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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

 

DATA ÓRGÃO
SOLICITANTE

NÚMERO DA
UNIDADE DE COMPRAS

xx/xx/2021 SEPLAG/DCAE  
 

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA
OU DIRETORIA

Nome:
E-mail:
Ramal para contato:

 

 

1. OBJETO
1.1. O presente termo de referência tem por objeto o Registro de Preços
para a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
Contact Center, com adoção de plataforma de integração de multicanais e
módulo de gestão de atendimento, destinados à Central de Atendimento
dos órgãos participantes desse registro de preço, sob demanda futura e
eventual, conforme especificações, exigências e quantidades estabelecidas neste
documento. 

LOTE ITEM CÓDIGO DO
ITEM NO SIAD QUANTIDADE

UNIDADE DE
AQUISIÇÃO

(OU DE
MEDIDA)

DESCRIÇÃO
DO ITEM NO

CATMAS

1 1  1
Unidade de
Serviço de

Atendimento -
USA

 

1 2  1

Implantação da
Central de

Atendimento -
Horas de

Desenvolvimento
de Sistemas
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1.2. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:
1.2.1. A plataforma deve garantir que toda a jornada do cidadão seja
gerenciável e integrada, compreendendo os canais a seguir: Atendimento
Receptivo Humano Telefônico, Unidade de Resposta Audível (URA), Ativo
(Humano), Atendimento Multicanal fornecendo no mínimo as tecnologias
de e-mail / Formulário eletrônico / Fale Conosco, Chat, Chatbot e Voicebot -
 serviços detalhados nos anexos. Abrangendo todos os recursos
necessários à execução e manutenção desses serviços, em especial:
infraestrutura, recursos humanos, gestão e tecnologia, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento. 
1.2.2. A contratação engloba a prestação de serviços operacionais de
atendimento por meio de canais multimeios e serviços especializados por
demanda, abrangendo todos os recursos de infraestrutura tecnológica de
redes e telecomunicações, plataforma de comunicação, integração telefonia
computador (CTI – Computer Telephony Integration). Inclui também,
solução de gravação dos atendimentos, infraestrutura física e ambiental,
disponibilização e sustentação de sistema de atendimento, processos de
informações de atendimento para a Central com capacidade de gravação de
mensagens, recursos humanos especializados nas áreas compreendidas
pelos serviços a serem executados, demais recursos necessários à
prestação de serviços e integração das soluções com os sistemas/portais
legados dos órgãos do Estado. Além disso, a ferramenta de Assistente
Virtual Inteligente deverá prover atendimento via WhatsApp Business e ao
Telegram.
1.2.3. Implantação da central de atendimento, treinamento da equipe
interna para atendimento aos cidadãos, bem como para sustentar a
atividade de melhoria contínua dos serviços, desenhos e refinamento dos
processos de atendimento; serviços de apoio eventualmente necessários
para sustentar os atendimentos; atividades de treinamento dos
colaboradores no sentido de melhorar continuamente os serviços
prestados, de acordo com as solicitações dos órgãos participantes.
 

1.3. MÉTRICAS ADOTADAS
1.3.1. Fica estabelecida a Unidade de Serviço de Atendimento (USA)
como métrica de medição adotada, permitindo aos órgãos participantes
mensurarem os resultados e o atendimento aos níveis de serviço para os
serviços de atendimento de cada produto, inclusive para fins de pagamento.

Súmula nº 269 TCU
“Nas contratações para a prestação de serviços de tecnologia da
informação, a remuneração deve estar vinculada a resultados ou ao
atendimento de níveis de serviço, admitindo-se o pagamento por hora
trabalhada ou por posto de serviço somente quando as características do
objeto não o permitirem, hipótese em que a excepcionalidade deve estar
prévia e adequadamente justificada nos respectivos processos
administrativos.”
 

1.3.1.1. O entendimento de que a adoção de uma métrica que
permita a mensuração dos resultados para pagamento dos serviços
efetivamente prestados coaduna-se com as boas práticas na gestão
contratual e na melhoria da eficiência da gestão orçamentária.
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1.3.1.2. A Unidade de Serviço de Atendimento é representada pela
medida padrão de atendimento dos canais disponibilizados nesse Edital
e será proporcionalizado (%) para cada canal de atendimento.
1.3.1.3. Foi adotado como uma unidade de atendimento padrão
(100%) o valor referente ao canal Receptivo Humano Telefônico (155),
tendo em vista que esse canal atualmente é o mais usual/comum
(quantitativamente) e representativo (orçamentariamente) nas
contratações anteriores realizada pelos órgãos do Estado de Minas
Gerais.
1.3.1.4. As quantidades de USA apresentadas no Termo de
Referência, correspondem a estimativa inicial esperada, com base nas
demandas dos serviços existentes e na expectativa de migração e
expansão para novos canais, os quais não possuímos histórico de
demandas.
1.3.1.5. A quantidade de USA estimada para um determinado item
poderá ser utilizada nos demais serviços, tendo em vista a
imprevisibilidade da aceitação e da utilização dos novos canais.
1.3.1.6. A métrica hora de serviço será utilizada exclusivamente na
implantação da Central de Atendimento e Atendimento Presencial no
Ambiente da CONTRATANTE, e, nestes casos, justifica-se devido à
excepcionalidade das características do referido serviço. Ressalta-se
que foram incluídos itens que vinculam os resultados ao atendimento
de níveis de serviço, estando amparado pela Instrução Normativa
nº 05/2017 e com a Súmula nº 269 do Tribunal de Contas da União.
1.3.1.7. O Serviço de Implantação da Central de Atendimento ao
Cidadão deverá ser realizado e atestado em conformidade ao item
6 deste Termo. Será faturada após aceitação do gestor e fiscal do
contrato.

1.3.2. Os serviços de teleatendimento, através do telefone
155, receberam 1.880.138 ligações no período de 01/01/2019 a 31/12/2019
e 1.399.804 ligações no período de 01/01/2020 a 31/12/2020 . Esses
quantitativos têm por finalidade subsidiar a proposta de dimensionamento
para a execução dos serviços a serem prestados pela CONTRATADA.
1.3.3. Os quantitativos previstos para os atendimentos por Chat,
Chatbot e Voicebot por se tratarem de canais que os órgãos participantes
atualmente não dispõem, não há um histórico, portanto, foi estabelecido o
percentual de 100% da média de atendimentos telefônicos recebidos no ano
de 2019 como parâmetro.
1.3.4. O ano de 2020 não foi considerado em nenhuma das previsões
de quantitativos, pois devido a pandemia da covid-19, houve uma redução
nos atendimentos telefônicos, por causa da interrupção de alguns serviços
presenciais prestados pelos órgãos participantes, fato que torna este ano
atípico e poderia ocasionar num baixo dimensionamento da real demanada
de atendimento do Estado.
 

1.4. IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE ATENDIMENTO - HORAS DE
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

1.4.1. São as horas necessárias para o desenvolvimento, integração,
testes e disponibilização em ambiente de homologação e produção dos
serviços demandados pelos órgãos participantes desse registro de preço.  
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1.5. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AO OBJETO:

1.5.1. São partes integrantes deste Termo de Referência os seguintes
anexos:

ANEXO A – Detalhamento dos Serviços;
ANEXO B – Acordo de Níveis de Serviços;
ANEXO C - Faturamento dos Serviços;

 
2. LOTES

2.1. DO AGRUPAMENTO DE ITENS EM LOTES:
Da justificativa para contratação em único grupo:
A licitação para contratação deste objeto em único grupo se justifica pela

necessidade de preservar a integridade qualitativa do objeto, uma vez que a eventual
opção por vários fornecedores aumentaria significativamente os riscos de
incompatibilidade tecnológica ou descontinuidade da padronização, pela oferta ao
usuário da possibilidade de em um único e mesmo canal de chamado tratar sobre
mais de um produto, por meio de solução global propiciada por central de
atendimento única, evitando dificuldades gerenciais/operacionais e, consequentes
aumentos dos custos operacionais e orçamentários.

Há custos significantes que aumentam os custos dos serviços e, em
consequência, os dispêndios orçamentários no caso da contratação de mais de um
fornecedor, notoriamente, os custos com as instalações físicas da central de
atendimento.

O parcelamento do objeto, nos termos do art. 23, §1º, da Lei nº
8.666/1993, neste caso, não se demonstra técnica e economicamente viável. A
licitação para contratação deste objeto em único grupo visa, tão somente, garantir a
gerência segura da contratação, a qualidade e eficiência da prestação dos serviços
aos públicos alvo e, principalmente, atingir a sua finalidade e efetividade, que é a de
atender a contento as necessidades da Administração Pública.

Tendo em vista que uma eventual divisão dos atendimentos
e desenvolvimento de novas tecnologias por empresas distintas traria indesejada falta
de padronização e poderia causar variações de qualidade do serviço prestado ao
cidadão, não haverá divisão do lote em parcelas, sendo portanto um lote único.  
 

2.2. LOTES EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE:

Conforme exposto no Art. 48, inciso I da Lei Complementar 123/2006:
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei

Complementar, a administração pública:
I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à

participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de
contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

E conforme também o exposto no Art. 8º do Decreto Estadual nº
47.437/2018:

Art. 8º – Os órgãos e entidades deverão realizar processo licitatório para
aquisição de bens e contratação de serviços e obras destinado exclusivamente à
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participação das microempresas e empresas de pequeno porte quando o valor
estimado para o item de contratação não ultrapassar R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

§ 1º – Considera-se item de contratação, para efeitos deste decreto, o
lote composto por um item ou por um conjunto de itens que habitualmente são
fornecidos por empresas do mesmo ramo de atividade, visando tornar
economicamente viável a competição.

§ 2º – No caso de contratações de natureza continuada, o valor estimado
para o processo licitatório mencionado no caput se refere ao período de vigência
contratual, não sendo computados os valores relativos a eventuais prorrogações
contratuais.

A licitação poderá ser aberta a todos os licitantes nos casos em que o
valor total estimado do lote for maior do que R$ 80.000,00 e que os itens e lotes
forem indivisíveis, o que é o caso da presente contratação.

 
3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

3.1. NORMATIVAS E CONTEXTO DA CONTRATAÇÃO
O grande desafio na administração pública atualmente é assegurar os

direitos de cidadania aos usuários de serviços sob responsabilidade do Estado. Nesse
contexto, a disponibilização de informações claras e de fácil acesso sobre os serviços
públicos constitui-se uma estratégia para maior efetividade na execução de políticas
públicas em Minas Gerais.

