcionários,  consultores,  contatos  nos
fornecedores, etc.

1.12.4. Deve possuir mecanismo de análise de conformidade automá�ca, capaz de gerar relatórios diversos sobre conformidade (ou não-conformidade) no
uso de licenças de so�ware, a par�r do cruzamento e reconciliação das informações de prova de uso (inventário de so�ware) com as informações de direito de uso
(contratos e licenciamento de so�ware).

1.12.5. Deve possibilitar a monitoração con�nua dos dados relevantes para a análise de conformidade, efetuando a reconciliação de licenças e instalações.

1.12.6. Deverá possuir mecanismo de geração de relatórios de análise de conformidade, alertas, nivelamento, dentre outros, mecanismo este baseado em
tecnologia BI.

1.12.7. Deve prover dashboard via interface web para acesso às informações sobre o status das análises de conformidade de uso das licenças de so�ware.

1.12.8. Deve permi�r a exportação dos relatórios para formatos tais como PDF e CSV.

1.12.9. Deve ser capaz de gerar os seguintes alertas relacionados a questões de conformidade sobre o uso de licenças de so�wares:

1.12.9.1. Licenças encerradas;

1.12.9.2. Licenças encerrando;

1.12.9.3. Manutenção encerrada;

1.12.9.4. Manutenção encerrando;

1.12.9.5. Aproximação da data de pagamento da manutenção.

1.12.10. Deve permi�r o cadastro e correta iden�ficação dos diversos �pos de so�wares comercializados de acordo com os contratos de licenciamento, tais
como produtos “stand-alone”, suites, bundles, subscrições e serviços;

1.13. Gerenciamento de Nível de Serviço:

1.13.1. A solução deve ser capaz de estabelecer acordos de nível de serviço (SLA) e registrar seus detalhes.

1.13.2. A solução deve ser capaz de monitorar automa�camente os tempos de resposta, resolução e escalação para todos os escopos de contrato.

1.13.3. A solução deve ser capaz de registrar múl�plos tempos de resposta e resolução por acordo.

1.13.4. A solução deve ser capaz de registrar múl�plos níveis de escalação por acordo.

1.13.5. A  solução  deve ser capaz de  escalar eventos (Incidentes/Problemas/Mudanças)  que violem acordos ou  cheguem perto  dos limites de  tempo
definidos, garan�ndo a no�ficação do usuário e �mes de suporte por e-mail.

1.13.6. A solução deve permi�r definir as horas úteis individualmente para cada acordo.

1.13.7. Os tempos de resposta, resolução e escalação somente serão contabilizados em horas úteis, de acordo com a definição de cada acordo.

1.13.8. A solução deve permi�r informar o plano de feriados, figurando horas não úteis e desvios na definição de horas úteis do acordo.

1.13.9. A solução deve u�lizar as informações de prazos para automa�zar e gerenciar os obje�vos do serviço, por meio de regras de negócio, alertas,
escalações e no�ficações.

1.13.10. A solução deve automa�zar o monitoramento dos limites de performance e disponibilidade de serviços, frente aos níveis de serviço acordados.

1.13.11. A solução deve permi�r emi�r relatórios das métricas de SLA.

1.13.12. A ferramenta deve possibilitar emi�r relatórios de SLA por grupo de soluções e de resolução.

1.13.13. A solução deve permi�r a criação de painéis analí�cos do �po dashboard relacionados a serviços e métricas do processo.

1.14. Gerenciamento de Conhecimento:

1.14.1. A solução deve possuir na�vamente uma ferramenta de base de conhecimento.

1.14.1.1. A ferramenta deve permi�r a criação, adição, manutenção e remoção de ar�gos de conhecimento.

1.14.1.2. A ferramenta deve permi�r a adição de documentos externos à Base de Conhecimento.

1.14.1.3. A ferramenta deve permi�r separar ou restringir o acesso a ar�gos de conhecimento entre técnico e não-técnico.

1.14.1.4. A ferramenta deve permi�r pesquisar mediante palavras-chave ou frases inteiras.

1.14.1.5. A ferramenta deve permi�r pesquisar incidentes conhecidos baseado em critérios definidos.

1.14.2. A Central de Serviços e os �mes de suporte devem ter acesso a um pacote comum de ar�gos de conhecimento, para resolução rápida de eventos.

1.14.3. A ferramenta deverá permi�r separar ou restringir o acesso a uma base de conhecimento interna e externa.

1.14.4. A solução deve permi�r a definição de diversos níveis de acesso ao Gerenciamento do Conhecimento (ex. Somente Leitura, Escrever, Criar, Excluir).

1.14.5. A solução deve controlar o processo de aprovação de um documento, antes do mesmo ser publicado na Base de Conhecimento.

1.14.6. A solução deve criar automa�camente um iden�ficador único para cada registro/ar�go de conhecimento para referência futura.

1.14.7. A solução deve permi�r a entrada de texto livre, imagens, anexos, etc, como ar�gos de conhecimento.

1.14.8. A solução deve automa�zar a população de campos do ar�go de conhecimento com dados de autor e proprietário, data de criação, assim como
outros atributos desejados pela organização.