Cita-se também o alinhamento com a Lei n. 14.129/2021, que “dispõe
sobre princípios, regras e instrumentos para o aumento da eficiência da
administração pública, especialmente por meio da desburocratização, da inovação, da
transformação digital e da participação do cidadão”. Nesse sentido, o canal do
ChatBot possibilitará aos cidadãos uma interação com o governo de maneira mais
eficiente, tempestiva e inovadora.

Diante do cenário tecnológico atual, que passou por significativas
mudanças nos últimos anos com o surgimento de novas tecnologias de
comunicação, há a necessidade de aprimorar e atualizar as ferramentas de
relacionamento entre Estado e cidadãos. Algumas ações estão sendo conduzidas no
sentido de complementar o sistema atual com uma ferramenta mais moderna,
incluindo uma nova forma de atendimento mais eficiente e econômica, que é o
Atendimento Virtual Inteligente.

Tendo em vista a urgência dos cidadãos em obter informações precisas e
em tempos que os celulares e “smartphones” são facilitadores do uso das
tecnologias de informação e da busca por resolução de problemas, torna-se
imprescindível a ampliação da rede de canais de atendimento remoto ao cidadão,
assim como sua unicidade, a fim de garantir a assertividade e excelência no
atendimento, bem como fácil acesso do cidadão às informações e atendimentos
ofertados pelo Governo do Estado de Minas Gerais.

 
3.2. OBJETIVOS E BENEFÍCIOS ESPERADOS

Essa contratação tem a finalidade de garantir economia aliada à
excelência na prestação dos serviços de atendimento telefônico ao cidadão que
busca informações pelos canais de acesso aos órgãos do governo, sendo essa a
razão da adoção da métrica de Unidade de Serviço de Atendimento. Tal métrica,
diferente das posições de atendimento utilizadas anteriormente, tem o pagamento
mensal realizado sob demanda do órgão contratante e o efetivo atendimento da
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demanda, o que contribui para a eficiência do gasto público.
Com o uso das tecnologias de Chat Bot e VoiceBot, constata-se a

possibilidade ampliar o atendimento e reduzir os custos, de forma que o atendimento
pode acontecer por meio de portais e aplicativos, muitas vezes sem a necessidade do
intermédio humano para atendimento do cidadão.  Em estimativa realizada, com o
objetivo de se estimar o número de atendimentos a ser realizado pelo Atendimento
Virtual Inteligente, foi considerada a demanda atual de ligações recebidas pelo 155
LigMinas. Em 2020 foram recebidas 1.387.223 ligações pelo 155; estima-se que 40%
desse número será repassado para o atendimento via ChatBot. Como resultado são
previstas cerca de 554.890 interações anuais e 46.240 interações mensais em média.

Objetiva-se, também, a renovação da forma de prestação de serviço de
Call Center, com a implementação do atendimento automático por meio de agentes
virtuais, que são sistemas interativos de atendimento automático (“chatterbots"),
baseados em reconhecimento avançado de linguagem natural e facilmente
integráveis em qualquer Contact Center. Além de humanizar a interface do usuário,
os agentes virtuais colaboram com os atendentes humanos da Central de
Atendimento ao Usuário no roteamento das chamadas entrantes, na realização de
tarefas monótonas, na entrega precisa de informação e, até, no suporte técnico
(troubleshoot).

A plataforma de integração possibilita o acompanhamento dos
resultados, demandas, índices e atendimentos realizados em tempo real. Também
facilita o acompanhamento da trajetória do cidadão pelos meios utilizados por ele
para resolver sua demanda, fornecendo um histórico de seus atendimentos. 

Este tipo de atividade envolve diversos recursos de ordem humana e
tecnológica. Assim, com a terceirização dos serviços para empresas especializadas
no ramo, que ofereçam soluções completas e otimizadas, o Governo garante
modernas ferramentas para o fortalecimento de uma política de gestão de qualidade
total, garantindo mais eficácia, eficiência e efetividade no atendimento ao cidadão.

A intenção é iniciar o atendimento e esclarecimento de dúvidas por meio
do aplicativo WhatsApp, uma vez que é o aplicativo utilizado em massa pela
população brasileira, e também pelo Fale Conosco do Estado, canal já
institucionalizado do Estado de Minas Gerais. Há estimativas que os consumidores
preferem realizar seu atendimento em plataformas já conhecidas e disponíveis a
qualquer momento em vez de entrar em contato com uma Central de Atendimento,
da forma tradicional de atendimento telefônico.

A disponibilização de serviços por meio de uma central de atendimento
telefônico aliada à tecnologia de “Voice Chat” e ao atendimento multicanal é uma
estratégia que promove, nitidamente, melhoria para a gestão pública e principalmente
para os cidadãos, a citar:

Excelência no atendimento: mais ágil, assertivo e simples.
Foco no cidadão: diminuição do tempo de espera para ser atendido;
Maior acessibilidade;
Garante a integração e compartilhamento informacional;
Proporciona ganho de escala, em decorrência da centralização;
Absorve atividades de atendimento de diversas Instituições;
Obtêm melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos envolvidos;
Intenso controle de qualidade realizado diariamente;
Mapeamento das principais demandas recorrentes da população;
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Formação de banco de dados;
Serve como termômetro de satisfação dos cidadãos atendidos em
tempo real;
Fortalece a imagem institucional, disponibilizando um serviço de alta
qualidade e desempenho;
Maior controle financeiro dos gastos públicos;
Tomada de decisões fundamentadas em dados estatísticos e visão
global do processo;
Possibilita ao Governo maior eficiência na solução dos problemas
apresentados pela população;
Eliminação de esforços duplicados;

Citam-se, também, benefícios diretos e indiretos que resultarão da
contratação:

Realização serviços de atendimento ao usuário, baseando-se na
resolução das dúvidas mais frequentes e assim reduzir o volume de
solicitações registradas no sistema de call center;
Direcionamento de questões mais básicas para atendimento
tempestivo pela própria ferramenta, permitindo que a efetiva abertura
de solicitações seja destinada para atendimentos com maior
complexidade, reduzindo, desta forma, o volume de demandas
registradas pelo call center;
Auxílio ao usuário no registro das solicitações, auxiliando-o na
categorização de sua demanda;
Redução dos custos do Estado no atendimento às demandas dos
cidadãos, haja vista que o valor por atendimento do Call Center será
maior do que o valor por atendimento via Chatbot.

 
4. JUSTIFICATIVA DA MODALIDADE

Decreto Estadual nº 48.012/2020: 
Regulamenta a licitação, na modalidade pregão, na forma eletrônica, para

a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços
comuns de engenharia, no âmbito da Administração Pública direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo e dá outras providências.

Art. 3º – Para fins do disposto neste decreto, considera-se: 
II – bens e serviços comuns: bens e serviços cujos padrões de

desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de
especificações reconhecidas e usuais do mercado;

Decreto Estadual nº 46.311/2013, Seção IV, "Do Uso do Sistema de
Registro de Preços": 

Art. 4º Será adotado, preferencialmente, o SRP quando:
I – pelas características do bem ou serviço, houver necessidade de

contratações frequentes, com maior celeridade e transparência;
II – for conveniente a compra de bens ou a contratação de serviços para

atendimento a mais de um órgão ou entidade ou a programas de Governo; e
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III – pela natureza do objeto, não for possível definir previamente o
quantitativo a ser demandado pela Administração.

§ 1º Poderá ainda ser utilizado o SRP em outras hipóteses, a critério da
Administração, observado o disposto neste Decreto.

§ 2º Nos casos em que a Lei Federal nº 8.666, de 1993, permitir a
dispensa, em razão do valor ou de emergência, após a contratação, a autoridade
responsável pelo ato avaliará a conveniência de incluir o bem ou serviço em futuro
registro de preços, visando reduzir as contratações diretas.

Assim, existe um conjunto de benefícios na adoção do Sistema de
Registro de Preços:

Adequado à imprevisibilidade do consumo pela mudança na forma de
atendimento, posto de trabalho para unidade de atendimento (USA), e
pela diversificação dos novos canais de atendimento: como não há a
obrigatoriedade da contratação imediata, a Administração poderá
registrar os preços conforme seu planejamento e quando houver
melhor conveniência para a contratação;
Agiliza as aquisições: Com o Registro de Preços as aquisições são
mais ágeis, pois a licitação já estará realizada, as condições de
fornecimento estarão ajustadas, os preços e os respectivos
fornecedores já estarão definidos.
Independe de previsão orçamentária: isso porque não há a
obrigatoriedade da contratação, portanto não há necessidade de se
demonstrar a existência do recurso. Essa comprovação só é exigida
para se efetivar a contratação, quando da efetivação da compra, no
momento de uso dentro dos projetos.
Proporciona a redução do número de licitações: o Registro de Preços
ainda proporciona a redução do número de licitações, pois, no caso
concreto, todos os órgãos que aderirem utilizarão o mesmo
procedimento para contratar os serviços. O Registro dos Preços
deste processo pode ser aproveitado para implantação da solução no
atendimento a essas necessidades, ressaltando ainda a possibilidade
de reaproveitamento das funcionalidades implantadas, bem como do
conhecimento desenvolvido, traduzindo não somente na
racionalização dos recursos financeiros, mas também na integração
de todos estes recursos no âmbito da Administração Pública.

A referida aquisição pelo Sistema de Registro de Preços se justifica pela
necessidade da realização de contratações reiteradas e contínuas dos serviços, que
possibilitará a formalização de compras de acordo com a conveniência da
Administração.

Justifica-se o uso da modalidade Pregão, a forma eletrônica, por se tratar
de contratação de serviços baseados em padrões de desempenho e qualidade,
definidos neste termo de referência por meio de especificações usuais no mercado,
havendo diversos fornecedores capazes de prestá-los, caracterizando-se como
“serviço comum”, de acordo com o Decreto 10.024/2019, artigo 3º, Inciso II.

Cabe ressaltar que a existência de preços registrados não obriga a
Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando facultada a
realização de licitação específica para aquisição, sendo assegurada ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Com o natural e provável crescimento da demanda, existe a necessidade
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de se contratar de forma modular e escalável. No caso da contratação pleiteada
neste certame, o Registro de Preços se faz necessário, uma vez que existe interesse
dos órgãos participantes desse registro de preço em oferecer o serviço de
atendimento aos usuários de forma padronizada, contratada em momentos diversos.
 
5. DA PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS:

5.1. Não será permitida a participação de empresas reunidas em
consórcio, devido à baixa complexidade do objeto a ser adquirido, considerando
que as empresas que atuam no mercado têm condições de prestar os serviços
de forma independente. 
5.2. Segue-se a linha do TCE-MG, na denúncia nº 885942, de 2017:

"2. A participação de empresas em consórcio é uma faculdade.
Ressalto que a possibilidade de participação de empresas em
consórcio é importante nas licitações de grande vulto, pois
aumenta a competitividade"
 

6. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
6.1. Nos termos do Art. 27 da Lei nº 8.666/93, serão considerados os
seguintes requisitos de habilitação para o lote:

6.2. As empresas deverão comprovar, a qualificação técnica, por
meio de:

6.2.1. Atestado(s), declaração(ões) ou certidão(ões) de
capacidade técnica operacional, fornecidos(as) por pessoa jurídica de
direito público ou privado onde deverá estar comprovada a experiência
de no mínimo 2 (dois) anos, para fornecimento de solução integrada
contemplando prestação de serviços, de forma satisfatória, de
teleatendimento receptivo e ativo, compreendendo a implantação,
operação, manutenção e gestão de serviço operacionais de
atendimento por meio de canais multimeios (atendimento via telefone,
WEB, chat ou chatbot), bem como o fornecimento de infraestrutura
completa, incluindo as instalações físicas, métodos e processos de
trabalho, implementação e manutenção de ativos e sistemas de
telecomunicações, informática e pessoal especializado, contemplando
Sistema de Gestão de Atendimentos em Arquitetura WEB, DAC
(Distribuidor Automático de Chamadas), URA (Unidade de Resposta
Audível), CTI (Computer Telephony Integration) e gravação digital:

Atestado(s), declaração(ões) ou certidão(ões) de
capacidade técnica operacional, fornecidos(as) por pessoa
jurídica de direito público ou privado, que comprove a
aptidão da licitante para desempenho de atividades
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e
prazos com o objeto da licitação, com uma quantidade
média de no mínimo de 78.339 (setenta e oito mil trezentos
e trinta e nove) atendimentos por mês, no período por 12
meses, o que corresponde a 50% (cinquenta por cento) do
volume total mensal registrado no ano de 2019;
Execução de serviços especializados de Atendimento Virtual
(ChatBot);
O(s) atestado(s) ou certidão(ões), de que trata o subitem
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6.2.1 deverá(ão) ser apresentado(s) em papel timbrado da
pessoa jurídica, contendo a identificação do signatário,
cargo, nome e telefones para contato e as principais
características do contrato, tais como: prazo, objeto
contratual detalhado, tipo de serviços prestados,
quantidade de atendimentos realizados mensalmente.

6.2.2. Destaca-se que a média apurada em volume de chamados
se dá pela ausência de padronização dos diversos tipos de serviços
prestados em termos da métrica USA, UST ou USM, uma vez que
estes dependem da forma de cada contrato. Entretanto, o fato em
comum de todos eles é a quantidade de chamados. Desse modo, o
fornecedor é capaz de utilizar diversos contratos, seja por posto de
atendimento ou por métrica de resultado para comprovar capacidade
suficiente para executar o modelo de serviço proposto em sua
complexidade intrínseca.
6.2.3. Para comprovação deste requisito, será permitida a soma
de atestado(s), declaração(ões) ou certidão(ões), desde que
contemplem o mesmo período de operação, demonstrando assim a
capacidade de absorção do volume esperado pela CONTRATADA;

6.3. A Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais -
SEPLAG, poderá realizar diligências em qualquer fase do processo licitatório e/ou
contratual correspondente a esta contratação, em especial para se certificar da
veracidade quanto às informações prestadas para habilitação técnica do
fornecedor, momento em que poderá ser constituída comissão técnica capaz de
proceder às avaliações que se fizerem necessárias.
6.4. Não será exigido que a licitante realize vistoria do local de prestação
dos serviços.

 
7. CRITÉRIOS DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:

7.1. A LICITANTE deverá apresentar todos os documentos comprobatórios de
sua habilitação técnica exigidos neste Termo de Referência, ou outros que
porventura sejam solicitados para comprovação da capacidade quanto à
execução dos serviços em caráter de diligência, nos casos em que não se resta
claro a comprovação.

7.1.1. A critério da Administração poderão ser solicitados prospectos,
catálogos, folders, fichas técnicas ou outros documentos para
comprovação de que os serviços atendem às especificações técnicas
solicitadas no edital.

 
8. DA PROVA DE CONCEITO:

8.1. DA PROVA DE CONCEITO:
8.1.1. Não haverá exigência de realização de prova de conceito para o
presente certame.

 
9. DA EXECUÇÃO DO OBJETO

9.1. PRAZO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 
9.1.1. A CONTRATADA deverá  elaborar cronograma, a ser entregue
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em até 35 dias úteis após a assinatura do contrato contendo detalhamento
do serviço e dos produtos a serem utilizados, indicando os respectivos
locais para a execução, observando:

 
Item Descrição Responsável Prazo

1 Assinatura do contrato
CONTRATANTE

e
CONTRATADA

Até 5 (cinco)
dias úteis, a
contar do

recebimento da
convocação do

Órgão
CONTRATANTE.

2
Reunião inicial de
planejamento do

projeto

CONTRATANTE
e

CONTRATADA

Até 5 (cinco)
dias úteis, a

contar da data
da

assinatura do
contrato.

3 Apresentação da
Garantia contratual CONTRATADA

Até 10 (dez)
dias úteis, a

contar da data
da

assinatura do
contrato.

4
Entrega do Plano de

Implantação e
Sucessão

CONTRATADA

Até 10 (dez)
dias úteis, a

contar da data
da

assinatura do
contrato.

5 Aprovação do Plano de
Implantação CONTRATADA

Até 5 (cinco)
dias úteis, a

contar da data
da

entrega do
plano de

implantação

6 Iniciar a execução dos
serviços contratados CONTRATADA

Imediatamente
após a

aprovação do
plano

de implantação.
 

9.1.2. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, deverão ser
prestados em instalações da empresa Contratada, contemplando estruturas
operacionais e tecnológicas próprias (ou que sejam aprovados pela
Contratada); 
9.1.3. O objeto não será parcelado, ou seja, o lote deve ser único,
tendo em vista que trata-se de uma solução que envolve mapeamento dos
processos, integração e operacionalização da solução, os recursos
utilizados devem ser coordenados e integrados, a fim de se obter o melhor
desempenho da solução no atendimento aos consumidores, de forma que o
objeto não poderá ser parcelado, sendo, portanto, agrupado, visando ainda
economia de escala, manutenção dos mesmos padrões de atendimento e
eficiência administrativa, a contratação será feita em único grupo com itens
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de serviços complementares;
9.1.4. Segurança da Informação

9.1.4.1. A Contratada deverá possuir procedimentos para
segurança da informação, de forma a garantir a integridade,
privacidade e confidencialidade dos seus dados, dos dados dos
Cidadãos e da Contratante. A segurança da informação deverá incluir
procedimentos para controle do acesso à informação, procedimentos
para proteção de dados e voz e procedimentos para realização de
troca de dados;
9.1.4.2. A Contratada deverá contar com sistemas de segurança
tais como: firewall baseado em hardware em todas as conexões
internas e externas, controle de acesso por senha aos sistemas de
trabalho e software antivírus em sua rede de dados, de modo a
garantir a confidencialidade das informações disponibilizadas;
9.1.4.3. A Contratada deverá ainda prover segurança, por meio da
utilização de identificação individual (ID), de todos os profissionais
alocados na prestação dos serviços contratados, definindo um usuário
e senha pessoal, intransferível e obrigatório;
9.1.4.4. Em caso de três tentativas incorretas de acesso, a conta
deverá ser automaticamente bloqueada, bem como não deverá ser
permitida duplicidade de login;
9.1.4.5. Os profissionais com acesso ao ambiente de operação
deverão assinar contrato de trabalho que contenha Termo de
Confidencialidade. Para os colaboradores casuais e prestadores de
serviços que não estejam cobertos por um contrato existente, deverá
ser exigida a assinatura em Acordo de Confidencialidade, antes de
obter acesso às instalações de operação;
9.1.4.6. O Termo ou Acordo de confidencialidade, nos casos acima
citados, deverão conter cláusulas específicas sobre responsabilização
e sigilo das informações e senhas. Deverá também ser expresso,
claramente, a penalidade e o processo disciplinar formal caso sejam
divulgadas informações confidenciais, mesmo após o término do
contrato de trabalho;
9.1.4.7. Todos os acessos físicos e digitais deverão ser
imediatamente bloqueados em caso de suspeita de conduta indevida
por parte do profissional;
9.1.4.8. Os empregados da Contratada que estiverem de férias ou
afastados, por qualquer motivo, deverão ter todos os seus acessos
aos sistemas suspensos até o devido retorno;
9.1.4.9. A Contratada deverá realizar manutenção de backups
(cópias de segurança) de todas as informações registradas referentes
aos registros (logs) dos atendimentos realizados mensalmente. Ao final
do Contrato, as mídias referentes aos dois últimos backups realizados
serão entregues à Contratante;
9.1.4.10. A Contratada deverá utilizar sistema interno de segurança
(circuito integrado de TV) que permita a gravação de todas as
imagens, mesmo sob baixa ou nenhuma luminosidade (natural ou
artificial), para a monitoração de todos os pontos dos ambientes
físicos que serão utilizados para a prestação dos serviços contratados.
As imagens, em tempo real, poderão ser, mediante solicitação da
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Contratante, distribuídas na Intranet, com acesso liberado mediante
usuário e senha personalizada;
9.1.4.11. À Contratada cabe ainda fornecer meios on-line para
auditoria dos acessos efetuados a partir das estações que estão na
rede de serviços, bem como, gerar registros detalhados, por usuário,
contendo no mínimo: nome completo, função ou cargo, ID, horário ou
período de permanência, data e motivo, identificando os acessos a
todos os ambientes utilizados para a prestação dos serviços
contratados e repassá-los, aos representantes da Contratante,
mensalmente, até o quinto dia útil do mês subseqüente.
9.1.4.12. Início das atividades: 35 dias úteis para pelo menos a
disponibilização dos serviços telefônicos após a assinatura do
contrato;

9.2. DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
9.2.1. Os serviços contratados serão prestados em Central de
Atendimento própria da CONTRATADA, em território Nacional, sem nenhum
ônus adicional para a CONTRATANTE, onde será feita a gestão e fiscalização
do contrato e treinamentos, sendo de fácil acesso, visando assim uma
melhor e mais rápida comunicação das partes e também uma maior
agilidade na solução dos possíveis problemas administrativos, técnicos e
operacionais.