1.14.9. A solução deve rastrear e manter atualizada a informação de propriedade sobre o ar�go de conhecimento.

1.14.10. A solução deve apresentar a integração na�va do Gerenciamento do Conhecimento com as demais disciplinas, permi�ndo, por exemplo, mas não
limitado a, a associação de documentos e ar�gos de conhecimento a eventos de Incidentes, Problemas e Mudanças.

1.14.11. A  ferramenta  de  Gerenciamento  do  Conhecimento  e  seus  repositórios  devem ser  parte  integrante,  ou  ser  na�vamente  associada  ao  CMDB
controlado pela ferramenta de Gerenciamento de A�vos e Configurações.
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1.14.12. A ferramenta deve apresentar a integração na�va com o CMDB para permi�r a associação de ar�gos de conhecimento com registros de Itens de
Configuração.

1.14.13. A ferramenta deve permi�r a abertura de uma RDM ou de uma Requisição de Serviço quando um ar�go ou informação de conhecimento precisar
ser modificado ou atualizado.

1.14.14. A ferramenta de Gerenciamento de Conhecimento deve:

1.14.14.1. Permi�r a consulta em conteúdos armazenados em múl�plos formatos;

1.14.14.2. Possuir listas de perguntas frequentes (FAQS) para cadastrar informações sobre problemas conhecidos, erros comuns, ro�nas e procedimentos,
permi�ndo a categorização das informações inseridas;

1.14.14.3. Automa�zar a criação e a manutenção de FAQs para clientes e usuários finais.

1.15. Funcionalidades Adicionais:

1.15.1. A solução deve possuir um motor de pesquisa com as seguintes funcionalidades:

1.15.1.1. Permi�r a consulta global por texto livre, pesquisando em textos em eventos, registros, ações e procedimentos de conhecimento;

1.15.1.2. Permi�r que usuários alterem a ordem de apresentação, ao aumentar a relevância de um termo pesquisado;

1.15.1.3. Permi�r que usuários refinem a pesquisa com consultas avançadas;

1.15.1.4. Permi�r exportar os resultados para formatos padrão (Excel, CSV ou HTML).

1.15.2. A solução deve permi�r elaborar scripts de atendimento dinâmico para atendentes de primeiro nível  de atendimento, assim como para outros
usuários do so�ware.

1.15.3. Especificações de customização de processos de trabalho (workflow):

1.15.3.1. A solução deverá permi�r a elaboração de regras de negócios e implementação de fluxos de trabalho (workflow). As regras deverão permi�r
que usuários, com níveis de acesso apropriados, manipulem os campos visíveis nas telas da solução, criando e ordenando fluxos de trabalho e formulários.

1.15.3.2. A solução deve ser capaz de gravar e armazenar diversos processos de trabalho.

1.15.3.3. A solução deve possuir processos de trabalho na�vos, que sejam inteiramente personalizáveis.

1.15.3.4. Deve ser permi�do criar processos de trabalho para quaisquer eventos (Incidentes, Problemas, Mudanças, etc).

1.15.3.5. Cada processo de trabalho deve ter um SLA geral, permi�ndo ainda que cada tarefa individual mantenha seu próprio SLA individual.

1.15.3.6. A solução deve permi�r que todos os estágios e tarefas de um processo sejam reu�lizáveis em novos processos ou em processos existentes,
individualmente ou em grupo.

1.16. Personalização e Permissões:

1.16.1. A solução deve permi�r suportar indivíduos e grupos.

1.16.2. A solução deve permi�r definir funções e permissões no nível de equipe.

1.16.3. A solução deve permi�r definir funções e permissões no nível indivíduo.

1.16.4. A solução deve permi�r definir personalizações de tela no nível de equipe.

1.16.5. A solução deve permi�r definir personalizações de tela no nível do indivíduo.

1.16.6. A solução deve permi�r a definição e personalização de telas sem necessidade de desenvolvimento ou experiência com programação.

1.16.7. A solução deve permi�r definir permissões sem a necessidade de desenvolvimento ou experiência com programação.

1.16.8. A solução deve permi�r adicionar, modificar ou remover campos em formulários existentes, para usuários com permissão para tal.

1.16.9. A solução deve permi�r a modificação dos formulários (adicionar/remover/modificar campos de entrada de dados) e criar relacionamentos entre
campos sem necessidade de desenvolvimento ou experiência com programação.

1.16.10. A solução deve oferecer suporte às permissões de acesso no nível de Suporte Funcional (equipe) e Disciplina (processo).

1.16.11. A solução deve permi�r controlar o acesso no nível de função com a habilidade de restringir o uso de uma função individual da aplicação sem
desabilitar o acesso ao sistema inteiro.

1.16.12. A solução deve permi�r a restrição de permissões por ação, incluindo atualização e somente pesquisa.

1.17. Automações:

1.17.1. Possuir interação remota, mediante troca de mensagens (chat) entre técnicos e clientes usuários, via web, reduzindo interação via telefone, e-mail e
visitas locais.

1.17.2. Permi�r a predefinição de mensagens, padronizando saudações e respostas em conversas entre técnicos e usuários, via chat.