9.3. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO:
9.3.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do
recebimento definitivo dos serviços.
9.3.2. As regras para o faturamento estão especificadas no Anexo C
deste Termo de Referência.
9.3.3. A implementação do serviço e das ferramentas dar-se-á
conforme cronograma detalhado no item 9.1.1 deste Termo de Referência.
9.3.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta
execução do contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e
das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições
legais em vigor.
9.3.5. 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/substituídos no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem prejuízo
da aplicação de penalidades.
9.3.6. Parte do objeto trata-se de fornecimento de software como
serviço (SaaS), com possibilidade de acesso por meio da internet, ou seja,
objeto com características de "ubiquidade".

9.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:
9.4.1. O contrato será executado conforme o consumo da CONTRATANTE.
Deverá ser descontado as quantidades consumidas de USA e Horas de
Implantação mensalmente do quantitativo global contratado até o fim desse
quantitativo ou final dos 12 meses de contrato.

 
10. DO PAGAMENTO:
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10.1. O pagamento será efetuado através do Sistema Integrado de
Administração Financeira - SIAFI/MG, por meio de ordem bancária emitida 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 partir
da data final do período de adimplemento a que se referir, com base nos
documentos fiscais devidamente conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
10.2.  A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento
definitivo do serviço, conforme este Termo de Referência.
10.3. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou
circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE;
10.4. Será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à
irregularidade verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate
que a CONTRATADA:
a) não produziu os resultados acordados;
b) deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a
qualidade mínima exigida;
c) deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução
do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

 
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 retirar o instrumento equivalente,  de acordo com os art. 62, da Lei
8.666/93 e art. 4º, XXI, da Lei 10.520/2002.
11.2. O contrato tem vigência por 24 meses, a partir da publicação de seu
extrato no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser prorrogado por
idêntico período até o limite máximo de 60 (sessenta) meses, mediante
celebração de termos aditivos, conforme dispõe o art. 57, II da lei n.º 8.666/93.
11.3. Os preços são irreajustáveis no prazo inferior a 12 (doze) meses,
sendo que os valores estipulados para os serviços e produtos poderão ser
reajustados com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo –
IPCA/IBGE, após o citado período, contados a partir da data-limite de
apresentação da proposta comercial;
11.4. A Contratada ou a Contratante comunicará, com antecedência
mínima de 60 (sessenta) dias sobre o termo do período contratual em curso de
que não quer a renovação ou a continuação do contrato;
11.5. O início do atendimento deverá ocorrer no prazo máximo de 60
(sessenta) dias corridos contados a partir da data de publicação do contrato.
 

12. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DA
RELAÇÃO JURÍDICA:

12.1. Atendendo às exigências contidas no inciso III do art. 58 e §§ 1º e 2º,
do artigo 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
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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 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 administrativos/financeiros
necessários ao pleno cumprimento do contrato.
 

13. DAS GARANTIAS:
13.1. GARANTIA FINANCEIRA DA EXECUÇÃO:

13.1.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos
moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, com validade durante a
execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da vigência
contratual, em valor correspondente a 5% do valor total do contrato.
13.1.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a
contratada deverá apresentar comprovante de prestação de garantia,
podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-
garantia ou fiança bancária.

13.1.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da
garantia acarretará a aplicação de multa de três décimos por cento por
dia (0,3%), até o trigésimo dia de atraso, do valor total do contrato.
13.1.2.2. O atraso superior a 30 (trinta) dias 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 n. 8.666 de 1993.

13.1.3. A garantia assegurará qualquer que seja a modalidade
escolhida, o pagamento de:

13.1.3.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do
contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
13.1.3.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes
de culpa ou dolo durante a execução do contrato;
13.1.3.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração
à contratada; e 
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13.1.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer
natureza e para com o FGTS, não adimplidas pela contratada, quando
couber.

 
13.2. GARANTIA DO PRODUTO/SERVIÇO: FABRICANTE, GARANTIA
LEGAL OU GARANTIA CONVENCIONAL

13.2.1. Garantia legal estabelecida pelo Código de Defesa do
Consumidor (CDC) de (30 dias - produtos não-duráveis); (90 dias -
produtos duráveis) a partir da data de recebimento do produto, sem
prejuízo  de outra garantia complementar  fornecida pelo licitante/fabricante
em sua proposta comercial.
 

14. DA SUBCONTRATAÇÃO:
14.1. A critério exclusivo e mediante prévia e expressa autorização da
CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá, em regime de responsabilidade solidária,
sem prejuízo das suas responsabilidades contratuais e legais, subcontratar parte
do serviço, até o limite estabelecido de 30% (trinta por cento) do valor do
contrato.
14.2. Caso haja a subcontratação, obriga-se a CONTRATADA a celebrar
Contrato com inteira obediência às condições previstas neste Edital e sob a sua
inteira e exclusiva responsabilidade, respondendo pela qualidade dos serviços
contratados e pelo inadimplemento de irregularidades jurídico/fiscais e
trabalhistas quando relacionadas com o objeto do contrato. Não havendo
qualquer vínculo ou relação de nenhuma espécie entre a CONTRATANTE e a
subcontratada, inclusive no que pertine a medição e pagamento direto a
subcontratada.
14.3. A justificativa para a permessibilidade sa subcontratação, se deve ao
fato de que o objeto desta contratação abarca diferentes soluções tecnológicas
de atedimento virtual que são desenvolvidas e personalizadas por diferentes
empresas que se especializam em cada uma delas. Com essa permissão, a
CONTRATADA pode usufruir de uma maior liberdade para contratar empresas
que possuem um nível maior de expertise com a solução, podendo ter acesso à
tecnologia de ponta e sempre atualizada, bem como não ficar dependente de
apenas um sistema para prestar os serviços de atendimento, que poderia ser
prejudicado com a possibilidade de ter a existência de apenas um fornecedor.
 

15. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DAS PARTES:
15.4. DA CONTRATADA:

15.4.1. Prestar os serviços nas quantidades, prazos e condições
pactuadas, de acordo com as exigências constantes neste documento.
15.4.2. Emitir faturas no valor pactuado, apresentando-as ao
CONTRATANTE para ateste e pagamento.
15.4.3. Atender prontamente as orientações e exigências inerentes à
execução do objeto contratado.
15.4.4. Reparar, remover, refazer ou substituir, 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.
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15.4.5. 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.
15.4.6. Assumir inteira responsabilidade pela prestação dos serviços,
responsabilizando-se por eventual transporte, acondicionamento e
descarregamento dos materiais necessários a prestação, se houver.
15.4.7. 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
utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários,
na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Termo de Referência
e em sua proposta.
15.4.8. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da
execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado ao
Estado ou à entidade estadual, devendo ressarcir imediatamente a
Administração em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a
descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à
Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos.
15.4.9. Responsabilizar-se pela garantia 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.
15.4.10. Responsabilizar-se pelos encargos  trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de
Referência.
15.4.11. 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.
15.4.12. Manter, durante toda a execução do objeto, em compatibilidade
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
15.4.13. Manter preposto, caso necessário, aceito pela Administração,
para representá-lo no local da execução do objeto contratado.

15.5. DA CONTRATANTE:
15.5.1. 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.
15.5.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela
Contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua
proposta
15.5.3. Rejeitar, no todo ou em parte os serviços prestados, se
estiverem em desacordo com a especificação e da proposta comercial da
CONTRATADA.
15.5.4. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais
imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução
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dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se que as
soluções por ela propostas sejam as mais adequadas.
15.5.5. Conceder prazo de 03 (três) dias úteis, após a notificação, para
a CONTRATADA regularizar as falhas observadas.
15.5.6. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser
solicitados pela CONTRATADA.
15.5.7. Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares.
15.5.8. Exigir o cumprimento dos recolhimentos tributários, trabalhistas
e previdenciários através dos documentos pertinentes.
15.5.9. Disponibilizar local adequado para a prestação do serviço, caso
necessário.
 

16. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. A CONTRATADA que cometer qualquer das infrações, previstas na 
Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, na Lei Federal nº 10.520, de 17 
de  julho  de 2002, Lei Estadual n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002 e no
Decreto Estadual nº. 45.902, de 27 de janeiro  de 2012, e  no Decreto Estadual
nº 48.012, de 22 de julho de 2020, ficará sujeita, sem prejuízo  da
responsabilidade civil e criminal,  às seguintes sanções:

16.1.1. advertência por escrito;
16.1.2. multa de até:

16.1.2.1. 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia
de atraso, sobre o valor do objeto não executado;
16.1.2.2. 10 % (dez por cento) sobre o valor da nota de empenho
ou do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em efetuar o
reforço  de garantia financeira de execução exigida ou por ocasião da
prorrogação; 
16.1.2.3. 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento
depois de ultrapassado o prazo de 30 dias de atraso, ou no caso de
não entregado objeto, ou entrega com vícios ou defeitos ocultos que o
torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminua-lhe o valor ou,
ainda fora das especificações contratadas;
16.1.2.4. 2 % (dois por cento) sobre o valor total do contrato ou
instrumento equivalente, em caso de descumprimento das 
demais obrigações  contratuais ou norma da legislação pertinente.

16.1.3. Suspensão do direito de participar de licitações e impedimento
de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
16.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Estadual, nos termos do art. 7º da lei 10.520, de 2002;
16.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública;

16.2. A sanção de multa poderá ser aplicada cumulativamente às demais
sanções previstas nos itens 17.1.3, 17.1.4, 17.1.5.
16.3. A multa será descontada da garantia do contrato, quando houver,
e/ou de pagamentos eventualmente devidos pelo INFRATOR e/ou cobrada
administrativa e/ou judicialmente.
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16.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em
processo administrativo incidental apensado ao processo licitatório ou ao
processo de execução contratual originário que assegurará o contraditório e a
ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto no
Decreto Estadual nº.  45.902, de 27 de janeiro  de 2012, bem como o disposto
na Lei 8.666, de 1993 e Lei Estadual nº 14.184, de 2002.
16.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em
consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena,
bem como o dano  causado à Administração, observado o princípio da
proporcionalidade.

16.5.1. Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de
casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente
comprovados.

16.6. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de indenizar integralmente eventuais danos
causados a Administração ou  a terceiros, que poderão ser apurados no mesmo
processo administrativo sancionatório.
16.7. As sanções relacionadas nos itens 17.1.3, 17.1.4 e 17.1.5 serão
obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar
e Contratar com a Administração Pública Estadual –CAFIMP e no Cadastro Geral
de Fornecedores no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo de Minas Gerais - CAGEF.
16.8. As sanções de suspensão do direito de participar em licitações
e impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública poderão ser
também aplicadas àqueles que:

16.8.1. Retardarem a execução do objeto;
16.8.2. Comportar-se de modo inidôneo;

16.8.2.1. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a
declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao
enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em
qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase
de lances.

16.8.3. Apresentarem documentação falsa ou cometerem fraude fiscal.
16.9. Durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de
prática de infração administrativa tipificada pela Lei Federal nº 12.846, de 2013, e
pelo Decreto Estadual nº 46.782, de 2015, como ato lesivo à administração
pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da  responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à 
Controladoria-Geral  do  Estado, com despacho fundamentado, para ciência e
decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo de
Responsabilização – PAR.

 
17.       ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS          

17.1. O custo estimado da contratação será tornado público apenas e
imediatamente após o encerramento do envio de lances (art. 7º, § 3º, da Lei
Federal nº 12.527/2014)", tendo em vista o art. 15, § 1º, do Decreto Estadual nº
48.012/2020:  § 1º – O caráter sigiloso do valor estimado ou do valor máximo
aceitável para a contratação será fundamentado no § 3º do art. 7º da Lei Federal
nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.
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Responsável pela elaboração
NOME COMPLETO MASP/MATRÍCULA
 
Aprovação
NOME COMPLETO MASP/MATRÍCULA

Referência: Processo nº 1500.01.0103313/2021-24 SEI nº 34819430
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Atendimento Eletrônico

Anexo nº A - Detalhamento dos Serviços/SEPLAG/DCAE/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0103313/2021-24
ANEXO A - DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO

 
1. TÓPICOS GERAIS ACERCA DE TODOS OS TIPOS DE
ATENDIMENTO REQUERIDOS: 

1.1. Especificações gerais:
1.1.1. Deverão ser utilizadas soluções tecnológicas (inclusos os
respectivos hardwares e discadores) a serem disponibilizadas pela
CONTRATADA capazes de redirecionar ou gerar ligações para cada
operador livres nos atendimentos receptivos e ativos respectivamente,
eliminando assim tempos gastos com espera e discagem manual. O
Discador deverá estar disponível para uso em todas as PAs de atendimento
e a forma de geração das chamadas será definida pela CONTRATANTE de
acordo com a necessidade. Sendo necessário ter a opção de uso do
discador preditivo e powerdialer permitindo trabalhar num modelo blended.
1.1.2. Toda a capacidade eventualmente ociosa deverá estar disponível
para realização de campanhas e atividades ativas de acordo com as
necessidades da Contratante.
1.1.3. A CONTRATADA deverá, após a finalização de cada campanha
realizada por meio do teleatendimento ativo, elaborar relatórios gerenciais
detalhados contendo os resultados alcançados, incluindo a produtividade
por operador, bem como a análise qualitativa e quantitativa do mailing
utilizado.
1.1.4. O mailing a ser utilizado será fornecido pela Contratante. O
formato deve ser definido entre a Contratante e Contratada.
1.1.5. Todos os serviços da Central de Atendimento poderão ser
realizados através do modelo de teletrabalho/home office, sendo que toda a
infraestrutura necessária e custos para funcionamento destes serviços
são de responsabilidade da CONTRATADA.

 
1.2. Modelos de Atendimento:

1.2.1. Atendimento “Multi-Perfil”: Trata-se de atendimentos de forma
genérica distribuídos a um grupo de operadores que trabalharão de forma
compartilhada para diversos tipos de serviços, possibilitando aglutinar em
uma única célula serviços que guardam entre si afinidades de informações
comuns, sistemas e procedimentos. O atendimento multiperfil não pode ser
feito por órgãos diferentes.
1.2.2. Atendimento “Dedicado”: Os serviços que apresentarem
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elevados graus de complexidade e/ou segurança, assim definidos a critério
da Contratante, serão prestados por um grupo dedicado de PA ́s. O
atendimento dedicado poderá inclusive ser diferenciado e definido para cada
tipo de serviço na árvore de voz.

 
1.3. Horário de Atendimento:

1.3.1. Os serviços prestados deverão obedecer ao seguinte horário de
funcionamento:

Unidade de Resposta Audível (URA): disponível 24 (vinte e quatro)
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados locais e
nacionais;
Atendimento Receptivo e Ativo Humano: De segunda a domingo, no
horário de 07:00 às 22:00; e Vinte e quatro horas por dia, 07 (sete)
dias por semana, em casos de serviços solicitados pela
CONTRATANTE;
Atendimento Multicanal 1 (e-mail/formulário eletrônico/Fale Conosco):
conforme demanda do contratante
Atendimento Multicanal 2 (Mensageria Instantânea, Aplicativos Móveis,
Chat, Chatbot e Voicebot): disponível 24 (vinte e quatro) horas por
dia, 07 (sete) dias por semana, incluindo feriados locais e nacionais;
Em finais de semana e feriados, a escala de operadores poderá ser
reduzida em comum acordo entre a CONTRATANTE e a
CONTRATADA. 

1.3.2. Apoio ao Atendimento (Back office) : de segunda a sexta-feira,
no horário de 07:00 às 19:00 horas.

 
1.4. Planos de Sucessão:

1.4.1. A Contratada deverá apresentar Plano de Sucessão Inicial e
Final, conforme abaixo descrito.
1.4.2. O Plano de Sucessão Inicial consistirá no planejamento das
estratégias para a absorção dos serviços, com garantia do padrão de
qualidade do atendimento e deverá conter:

1.4.2.1. Prazo de Mobilização: prazo para início do atendimento,
não superior a 35 (trinta e cinco) dias úteis após a publicação do
contrato; O início do atendimento envolve a montagem de toda a
infraestrutura necessária para o atendimento contida nesse termo de
referência
1.4.2.2. As integrações relativas ao CTI serão objeto desse prazo
inicial de implantação.

1.4.3. O Plano de Sucessão Final deverá conter os procedimentos a
serem utilizados para repasse de conhecimentos e serviços à sua
sucessora, ao final do contrato, de forma a garantir a qualidade dos
serviços, sem impacto nos resultados, por ocasião da sucessão, tais como: 

Relatórios estatísticos e gerenciais utilizados durante o período em
que o contrato esteve vigente;
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Tipos e materiais de treinamentos utilizados para capacitação e
reciclagens dos serviços;
Fluxogramas, procedimentos operacionais padrão e roteiros de
atendimento (scripts) atualizados;
Fornecimento de dados de produtividade, no mínimo, dos 12 (doze)
últimos meses da operação, tais como: número de ligações recebidas,
tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, nível de
serviço e demais indicadores previstos no anexo B do termo de
referência;
Fornecimento dos nomes, matrícula, CPF dos atendentes para que os
seus acessos sejam excluídos dos sistemas da CONTRATANTE;
No mínimo 30 (trinta) dias antes da finalização do contrato, a
contratante deverá solicitar a contratada o Plano de Sucessão Final,
que deverá providenciá-lo no prazo de 10 (dez) dias após a
solicitação.

1.5. Plano de Ocupação
1.5.1. A implantação dos serviços deverá contemplar a execução de
toda a infraestrutura física e tecnológica, bem como a contratação e
treinamento dos recursos humanos necessários para o início da operação ,
no prazo máximo acordado.
1.5.2. Durante a implantação dos serviços, a Contratada deverá
absorver, com o auxílio e orientação da Contratante, os conhecimentos
necessários para a assunção dos serviços.
1.5.3. A equipe de profissionais alocados à prestação dos serviços de
operação deverá contemplar as funções de Operadores, Monitores,
Supervisores, Back-office, Analista de Qualidade, Analista de Tráfego,
Coordenador e Gerente;
1.5.4. Proporcionalidade da ocupação dos cargos:

01 (um) Supervisor, a cada turno, dedicado para cada grupo de
até 30 (trinta) PA’s, sem possibilidade de compartilhamento
entre as operações de cada Contratante que participou desse
Registro de Preços ou outros contratos da CONTRATADA.
01 (um) Coordenador de Operação para cada 10 (dez)
supervisores, podendo ser compartilhado entre as Contratantes
que participarem desse Registro de Preços;

1.5.5. Caso haja necessidade de substituição de atendente ou
profissional alocado em determinada função de trabalho para a
CONTRATANTE, deve ser iniciado o treinamento de novo profissional para a
substituição em no máximo 05 dias úteis, independente do motivo, a pedido
da CONTRATANTE.
 

1.6. Infra-estrutura para prestação dos serviços no ambiente da
contratada 

1.6.1. Instalações Físicas: 
1.6.1.1. As instalações físicas deverão ter capacidade de abrigar
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posições de atendimento suficientes para atender plena e
regularmente a execução do contrato. 

1.6.1.2. A Contratada deverá prever crescimento em suas
instalações físicas, para futuras expansões dos serviços. A
Contratante, caso necessite, solicitará aumento da quantidade de
atendimentos a serem realizados com, no mínimo, 30 dias de
antecedência. 