1.17.3. Possibilitar que a troca de mensagens (chat) seja armazenada junto ao �cket.

1.17.4. Permi�r que um técnico possa tratar mais de um cliente/usuário, ao mesmo tempo, ou convidar outros técnicos ou supervisores a par�cipar das
eventos de atendimento, por meio de colaboração.

1.17.5. Possuir funcionalidade de escalonamento, facilitando a  transferência  do cliente/usuário  a  outro  técnico/analista  especializado, ou  a  outra  fila
durante o atendimento on-line.

1.17.6. Possuir scripts prontos e permi�r criar scripts para automação de tarefas usando linguagens comuns de script, como VBScript e JavaScript.

1.17.7. Possibilitar o  envio  de links,  que automa�camente direcionem o cliente usuário  a  uma URL pré-definida  que o  auxiliará  na  resolução de seu
problema.

1.17.8. O log de a�vidades, registrado nos chamados, deve conter trilhas de auditoria para cada uma das ações realizadas pelos técnicos remotamente nas
máquinas dos clientes. Como por exemplo, log de chat e intervenções.

1.17.9. Estar licenciada (caso seja necessário este licenciamento) para todo o conjunto de atendentes dos chamados em primeiro, segundo ou terceiro
nível, sejam estes atendentes da própria CONTRATADA, sejam servidores do CONTRATANTE ou mesmo colaboradores vinculados a outros contratos de prestação
de serviços.

1.17.10. A Licitante, no momento da habilitação, deve informar qual a ferramenta de gestão de serviços que irá u�lizar no ambiente da CONTRATANTE para
validação, incluindo folders, etc.

1.17.11. A  Licitante  deverá,  obrigatoriamente,  apresentar  cer�ficado  PinkVerify  V3  ou  superior,  válido,  emi�do  pela  En�dade  Pink  Elephant,  para  a
ferramenta de gestão de serviços ofertada, por sua cópia auten�cada, ou por visita ao site eletrônico da en�dade cer�ficadora (h�p://www.pinkelephant.com
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/PinkVERIFY), no qual deverá constar a ferramenta de gestão de serviços e respec�va versão (em total conformidade com os produtos constantes em sua proposta),
bem como a categoria de selo de cer�ficação, para no mínimo, 16 processos.

1.18. Disposições Finais:

1.18.1. A camada de dados da solução deve ser compa�vel com bancos de dados relacionais padrão (RDBMS).

1.18.2. O fornecedor deve entregar o modelo ou esquema de dados da aplicação proposta.

1.18.3. A solução deve permi�r o acesso direto ao seu banco de dados por outras aplicações para conexão, integração e extração de dados.

1.18.4. A interface web disponível deve atender tanto aos usuários da Central de Serviços, usuários administradores da solução ofertada e usuários finais,
segregando corretamente estes perfis e apresentando a cada um apenas as funcionalidades disponíveis ao seu �po de acesso.

1.18.5. Todas as funcionalidades de operação devem estar disponíveis por meio da interface web da solução ofertada, apresentadas de acordo com o perfil
do usuário u�lizador e suas permissões.

1.18.6. A solução deverá permi�r anexar arquivos de qualquer extensão aos formulários de entrada de dados, independente do evento ou disciplina de
gestão, para complementar as informações do processo.

1.18.7. Estar licenciada (caso seja necessário este licenciamento) para todo o conjunto de atendentes dos chamados em primeiro, segundo ou terceiro
nível, sejam estes atendentes da própria CONTRATADA, sejam servidores do CONTRATANTE ou mesmo colaboradores vinculados a outros contratos de prestação
de serviços.

ANEXO VIII

Especificação Técnica da Central Telefônica

1. A Solução de Telefonia da CONTRATADA deverá:

1.1. Fornecer interface de música em espera.

1.2. Fornecer tecnologia de CTI para capturar/armazenar informações (número do ramal, número de matrícula, número do CPF, dentre outras informações que sejam
necessárias para o atendimento).

1.3. Fornecer so�ware de Gerenciamento do PABX/DAC, bem como o serviço de URA (Unidade de Resposta Audível) com, no mínimo, 03 (três) níveis.

1.4. Fornecer serviço de URA que permita gravação de mensagens de voz para fins informa�vos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE.

1.5. A solução deve informar ao usuário sobre o tempo médio de espera para atendimento em momentos de sobrecarga de ligações, em nenhuma situação deverá ser
disponibilizada mensagem informando que todos os usuários estão ocupados.

1.7. Permi�r que os usuários não precisem ouvir toda a mensagem gravada para selecionar a operação desejada;

1.8. Fornecer a facilidade de “echo”, que faz ecoar os dígitos enviados pelos usuários sob a forma de voz digitalizada;

1.9. Prover a gravação e o armazenamento de todas as ligações.

1.10. A CONTRATADA deverá possuir solução de telefonia de modo que todas as a�vidades referentes às chamadas telefônicas possam ser registradas, gerenciadas e
auditadas, permi�ndo extrair mediante consultas e/ou relatórios, no mínimo:

1.10.1. a quan�dade e nome dos atendentes disponíveis para receber ligações no período (podendo ser configuradas faixas de horário e intervalos de datas);

1.10.2. o sumário de a�vidades dos atendentes;

1.10.3. o número de origem da ligação;

1.10.4. a data e hora da ligação;

1.10.5. a hora do atendimento da ligação;

1.10.6. o ramal que atendeu a ligação;

1.10.7. o atendente que atendeu a ligação;

1.10.8. a duração da ligação (este tempo corresponde ao intervalo compreendido entre o exato momento em que a ligação é recebida pela Central Telefônica até a
hora do encerramento da ligação);

1.10.9. o tempo para atendimento da ligação (este tempo corresponde ao intervalo compreendido entre o exato momento onde o usuário opta, dentre as opções
da URA, para ser atendido por um atendente da Central Telefônica e o momento exato em que ele é atendido por um atendente);

1.10.10. o tempo de atendimento da ligação (este tempo corresponde ao intervalo compreendido entre o exato momento em que o usuário é atendido por um
atendente até a hora do encerramento da ligação);

1.10.11. o horário de finalização da ligação;

1.10.12. a situação da ligação (atendida, atendida dentro do prazo, atendida fora do prazo, abandonada, desistência);

1.10.13. a lista de chamadas abandonadas (considera-se chamada abandonada aquela onde o usuário ou não é atendido ou desliga a ligação após o tempo
máximo estabelecido como parâmetro para início do atendimento das ligações);

1.10.14. a lista de chamadas com desistência (considera-se desistência quando o usuário desliga antes do tempo máximo estabelecido como parâmetro para início
do atendimento das ligações);

1.10.15. a gravação de ligações realizadas e/ou recebidas pela equipe de atendimento;

1.10.16. os períodos de indisponibilidade da Central Telefônica;

1.10.17. a quan�dade e lista de ligações recebidas e/ou realizadas de/para usuários internos e externos da CONTRATANTE.

1.11. A Solução de Telefonia da CONTRATADA deverá emi�r, no mínimo, os seguintes relatórios:

1.11.1. Analí�co com o total e lista de chamadas recebidas pela Central Telefônica.

1.11.1.1. Este relatório deverá ter coluna que permita iden�ficar se a chamada foi atendida, abandonada ou se foi um caso de desistência.

1.11.1.2. Este relatório deverá ter coluna que permita iden�ficar, dentre as chamadas atendidas, se ela foi atendida dentro ou fora do prazo.

1.11.1.3. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara a data e hora da ligação;

SEI/GOVMG - 33435038 - PADRÃO - Termo de Referência Pregão de S... file:///C:/Users/X11098788/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor...

56 of 60 02/09/2021 18:09



1.11.1.4. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara o momento em que o usuário optou por ser atendido por um atendente;

1.11.1.5. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara o momento em que o usuário foi atendido por um atendente;

1.11.1.6. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara o intervalo de tempo transcorrido entre o momento em que o usuário
optou por ser atendido por um atendente e o momento em que ele foi efe�vamente atendido pelo atendente;

1.11.1.7. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara o número de origem da ligação;

1.11.1.8. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara quem atendeu a ligação;

1.11.1.9. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara qual a duração do atendimento. Tempo correspondente ao intervalo entre
o momento em que o atendente atendeu a ligação do usuário e o momento em que a ligação foi encerrada;

1.11.1.10. Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara por quanto tempo o usuário ficou u�lizando as opções da URA. Tempo
correspondente ao intervalo entre o momento em que a ligação foi recebida pela Central Telefônica e o momento em que o usuário optou por ser atendido
por um atendente;

1.11.1.11.Este relatório deverá possuir coluna que permita verificar de forma clara qual a duração total da ligação. Tempo correspondente ao intervalo entre
o momento em que a ligação foi recebida pela Central Telefônica e o momento em que a ligação foi encerrada;

1.11.1.12. No final deste relatório deve ser apresentado um quadro sinté�co contendo colunas com o total  de chamadas recebidas, total  de chamadas
atendidas no prazo, total de chamadas atendidas fora do prazo, total de chamadas abandonadas, total de chamadas desprezadas, percentual de chamadas
atendidas no prazo (valor correspondente ao total  de chamadas atendidas no prazo sobre o total  de chamadas recebidas menos o total  de chamadas
desprezadas), percentual de chamadas abandonadas (valor correspondente ao total de chamadas abandonadas sobre o total de chamadas recebidas menos
o total de chamadas desprezadas), o tempo médio de atendimento das ligações;

1.11.1.13. O relatório deve permi�r que se possa configurar os períodos e horários de extração conforme necessidade e/ou desejo da equipe de fiscalização
da CONTRATANTE;

1.11.1.14. O relatório deve apresentar os dados do período e horário que foram u�lizados para sua geração;

1.11.1.15. O relatório deve apresentar a data e horário em que foi gerado;

1.11.2.  Relatório  analí�co  de indisponibilidades da  Central  Telefônica  contendo data,  horário  de início  da  indisponibilidade,  horário  de retorno do serviço,
descrição  e  mo�vação  da  indisponibilidade,  impacto  da  indisponibilidade detalhando  os recursos afetados,  equipes envolvidas na  resolução  do  problema,
responsável  pelas  ações  de  contorno/solução  da  indisponibilidade,  ações  tomadas  para  resolver  o  problema  da  indisponibilidade  e  total  de  tempo  da
indisponibilidade;