1.6.1.3. A Contratada será responsável por todas as instalações
físicas, incluindo nesta relação os serviços de manutenção e toda a
estrutura necessária para o bom andamento da operação, além do
dimensionamento de pessoal adequado;
1.6.1.4. Será de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA o
fornecimento de serviços gerais de apoio, tais como de limpeza e
conservação, vigilância, copa, técnico de equipamentos de ar
condicionado, água, luz, telefone e elevadores;

1.6.2. O ambiente para a prestação do serviço deverá ser refrigerado,
confortável e acusticamente isolado com as características tecnológicas e
de mobiliários discriminadas neste Termo de Referência e deverá ser
certificado pelo Corpo de Bombeiros através do AVCB (Auto de Vistoria do
Corpo de Bombeiros). O ambiente estará sujeito a vistoria e aprovação
prévia da Contratante;
1.6.3. Os acessos aos ambientes e estruturas físicas da Contratada,
por onde houver tráfego de quaisquer informações relativas aos usuários
dos serviços públicos e/ou administrativos, deverão ser totalmente
restritos;
1.6.4. A Contratada deverá disponibilizar em suas instalações físicas
os seguintes ambientes devidamente mobiliados, a saber:

1.6.4.1. Ambiente de operação: ambiente físico atendendo a NR-17
do Ministério do Trabalho e Emprego e seu Anexo II, constando de:
1.6.4.2. Sala de treinamento: deve estar localizada no município de
Belo Horizonte, ter capacidade para no mínimo 30 (trinta) cadeiras tipo
universitária, contendo no mínimo 25 (vinte e cinco)
microcomputadores (seguindo as especificações mínimas acima) com
acesso à internet em cada microcomputador.
1.6.4.3. A sala de treinamento deve ter recursos de multimídia,
datashow, quadro branco e uma mesa com cadeira para o instrutor,
sendo que tais recursos devem estar disponíveis em rede a um
microcomputador com as mesmas especificações do ponto acima

1.6.5. A Contratada deverá atender às seguintes exigências:A
Contratada deverá garantir a existência de procedimentos, de
execução própria ou não, para manutenção da infra-estrutura física (predial,
móveis, acústica, ventilação, iluminação e higiene), que atenda as normas
técnicas e requisitos legais. 
1.6.6. A empresa contratada deverá apresentar na reunião de início do
projeto, todas as informações referentes ao local físico onde funcionará o
call center. 
1.6.7. A empresa contratada deverá, 35 dias úteis após a assinatura
do contrato, apresentar os demais requisitos necessários para início da
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prestação dos serviços indicados nesse termo de referência.
1.6.8. O início dos serviços se dará em até 35 dias úteis após a
assinatura do contrato.
1.6.9. As condições de segurança do trabalho deverão atender
integralmente à NR23 – Proteção Contra Incêndios, além dos normativos do
Corpo de Bombeiros.
 

1.7. Telefonia e Link de Dados:
1.7.1. A contratação dos serviços de telecomunicação incluindo links
de voz de responsabilidade da Contratante para uso pelas PAs;
1.7.2. Caso a CONTRATADA opte por instalar o call center em um
município diferente de Belo Horizonte ela deverá ser responsável por fazer o
transbordo das ligações de Belo Horizonte até o call center, arcando com
todos os custos necessários;
1.7.3. A CONTRATADA deverá contratar link de dados para
atendimento do call center. A CONTRATANTE irá fornecer serviço de VPN
caso o call center seja instalado fora do estado de Minas Gerais;
1.7.4. Caso o call center seja instalado em Minas Gerais o link de dados
será fornecido pela CONTRATANTE; 
1.7.5. O PABX IP será de responsabilidade da Contratada para uso das
PAs em seu ambiente;
1.7.6. Características do PABX IP:

1.7.6.1. O equipamento a ser fornecido será uma Central Privada
de Comutação Telefônica (CPTC) do tipo PABX/IP (Servidor VOZ),
equipada com consoles de operadores, head-sets, tarifador/bilhetador,
Unidade de Resposta Audível – URA, Discador Automático,
Distribuidor automático de chamadas - DAC, Gravador digital, módulo
de relatórios, módulo de CTI e documentação técnica;
1.7.6.2. O PABX/IP deverá ser de arquitetura modular de forma
que não haja bloqueio na comunicação dos diferentes módulos;
1.7.6.3. O PABX/IP terá que suportar gerenciamento e
administração através de terminais locais e de forma centralizada
utilizando-se de acessos remotos na rede LAN/WAN;
1.7.6.4. A contratada deverá fornecer o rack, onde serão
armazenados os switches, o sistema telefônico IP (PABX/IP) e o
equipamento (modem/cable-modem/roteador) da concessionária que
fará a conexão com rede pública;
1.7.6.5. Deverá ser baseado em processador Intel ou similar;
1.7.6.6. O equipamento deverá possuir sistema de ventilação
otimizado para a ventilação do(s) chassis;
1.7.6.7. O sistema deverá ser híbrido, permitindo o uso de
interfaces TDM;
1.7.6.8. O sistema deverá possuir software modular, de forma que
possua comandos para que processos sejam terminados ou re-
iniciados sem que seja necessário o re-boot do equipamento;
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1.7.6.9. O sistema deverá possuir arquitetura flexível e modular
com processamento distribuído;
1.7.6.10. O sistema deverá permitir a instalação de módulos
remotos através do protocolo IP. Os módulos remotos deverão
possuir todas funcionalidades dos módulos locais e deverão ser
gerenciados por uma única interface e poderão ser acessados pela
CONTRATANTE;
1.7.6.11. O sistema deverá utilizar o protocolo IP para o transporte
de mídia entre os módulos e compressão de voz baseada em GSM,
ULAW, ALAW, G729;
1.7.6.12. Deverá possuir backup local para o software do sistema e
configurações. Cada módulo deverá ser capaz de manter o backup
individualmente de cada módulo;
1.7.6.13. O PABX/IP deverá possuir memória de massa em disco
rígido, para recarga automática do sistema, quando necessário;
1.7.6.14. O PABX/IP terá que apresentar alta disponibilidade com
duplicação de equipamentos HOT STAND-BY (Servidor de
Balanceamento - Protocolo para manutenção de alta disponibilidade em
redes), objetivando maior segurança, no modo ativo-
passivo, alternando entre os módulos em até 10 segundos em caso de
falha, ou seja, caso haja problemas no equipamento principal do
PABX/IP, o equipamento backup deverá continuar o processamento
normal de forma ininterrupta e sem intervenção humana;
1.7.6.15. Deverá possuir o protocolo SIP para os ramais IP;
1.7.6.16. Os postos de atendimento deverão utilizar telefone digital
ou softphone, o qual deverá suportar as funções telefônicas de um
aparelho telefônico digital, e as áreas de retaguarda e coordenação
deverão utilizar ramais IP conectados a rede LAN;
1.7.6.17. A contratada deverá fornecer todas as atualizações de
software durante o período da garantia 
1.7.6.18. A interligação com a central pública deverá obedecer aos
padrões da concessionária local;
1.7.6.19. Nas interligações com a rede pública, a central deverá
permitir discagem direta a ramal (DDR), através de todas as linhas-
tronco bidirecionais. A central deverá também permitir a facilidade
(DDR), sem o uso de "hardware" externo adicional;
1.7.6.20. O plano de numeração dos ramais deverá ser fechado,
composto 04 (quatro) a 06 (seis) dígitos
1.7.6.21. Os equipamentos oferecidos deverão ter todos os
circuitos necessários ao seu perfeito funcionamento na configuração
indicada no item, permitindo, quando solicitado, acesso a redes
privadas e públicas de telefonia;
1.7.6.22. A contratada deverá garantir a implementação dos novos
serviços e a compatibilização do PABX/IP com as facilidades de RDSI e
E1 (R2D), conforme padrão a ser definido pela CONTRATANTE, por
simples ampliação ou complementação do hardware e/ou software,
sem a necessidade de substituição dos equipamentos já instalados;
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1.7.6.23. Deverá ser compatível com tecnologia digital na conexão
com a rede pública;
1.7.6.24. O equipamento deverá suportar a conexão de terminais
multimídia com velocidades de comunicação variáveis entre 64Kbits
através de ramais ISDN (RDSI) ou E1 (R2D);
1.7.6.25. O sistema deverá implementar a seleção e acesso a Rota
de Menor Custo ("LCR - Least Cost Route"). Entende-se por Rota de
Menor Custo à capacidade do sistema de permitir e bloquear o acesso
de cada usuário às rotas principais e alternativas, bem
como estabelecer prioridade de ocupação de rotas;
1.7.6.26. A Rota de Menor Custo deverá ser utilizada para qualquer
tipo de tronco, inclusive troncos RDSI, E1, IP e celular GSM, CDMA e
G3;
1.7.6.27. Incorporação de todo o hardware e software necessários
ao perfeito funcionamento das facilidades exigidas;
1.7.6.28. O PABX/IP deverá possibilitar que uma interligação com
outro sistema do mesmo tipo seja feita por meio de uma rede IP,
através da simples inclusão de um gateway interno;
1.7.6.29. O PABX deverá ter placas exclusivas dedicadas às
operações desse registro de preços para a integração VOIP
1.7.6.30. A interligação entre sistemas do mesmo tipo via rede IP
deverá prover todas as facilidades existentes na interligação feita pelas
linhas de entroncamento tradicionais – transparência de facilidades em
rede;
1.7.6.31. O PABX/IP deverá possuir sistema de categorização de
ramais, quanto ao acesso às linhas externas, nas seguintes categorias:

1.7.6.31.1. Acesso Restrito: Exclusivamente a ramais internos
(bloqueio de chamadas locais, LDN, LDI e Celular);
1.7.6.31.2. Acesso exclusivamente a tráfego local (bloqueio de
acesso a LDN, LDI e Celular);
1.7.6.31.3. Acesso a tráfego local e LDN, mediante discagem do
código de acesso (bloqueio de acesso a LDI e Celular);
1.7.6.31.4. Acesso irrestrito – Possibilidade de realizar chamadas
locais, LDN, LDI e Celular, mediante discagem de código de
acesso.

1.7.6.32. O equipamento deverá possuir uma porta padrão
Ethernet, que possibilite o acesso via telnet, SSH e HTTP para
configuração remota do sistema;
1.7.6.33. Suporte de facilidade de ramais celulares GSM, integrados
nativamente via protocolo SIP;
1.7.6.34. Suporte de ramais Wi-Fi baseados no padrão SIP; 
1.7.6.35.  O PABX/IP deverá possuir as seguintes facilidades para
todos os usuários:

1.7.6.35.1. Transferência de chamada para a supervisão;
1.7.6.35.2. Interligação automática entre ramais;
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1.7.6.35.3. Interligação da rede pública com os ramais, segundo
suas classes de serviços;
1.7.6.35.4. Interligação dos ramais com a rede pública, segundo
suas classes de serviços;
1.7.6.35.5. Transferência das chamadas de entrada e saída;
1.7.6.35.6. Possibilidade de música de espera com arquivos do
tipo “Wave, MP3 e GSM” para chamadas retidas pelo operador e
quando em processo de consulta e transferência entre ramais;
1.7.6.35.7. Possibilidade de qualquer ramal do sistema ser
habilitado ou desabilitado para efeito de estabelecimento de
chamadas externas, segundo sua categorização;
1.7.6.35.8. Repetição do último número externo discado;
1.7.6.35.9. Sinalização acústica ou visual de uma segunda
ligação, interna ou externa, dirigida á ramais;
1.7.6.35.10.Nome do usuário interno;
1.7.6.35.11.Permitir transbordo de ligações para outros grupos;
1.7.6.35.12.Criar grupos de ramais;
1.7.6.35.13.Capturar chamadas do seu grupo;
1.7.6.35.14.A quantidade de chamadas na fila em espera deverá
ser discriminada em tela, bem como as informações do primeiro
da fila, para cada tipo de chamada (interna, externa);
1.7.6.35.15.Permitir sinalização visual de alarmes;