1.11.2.1. O relatório deve permi�r que se possa configurar os períodos e horários de extração conforme necessidade e/ou desejo da equipe de fiscalização da
CONTRATANTE;

1.11.2.2.  No final  deste relatório  deve ser apresentado um quadro  sinté�co  contendo colunas com o  total  de tempo de indisponibilidade da  central
telefônica, total de tempo de disponibilidade da central telefônica e com o percentual de disponibilidade da central telefônica;

1.11.2.3. Todos os casos de indisponibilidade da central telefônica devem ser comunicados à equipe de fiscalização do contrato tanto no início quanto no
final do evento.

1.11.3. Relatório que permita saber o quan�ta�vo de operadores/atendentes logados em um dado momento ou período, bem como a lista dos atendentes, quais
ligações atenderam e/ou efetuaram.

1.11.3.1. O relatório deve permi�r que se possa configurar os períodos e horários de extração conforme necessidade e/ou desejo da equipe de fiscalização da
CONTRATANTE;

1.11.4. Tempo médio de atendimento geral e por atendente.

1.11.4.1. O relatório deve permi�r que se possa configurar os períodos e horários de extração conforme necessidade e/ou desejo da equipe de fiscalização da
CONTRATANTE;

1.11.5. Relatório de chamadas recebidas por dia e faixa de horário.

1.11.5.1. Este relatório deve apresentar a quan�dade de ligações recebidas num dia X, onde X é um valor configurável rela�vo a um dia específico, ou num
intervalo de dias configurável  e sua distribuição em faixas de horário. As faixas de horário a serem consideradas para este relatório correspondem aos
períodos de 60 (sessenta) minutos de cada hora do dia (por exemplo: de 6 às 7h, de 7 às 8h, de 8 às 9h e assim sucessivamente até completar todas as horas
do dia). Portanto, o relatório deve retornar as informações do dia requerido e de suas respec�vas 24 (vinte e quatro) faixas de horário ou dos dias do
intervalo configurado, neste caso, separando-se os valores dia a dia com os respec�vos dados;

1.11.5.2. O relatório deve conter coluna com o total de chamadas atendidas no prazo.

1.11.5.3. O relatório deve conter coluna com o total de chamadas atendidas fora do prazo.

1.11.5.4. O relatório deve conter coluna com o total de chamadas abandonadas.

1.11.5.5. O relatório deve conter coluna com o total de atendentes realizando atendimentos no horário.

1.11.5.6. O relatório deve permi�r que se possa configurar o período e horários de extração conforme necessidade e/ou desejo da equipe de fiscalização da
CONTRATANTE.

1.11.5.7. Os relatórios podem ser entregues em plataformas tais como: Power BI, Bird etc.

1.12. A CONTRATADA fornecerá pleno acesso de consulta e auditoria aos dados e relatórios da solução de telefonia para a equipe de fiscalização da CONTRATANTE para
fins de acompanhamento, auditoria e apuração dos indicadores de nível de serviço de telefonia;

1.13. A CONTRATADA deverá possuir sistema que permita verificar a disponibilidade da Central Telefônica em tempo real, bem como que permita a emissão de relatórios
que demonstrem a disponibilidade;

1.13.1. CONTRATADA fornecerá pleno acesso de consulta aos dados e relatórios para a equipe de fiscalização da CONTRATANTE para fins de acompanhamento,
auditoria e apuração da disponibilidade do serviço de telefonia.

1.14. A CONTRATADA garan�rá a infraestrutura de comunicação de dados adequada e necessária (canais de voz, circuito de dados etc.) para escoamento do tráfego das
chamadas telefônicas des�nadas ou originadas pela Central de Atendimento;

1.15. A CONTRATADA garan�rá 02 (dois) circuitos de comunicação de dados de operadoras dis�ntas, dedicados (Ponto a Ponto ou MPLS), de voz e dados, cabendo à
CONTRATADA instalar os componentes necessários para a interligação da central da CONTRATANTE e de sua rede (passando por seu firewall);

1.16. A CONTRATADA deverá garan�r que a ocupação máxima da banda não ultrapasse 90% durante o horário de 8 às 18h e a redundância do serviço;

1.16.1. Caso exceda a ocupação da banda de comunicação por um período superior a 05 (cinco)  dias úteis durante o horário de 8 às 18h, deverá ser ampliada a
velocidade do link/canais de voz de modo a garan�r a qualidade do serviço. Esta ampliação correrá às expensas da CONTRATADA.

1.17. A CONTRATADA deverá permi�r que ferramentas da CONTRATANTE façam o monitoramento dos roteadores e da u�lização dos links por meio da ferramenta de

SEI/GOVMG - 33435038 - PADRÃO - Termo de Referência Pregão de S... file:///C:/Users/X11098788/AppData/Local/Microsoft/Windows/Tempor...

57 of 60 02/09/2021 18:09



coleta SNMP, para fins de comprovação;

1.18.  O canal  de dados da  CONTRATADA deverá  passar pelo  FIREWALL  da  CONTRATANTE,  com vistas a  assegurar a  segurança  lógica  dos dados trafegados entre
CONTRATANTE e CONTRATADA. Esta comunicação deverá ser estabelecida via VPN;

1.19. Integração da Solução de Telefonia da CONTRATADA com a Solução de Gerenciamento de Service Desk da CONTRATANTE;

1.19.1. A solução de telefonia da CONTRATADA deverá estar integrada com a Solução gestão de serviços da CONTRATADA de modo que as ligações telefônicas
recepcionadas pela Central de Atendimento acionem automa�camente a tela de registro de incidentes e atualizações, gerando um registro de evento e disparando
o relógio para cronometragem do respec�vo tempo de atendimento e apuração dos acordos de níveis mínimos de serviço;

1.19.1.1 Este acionamento poderá estar sujeito às escolhas que o usuário fizer nas opções da URA.

1.19.2. A solução de telefonia da CONTRATADA deverá estar integrada com a solução de gestão de serviços dela, de modo que as gravações de áudio referentes às
ligações telefônicas recepcionadas e/ou realizadas pelas equipes da Central de Atendimento (Tarefas de Suporte de 1º Nível) possam ser acessadas por meio do
respec�vo registro de evento na solução e atualizações, possibilitando a escuta das gravações telefônicas correspondentes a qualquer tempo. Deste modo, cada
chamado deverá conter link(s) ou os respec�vos caminhos para que se possa iden�ficar, acessar e escutar todas as gravações das ligações telefônicas, recebidas
e/ou realizadas pela Central Telefônica, referentes ao respec�vo chamado. Todos os custos dessa integração serão assumidos pela CONTRATADA;

1.19.2.1. O processo de gravação do arquivo de áudio deverá acontecer ao lado da central  telefônica e iniciado automa�camente por este disposi�vo,
quando o operador atender a ligação;

1.19.2.2. O processo de gravação do arquivo de áudio deverá  ser interrompido automa�camente por este disposi�vo, quando o atendente encerrar a
ligação;

1.19.2.3. Não haverá operação manual deste processo pelo operador (ex. clicar para iniciar a gravação ou clicar para encerrar a gravação. Todo o processo
deverá ser automá�co e controlado pela Central Telefônica);

1.19.2.4. A Central Telefônica é responsável pela gravação dos áudios das chamadas;

1.19.2.5. As gravações deverão ser armazenadas em formato “.wav”;

1.19.2.6. O(s) caminho(s) para cada arquivo de áudio deverá (rão) ser armazenado(s) junto do registro do chamado;

1.19.2.7. Os arquivos “.wav” devem permanecer no repositório onde a Central Telefônica  atualmente os armazena, para evitar o crescimento exponencial da
Base de Dados do sistema de gestão de serviços.

1.19.3. Caso o Usuário Final ligar sobre o acompanhamento a uma ocorrência já registrada a ferramenta de gestão de serviços abrirá um formulário de evento
como se fosse o registro de um novo chamado. Neste caso:

1.19.3.1. O operador deverá registrar o evento desta ligação em um novo chamado.

1.19.3.2. O operador deverá registrar a informação de contato no chamado original.

1.19.3.3. O operador deverá encerrar o evento novo, vinculando-o ao mais an�go para fins de histórico de ações;

1.19.3.4. Após salvar o primeiro evento, o operador registra os demais eventos conforme as necessidades do Usuário Final categorizando e descrevendo
corretamente cada necessidade no respec�vo chamado;

1.19.3.5. Todos os chamados referentes à esta ligação deverão ser vinculados e, nos chamados filho, deve ser indicado o número do chamado pai, aquele no
qual a ligação está associada.

ANEXO IX

Requisitos da Ferramenta de Gerenciamento de A�vos

1. REQUISITOS GERAIS

1.2. Deverá ser entregue a documentação do fabricante do so�ware com as informações que comprovem o perfeito atendimento aos requisitos abaixo listado.

1.3. Deverão ser disponibilizados e instalados todos os módulos e/ou ferramentas para atender aos requisitos de Gestão de A�vos, que estará sempre associado ao
processo de ITIL de gerenciamento de A�vos. As informações dos a�vos devem ser integradas ao CMDB.

1.4. Toda a interface (gerentes, analistas e usuários) deve ser em ambiente WEB, acessada via navegador e compa�vel com Internet Explorer, Mozilla Firefox ou Google
Chrome, aceitando-se excepcionalmente a u�lização de uma aplicação desktop para a configuração, parametrização e administração da solução.

1.5. U�lizar base de dados centralizada e integrada.

1.6. Permi�r de forma integrada a visualização de diversas plataformas geridas em uma única solução (cockpit central), ex: SAP, Microso�, Linux, MAC, IOS, Android,
VMWARE, ambientes virtualizados.

1.7. Classificar o disposi�vo em um status que defina se o mesmo está A�vo ou Ina�vo de acordo com período de comunicação.