1.7.7. Sistema de bilhetagem dos ramais
1.7.7.1. O sistema de tarifação deverá permitir monitoração de
custos em todos os níveis e análise do desempenho do sistema
através de relatórios a serem disponibilizados;
1.7.7.2. Todos os relatórios deverão ser apresentados em
português, tanto legendas como conteúdo;
1.7.7.3. Deverá dispor de programa de identificação das chamadas
efetuadas através dos troncos unidirecionais e bidirecionais, com
emissão de relatórios programáveis, contendo os seguintes
parâmetros:

1.7.7.3.1. Número do assinante chamado em ligação urbana,
DDD e DDI (quando houver sinalização);
1.7.7.3.2. Número do ramal que originou a chamada;
1.7.7.3.3. Data de início da chamada;
1.7.7.3.4. Hora de início da chamada;
1.7.7.3.5. Duração da chamada;
1.7.7.3.6. Custo da chamada;
1.7.7.3.7. O sistema de bilhetagem deverá efetuar as coletas
dos bilhetes em tempo real de todas as chamadas.
1.7.7.3.8. O bilhete deverá ser gravado em memória não volátil,
oferecendo segurança e confiabilidade a seu usuário. Ocorrendo
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queda de energia, os dados referentes aos bilhetes deverão ser
preservados com total integridade;

1.7.7.4. O sistema de tarifação e bilhetagem deverá permitir:
1.7.7.4.1. Geração de relatórios unificados de chamadas
originadas em diversos serviços (DDD, DDI, celular);
1.7.7.4.2. Agendamento da emissão e impressão automática de
relatórios;
1.7.7.4.3. Emissão de relatórios em diversos formatos de
arquivo, como xls (Excel-xlsx), pdf e txt.;
1.7.7.4.4. Envio de relatórios via e-mail;
1.7.7.4.5. Relatórios mensais estatísticos por ramal, conta,
centro de custo, contato, número discado;
1.7.7.4.6. Acesso on-line dos relatórios por instituição e
SEPLAG.
 

1.8. Roteiros de Atendimento (Scripts)
1.8.1. Será de responsabilidade da Contratada o levantamento dos
serviços bem como as informações a serem respondidas aos cidadãos. A
Contratada deverá agendar reuniões, quantas forem necessárias, com a
Contratante para realizar levantamentos necessários à modelagem dos
processos de atendimento; As reuniões poderão ser realizadas tanto
presencialmente quanto à distância conforme combinado entre as partes.
Para o disposto nesse inciso considerar-se-á o prazo máximo de 10 (dez)
dias úteis.
1.8.2. Findado o disposto no inciso anterior, a Contratada terá o prazo
de 5 (cinco) dez dias úteis elaborar as minutas de roteiros que deverão ser
entregues à Contratante para análise e validação em 3 (três) dias úteis.
Após validados os roteiros de atendimento, a Contratante irá reenviá-los
para a Contratada, que deverá disponibilizá-los a seus atendentes em 2
(dois) dias úteis. 
1.8.3. Os trabalhos de levantamento, discussão, elaboração e
implementação de procedimentos de atendimentos e definição de roteiros
de atendimento seguirão a seguinte metodologia, e serão de
responsabilidade da CONTRATADA:

1.8.3.1. Elaboração de Projeto;
1.8.3.2. Definição de cronograma;
1.8.3.3. Definição dos Processos de Atendimento;
1.8.3.4. Processo de Modelagem;
1.8.3.5. Geração e envio das informações sobre os serviços para
validação da Contratante;
1.8.3.6. Treinamento dos atendentes no script modelado.
 

1.9. Integração com Sistemas/Serviços
1.9.1. As soluções disponibilizadas pelo
CONTRATANTE deverão permitir a integração com sistemas “legados” ou de
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“backend” por meio de APIs (Application Program Interface – Interface de
Programa Aplicativo) abertas ou WebServices;
1.9.2. Eventuais adaptações ou criações de novas API/Webservices
ficam a cargo da CONTRATADA;
1.9.3. Integrações com outros sistemas/portais poderão se fazer
necessárias, para atendimento a outras áreas estratégicas do Estado e se
tornar uma solução global para todos os órgãos participantes, e para que a
solução atenda a consumidores, servidores, gestores, funcionários das
centrais de atendimento ou qualquer outro indivíduo que necessite
encontrar informações sobre os serviços da CONTRATANTE ou tenha
dúvidas sobre como utilizar tais serviços;
1.9.4. A solução deverá permitir integração com mecanismos de
segurança adotados pelo fornecedor para auxiliar os usuários no processo
de cadastramento online nos sistemas e portais, bem como resgate de
senhas ou dados de login, porém de maneira integrada com o sistema de
segurança já adotado pela CONTRATADA.
 

1.10. Sistema de Gravação Digital de Voz
1.10.1. O Sistema de Gravação Digital do Atendimento deverá ser para
uso da Contratante e terá as seguintes características:

1.10.1.1. O sistema deverá gerar a gravação da voz durante todo o
atendimento.do colaborador;
1.10.1.2. O arquivo de voz gerado deverá ser compatível com o
Windows Media Player;
1.10.1.3. Permitir o gerenciamento remoto em tempo real das
gravações via acesso WEB, possibilitando assim o acompanhamento
do status das gravações fora do ambiente de trabalho;
1.10.1.4. Não será permitido o uso de sistema via acesso remoto ou
emulação com software semelhante;
1.10.1.5. O acesso deverá ser por meio do browser em sua versão
mais atualizada , utilizando protocolos de comunicação http ou https e
mediante endereço eletrônico a ser disponibilizado pela CONTRATADA;
1.10.1.6. Para acesso ao sistema não deverá ser necessário a
liberação de Portas, fixação de IP ou instalação de arquivos no
computador da CONTRATANTE;
1.10.1.7. Possuir independência em relação ao sistema operacional,
ou seja, o sistema de gravação deverá funcionar em estações de
trabalho com qualquer tipo de sistema operacional instalado, tais como
Windows Millenium, Windows NT (3.5 ou superior), Windows 2000,
Windows XP ou Linux;
1.10.1.8. Permitir o acesso a 30 usuários simultaneamente pela
CONTRATANTE para monitorar as ligações;
1.10.1.9. O número de acessos por órgão deverá ser proporcional
ao número de PAs contratadas, conforme tabela abaixo:
 
Número de PAs cotratadas Número de acessos
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Até 15 PAs 2
De 16 a 30 PAs 4
De 31 a 60 PAs 6
De 61 a 90 PAs 8

De 91 a 120 PAs 10
Acima de 121 PAs 12

 
1.10.1.10. A consulta aos arquivos das gravações armazenadas no
banco de dados deverá possuir, no mínimo, os seguintes filtros de
consulta: data inicial, data final, grupo, PA, localidade (DDD), numero
registrado, prefixo, ramal, descrição, origem ou destino das
gravações;
1.10.1.11. Deverá ser possível realizar o download das gravações
realizadas para reprodução em kit multimídia;
1.10.1.12. Capacidade de gravação integral das conversações dos
Operadores de teleatendimento e Supervisores no momento de
atendimento;
1.10.1.13. Capacidade de gravação de voz das posições de
atendimento e supervisores;
1.10.1.14. As gravações deverão ser efetuadas full-time, com o
prévio conhecimento dos respectivos interlocutores e armazenadas
por um período mínimo de 90 (noventa) dias on-line e por prazo
indeterminado off-line (backup), e deverão ficar sob a custódia da
Contratada. Quando solicitado a CONTRATADA deverá disponibilizar as
ligações gravadas para entrega à CONTRANTE;
1.10.1.15. Gravação das ligações ativas realizadas;
1.10.1.16. O sistema deverá ter 98% de disponibilidade mensal;
1.10.1.17. O sistema deverá apresentar-se todo em idioma
português.

 
1.11. Pesquisa de Satisfação

1.11.1. É a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela
CONTRATADA e que objetiva aferir a percepção dos usuários quanto ao
atendimento recebido;
1.11.2. As Pesquisas de Satisfação deverão ser realizadas de forma
eletrônica por meio da Unidade de Resposta Audível – URA e ao término
dos atendimentos via chat, chatbot e voicebot;
1.11.3. A URA para a realização da pesquisa deverá ter a possibilidade
de gravação de até 3 perguntas contendo cada uma até 5 opções de
respostas;
1.11.4. A URA deverá informar, em 100,00% das ligações atendidas,
que ao final do atendimento o cidadão será encaminhado para a Pesquisa de
Satisfação;
1.11.5. As Pesquisas de Satisfação realizadas pela URA e demais
serviços serão produzidas pela CONTRATADA e validada pela
CONTRATANTE;
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1.11.6. A CONTRATADA deverá fornecer relatório da Pesquisa de
Satisfação à CONTRATANTE sempre que solicitado e também deverá ser
disponibilizado seu acesso via web;
 

2. TÓPICOS ESPECÍFICOS DE CADA TIPO DE ATENDIMENTO: 
2.1. Atendimento Receptivo Humano Telefônico: 

2.1.1. Atendimento das ligações recebidas; Registro em sistema de
atendimento das ocorrências que não tiverem soluções imediatas, cujas
informações necessárias não estejam disponíveis no momento, ou onde o
procedimento da Contratante recomende o registro de ocorrência às áreas
competentes para o tratamento e solução; Resposta às demandas, com
base em informações padronizadas, disponíveis na Central de
Atendimento; Registro e encaminhamento de solicitações (tratadas pela
central de atendimento), pedidos de serviços/informações, sugestões e
reclamações, prestando os esclarecimentos previamente definidos pela
Contratante, por meio de respostas padronizadas disponíveis na base de
conhecimento do sistema de registro de atendimento; 
 

2.2. Unidade de Resposta Audível (URA): 
2.2.1. Atendimento das ligações recebidas; O serviço de atendimento
receptivo eletrônico deverá ser atendido pela URA (Unidade e Resposta
Audível); Deve ser prevista a capacidade de atendimento de até 250 ligações
simultâneas; Registro em sistema de atendimento das ocorrências que não
tiverem soluções imediatas, cujas informações necessárias não estejam
disponíveis no momento, ou onde o procedimento da Contratante
recomende o registro de ocorrência às áreas competentes para o
tratamento e solução; Resposta às demandas, com base em informações
padronizadas, disponíveis na Central de Atendimento; Registro e
encaminhamento de solicitações (tratadas pela central de atendimento),
pedidos de serviços/informações, sugestões e reclamações, prestando os
esclarecimentos previamente definidos pela Contratante, por meio de
respostas padronizadas disponíveis na base de conhecimento do sistema
de registro de atendimento; 
2.2.2. É imprescindível que a gravação da URA seja realizada em
ambiente profissional em estúdio, trazendo caráter institucional e
profissional à gravação;
2.2.3. Prazo para as gravações iniciais: 5 dias úteis;
2.2.4. Prazo para alterações solicitadas pela Contratante: 3 dias úteis.
 