1.8. Suportar a gestão de a�vos nos ambientes Windows/Linux/MAC/Unix.

1.9. U�lizar os métodos de descoberta de aplicações: Adicionar/remover, iden�ficação de arquivos executáveis, análise de registro (registry), pesquisa em bibliotecas.

1.9.1. Reconhecer todas as aplicações instaladas nos disposi�vos gerenciados, sejam �sicos ou virtualizados.

1.9.2. Disponibilizar, no mínimo, informações de �tulo do so�ware, descrição, versão, fabricante.

1.9.3. Reconhecer so�wares fornecidos em pacotes de valor agregado (suítes) e aplicações desenvolvidas sob demanda, tratando-os como um único objeto e não
aplicações segmentadas.

1.9.4. Possuir mecanismo automá�co de iden�ficação de so�ware instalado e suas métricas, com base em uma lista de padrão de mercado.

1.9.5. Possuir mecanismo de iden�ficação de so�ware desenvolvido in house.

1.10. Ser capaz de apresentar os computadores e seus consumos de licenças.

1.11. Permi�r definição de permissão com diferentes �pos de acesso a cada um dos envolvidos no processo de SAM.

1.12. Apresentar a conformidade de licenciamento, que apresenta quantas licenças têm no contrato, quantas estão instaladas e onde.

1.13. Detectar instalações de blacklist enviando e-mail de alerta para endereço previamente cadastrado.
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1.14. Reconhecer todas as aplicações instaladas e instancias em execução, mesmo aplicações portableapps.

1.14.1. A solução deve executar a re�rada de so�ware de forma automá�ca conforme a usabilidade do produto, retornando automa�camente a licença para um
estoque.

1.15. Funcionar tanto com agentes locais ou scripts (agentless) ou uma combinação deles no mesmo ambiente em rede publica ou privada.

1.16. A solução deve se integrar com uma base de dados da ferramenta de gerenciamento de chamado por meio do gerenciamento da configuração na�va (CMDB) e
centralizada, onde será man�do todas as informações de a�vos e eventos registrados.

1.17. Possuir capacidade integral de pesquisas de a�vos, baseado em diversos critérios definidos sobre qualquer atributo do a�vo.

1.18. Prover o inventário das informações de hardware de estações de trabalho e servidores tais como: processador(es), memória, placa mãe, interface(s) de rede,
protocolos de rede,  System BIOS,  System Slots,  portas de I/O,  Devices,  Discos (�sicos e  lógicos),  file  systems,  recursos do  sistema  operacional,  se�ngs de região,
controladoras (IDE, SCSI, USB) e outros, além de permi�r a coleta e inserção de dados de inventário a par�r do uso de arquivos, e também acessar e coletar informações
em Registry (Windows).

1.19. A solução deve permi�r a validação e a reconciliação automá�ca de dados de itens de configuração para garan�r, por exemplo, a u�lização de nomenclaturas e
convenções padrão para a criação de itens de configuração ou federação de dados para fontes externas.

1.20.  Possibilitar  a  definição  e  implementação  de  polí�cas  de  distribuição  de  agentes  para  os  equipamentos iden�ficados como  sendo  “não  gerenciados”  pelo
mecanismo de "discovery con�nuo”.

1.21. Possuir mecanismo para definição de polí�ca de configuração dos componentes da solução (manager e agents), sendo possível definir-se uma ou mais polí�cas para
os agentes.

1.21.1. A definição dos valores atribuídos aos parâmetros configurados na(s) polí�ca(s) de configuração pode ser centralizada (só pode ser alterada no gerenciador
da solução) ou localizada (possibilitando a alteração de valores nos agentes).

1.22.  Possuir componente de monitoração  de u�lização  de  so�wares  (so�ware metering/so�ware usage),  a  par�r  do  qual  pode-se  acompanhar o  uso  efe�vo  de
determinadas aplicações no ambiente inventariado.

1.23. Permi�r o agendamento dos inventários de Hardware, So�ware e da coleta de dados externos (templates) de forma independente, possibilitando execução de tais
módulos em momentos dis�ntos, de acordo com a necessidade determinada pelo administrador da solução.

1.24. Implementar mecanismo de polí�cas de gerenciamento, a  par�r do qual  pode-se iden�ficar máquinas que estão violando uma polí�ca previamente definida
(baseada em informações coletadas de inventário).

2. DEPLOYMENT E ARQUITETURA

2.1. Possuir Portal Web disponível para gerenciamento e consulta, de forma centralizada e consolidada, a par�r de dentro ou fora da organização.

2.2. U�lizar ferramenta própria para deployment de agentes.

2.3. U�lizar ferramenta própria para Discovery do ambiente, dos disposi�vos que u�lizem os seguintes protocolos de comunicação: SNMP, WINRCP/WMI, DNS lookup,
IPV04 e IP FINGERPRINT.

2.4. Conectar-se por meio de protocolo seguro (HTTPS) e enviar pacote criptografado ao final da coleta dos dados.

2.5. Possibilitar a u�lização de instalação/arquitetura on-premises, hosted, SaaS ou Híbrido).

3. MEDIÇÃO DE USO DE SOFTWARE

3.1. Detectar e registrar o uso de cada so�ware por instalação existente e por usuário.

3.2. Fornecer histórico de uso dos aplica�vos instalados, independente do disposi�vo estar ou não conectado à rede local no momento de sua u�lização.

3.3. A solução deverá medir o uso das aplicações rodando nos ambientes virtuais Windows (Remote Desktop Services, Terminal Services) e Citrix.

3.4. Iden�ficar quais usuários u�lizaram quais aplicações e em qual disposi�vo, seja ele �sico, móvel ou virtualizado.

3. GESTÃO DE CONTRATOS E LICENÇAS

3.1. Gerenciar contratos, licenças e aplica�vos garan�ndo que os mesmos tenham o controle de data de aquisição, data de vencimento, descrição do contrato e períodos
de garan�a de atualização/manutenção.

3.2. Possibilidade de anexar documentos adicionais ao registro do contrato.

3.3. Deverá permi�r a criação e gerenciamento de datas de vencimento de contratos com alertas no sistema.

3.4. Aplicar, automa�camente, regras de licenciamento de acordo com os Direitos de Uso dos Produtos (PUR) definido pelo fornecedor.

3.5. Permi�r o cadastramento das diferentes formas de licenciamento para diversos �pos de aplicações e suítes (disposi�vo, usuário, eventos, PVU, Cal, Processador, core,
capacidade ou volume, etc.).

3.6. Classificar a propriedade das licenças em níveis organizacionais como: matriz, unidade de negócios, departamento, localidade ou usuário.

3.7. Possibilitar a transferência de licenças entre organizações e unidades de negócio.

4. VIRTUALIZAÇÃO E DATACENTER

4.1. Suportar o gerenciamento de ambientes virtualizados tanto de servidores como de clientes.

4.2. Suportar o gerenciamento de ambientes VMM/Hyper-V, Vmware, Citrix e Read Hat.

4.3. Estabelecer relacionamento entre máquinas �sicas e virtuais, em ambientes virtualizados.

4.4. Iden�ficar quan�dade de CPU's em infraestruturas �sicas e virtuais.

4.5. Permi�r configuração para licenciamento baseado em processor/Core com Hyper-threading.

5. RELATÓRIOS E BUSINESS INTELLIGENCE

5.1. Gerar relatórios de auditoria compa�veis com os exigidos por empresas especializadas, como:

5.1.1. Relatório de compliance dia a dia por aplica�vo;

5.1.2. Relatório de aplica�vos instalados por computador;

5.1.3. Relatório de aplica�vos instalados por usuário;

5.1.4. Relatório de aplica�vos não u�lizados em todo ambiente por período;

5.1.5. Relatório de uso de so�ware que requer licenciamento.

5.2. Lista de aplicações não permi�das (Blacklist);
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5.3. Computadores que não possuem os so�wares básicos requeridos pela área de segurança da informação ou qualquer aplica�vo especificado;

5.4. Alocação de licenciamento por localidade, setor ou departamento;

5.5. Permi�r a integração com plataformas de BI (Business Intelligence) de terceiros, importando e exportando dados por meio de arquivos .xlsx ou .csv.;

5.6. Permi�r exportação de dados por meio de arquivos: html; .xlsx; csv; pdf e xml;

5.7. Dispor de painel geral do �po Dashboard que alerte para situação de risco e apresente o status geral do inventário;

6. DISTRIBUIÇÃO DE SOFTWARE

6.1. Permi�r a definição de múl�plos catálogos de so�ware.

6.2. Suportar todos os possíveis procedimentos associados a um so�ware, tais como Instalação, Remoção, Manutenção, Reparação, Instalação Administra�va - bastando,
para a criação de tais procedimentos, que sejam fornecidas as documentações per�nentes aos procedimentos.

6.3. Possibilitar a distribuição de pacotes de so�wares para estações e/ou servidores individuais, grupos de estações e/ou servidores ou então para todas as estações
e/ou servidores gerenciados.

6.4. Possibilitar o acompanhamento da distribuição dos pacotes de so�wares, exibindo graficamente este acompanhamento de execução das instalações/desinstalações.

6.5. Permi�r o agendamento das a�vidades de distribuição e entrega de licenças.

6.6. Permi�r a construção, empacotamento e o agendamento de diferentes �pos de pacotes de liberação.

6.7. Facilitar o processo de autorização e agendamento de liberação de pacotes de forma integrada ao processo de Gerenciamento de Mudanças.

6.8. Permi�r o versionamento de pacotes de Liberação.

6.9. Integrar com o processo de Gerenciamento de A�vos e Configuração deve garan�r que o processo de Liberação terá disponível todas as informações requeridas
con�das no CMDB para a distribuição dos pacotes.

6.10. Permi�r a atualização automá�ca do CMDB com as novas informações do item de configuração atualizado pela liberação.

6.11. Garan�r que uma Liberação passe por processos de agendamento da distribuição e todas as aprovações requeridas pelo processo de Gerenciamento de Mudanças.

6.12. Permi�r a gestão de modelos diferentes de liberações, tais quais Liberações de alta escala ou distribuições faseadas.
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Phillipe Guirlanda Cassemiro
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Masp 1073173-5

Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação
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