2.3. Ativo (Humano):
2.3.1. Ligações para os cidadãos pelos atendentes; 
2.3.2. Teleatendimento Ativo (Ligações realizadas pela Contratada,
autorizadas pela Contratante) com a finalidade de:

2.3.2.1. Realizar ligações ativas para confirmação da presença
do cidadão/beneficiário ao local onde será prestado o serviço
público por ele requisitado e previamente agendado, bem como
para informar soluções respondidas pelos Contratantes, cujas
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respostas não puderam ser prestadas no momento do
atendimento, tendo em vista o disposto no item acima.
2.3.2.2. Realizar ligações cujo atendimento via outros tipos
não seja possível, dada sua especificidade.
 

2.4. Atendimento Multicanal:
2.4.1. Email / Formulário Eletrônico / Fale Conosco: 

2.4.1.1. Estes canais de atendimento
serão disponibilizados pelo CONTRATANTE, mas o atendimento será
realizado pela CONTRATADA;
2.4.1.2. Resposta de emails enviados pelos cidadãos com
solicitações e dúvidas sobre serviços do Estado;
2.4.1.3. Resposta das demandas dos cidadãos que chegam dos
aplicativos móveis e Portais do Estado de Minas Gerais por meio de
plataforma de gestão de demandas fornecida pela CONTRATANTE. 
 

2.4.2. Chat: 
2.4.2.1. Esta solução deverá ser fornecida pela CONTRATADA e
disponibilizada no portal da CONTRATANTE que permite ao cliente
conversar em tempo real com nossos atendentes por intermédio de
ferramenta específica.
2.4.2.2. A modalidade de atendimento será disponibilizada pela
CONTRATADA;
2.4.2.3. Os atendimentos realizados através da modalidade “CHAT”
devem informar ao usuário, em tempo real, o tempo médio de espera e
a posição na fila de espera;
2.4.2.4. Caso ocorra o abandono do usuário, deverá ser
comunicado, através do próprio sistema de “CHAT” ou pop-up, a
possibilidade de contato com através do “Fale Conosco” ou Central de
Atendimento;
2.4.2.5. O mesmo comunicado deve ser informado caso o tempo
previsto de espera na fila seja superior a 5 (cinco) minutos;
2.4.2.6. A empresa deverá garantir atendimento a todos os
usuários em fila até o horário previamente acordado e autorizado pela
CONTRATADA;
2.4.2.7. Resposta de eventuais questionamentos por atendente
humano que o chatbot não consiga responder automaticamente;
2.4.2.8. O cálculo de interações, para fins de pagamento do serviço
prestado, será realizado por atendimento realizado em uma sessão.
Entende-se por sessão o diálogo completo com consumidor,
independente do quantitativo de mensagens trocadas e respondidas.
Sessões que não tenham um diálogo completo estabelecido, como por
exemplo apenas a resposta a um “bom dia” não serão remuneradas.
 

2.4.3. Chatbot: 
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2.4.3.1. Especificação
2.4.3.1.1. A modalidade de atendimento será disponibilizada pela
CONTRATADA;
2.4.3.1.2. Atendimento realizado pelo Assistente Virtual
inteligente, treinado e capaz de responder às mais variadas
perguntas referentes aos serviços e informações disponíveis em
sua base de conhecimento, sem a interferência humana,
integrado com os sistemas utilizados pelos órgãos participantes
desse registro de preço, inclusive no que tange ao registro e
consulta de uma solicitação na ferramenta de atendimento e
suporte aos usuários de serviços de telecomunicações; 
2.4.3.1.3. Ferramenta via WhatsApp Business e Telegram Bot:

2.4.3.1.3.1. Este serviço objetiva a prestação de serviços de
atendimento por meio de aplicativo multiplataforma de
mensagens instantâneas através do WhatsApp Business
e Telegram Bot, para envio e recebimento de demandas de
serviços;
2.4.3.1.3.2. Permitir ao cidadão interagir com a Central de
Atendimento para registro de solicitações, pedidos de
informações, sugestões e reclamações, prestando os
esclarecimentos necessários sobre as atividades da
CONTRATANTE, de acordo com os roteiros atuais em
operação e outros que poderão ser desenvolvidos
em conjunto com a CONTRATANTE;
2.4.3.1.3.3. Atender interesses da Contratante de caráter
extraordinário ou emergencial junto à população (eventos,
consultas públicas, campanhas, alertas referentes aos
projetos e programas do Governo);
2.4.3.1.3.4. Realizar Pesquisa de Satisfação sobre os
serviços públicos ofertados pelo Estado de Minas Gerais ou
sobre o próprio serviço de tele atendimento; 
2.4.3.1.3.5. Realizar ação de atualização cadastral; 
2.4.3.1.3.6. Encaminhamento das ocorrências que não
tiveram solução imediata, cujas informações não constem
nos roteiros ou esses recomendem registro de ocorrência,
às áreas competentes para tratamento e solução;
2.4.3.1.3.7. Oferecer mensagem de saudação automática
parametrizável;
2.4.3.1.3.8. Permitir a utilização de respostas pré-definidas
para envio aos clientes com facilidade e rapidez;
2.4.3.1.3.9. Permitir o envio de arquivos, aos clientes, nas
extensões jpeg, .pdf, .doc e links de páginas web durante os
diálogos;
2.4.3.1.3.10.Oferecer módulo de gestão em tempo real do
status dos agentes e da fila de espera;
2.4.3.1.3.11.Rotear as interações seguindo as regras de
negócio que serão parametrizadas, tais como: sequencial,
aleatório, por serviços, etc;
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aleatório, por serviços, etc;
2.4.3.1.3.12.Todos os diálogos realizados deverão ser
registrados e armazenados do início ao fim de todos os
atendimentos, por um período de, no mínimo, 5 (cinco)
anos, com total acesso pelos responsáveis da
CONTRATANTE, a qualquer tempo, e cuja entrega total
deverá ocorrer quando do encerramento do contrato.

2.4.3.1.4. A solução deverá realizar integração com a
plataforma de mensagem WhatsApp Business e Telegram Bot
através de uma CONTA OFICIAL;
2.4.3.1.5. Pesquisa de satisfação, como módulo de avaliação do
atendimento e armazenamento das respostas em relatórios. É a
avaliação da qualidade dos serviços prestados pela Contratada e
que objetiva aferir a percepção dos usuários quanto ao
atendimento recebido. A Pesquisa de Satisfação deverá ser
realizada de forma eletrônica no mesmo canal do atendimento.
Deverá ser informado em todos os atendimento que ao final do
mesmo o cidadão será encaminhado para a Pesquisa de
Satisfação. A Pesquisa de Satisfação será produzida pela
Contratada e validada pela Contratante. A Contratada deverá
fornecer relatório da Pesquisa de Satisfação à Contratante
sempre que solicitado e também deverá ser disponibilizado seu
acesso via web;
2.4.3.1.6. Serviços de Infraestrutura necessários para o
funcionamento da solução, desde o desenho à implementação
dos fluxos de atendimento. Criação e curadoria dos conteúdos e
expressões, englobando a implantação, customização,
manutenção corretiva e evolutiva da solução como um todo.
Disponibilização de toda infraestrutura necessária para
funcionamento completo da solução, em local próprio do
fornecedor;
2.4.3.1.7. Integração do Assistente Virtual com sistemas
legados por meio de API´s ou webservices;
2.4.3.1.8. Treinamento para uso da solução para os
colaboradores dos órgãos participantes desse registro de preço,
que contemple os conhecimentos necessários para a utilização,
operação, configuração, alteração, parametrização e auditoria da
solução, para turma de até 10 colaboradores;
2.4.3.1.9. Durante a vigência do contrato, quaisquer
atualizações referentes à plataforma de serviços do Assistente
Virtual Inteligente deverão ser implementadas, no prazo máximo
de 60 dias após a disponibilização da solução, sem quaisquer
ônus à CONTRATANTE;
2.4.3.1.10. O cálculo de interações, para fins de pagamento do
serviço prestado, será realizado por atendimento em uma sessão.
Entende-se por sessão o diálogo dentro de um período de 24h a
ser contado a partir da primeira mensagem enviada pelo cidadão,
independente do quantavo de mensagens trocadas e respondidas
dentro do período de 24 horas;
2.4.3.1.11. Ainda em no que se refere aos atendimentos
realizados, não serão contabilizadas para efeitos de cobrança as
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interações que se encaixarem nos casos apresentados a seguir:
2.4.3.1.11.1.Solicitações que não são compreendidas pelo
canal Chatbot, dentre os serviços previstos, e geram
respostas inadequadas. Ex: Resposta: “NULL” e Intenção:
“NULL”;
2.4.3.1.11.2.Solicitações que são identificadas dentre os
serviços implantados e são respondidas de forma incorreta;
2.4.3.1.11.3.Informações que não configuram solicitações,
tais como: vírgula(,), ponto(.), ponto e vírgula (;), além da
sequência de pontuações (.,;), dentre outras ocorrências
similares;
2.4.3.1.11.4.Interações realizadas para a avaliação da
satisfação dos usuários em relação ao atendimento do
Chatbot;

2.4.3.2. Detalhamento 
2.4.3.2.1. O módulo de atendimento autônomo virtual (ChatBot)
deverá possuir facilidade para configuração de uma única árvore
neural para os atendimentos autônomos, assim como os
parâmetros de configuração deverão estar acessíveis à todos os
órgãos participantes. Todos os canais digitais deverão respeitar a
mesma árvore neural com inteligência cognitiva;
2.4.3.2.2. O módulo deverá possuir uma única árvore neural
com inteligência cognitiva para os atendimentos via texto
utilizando os canais do WhatsApp Business e do Fale Conosco
institucional;
2.4.3.2.3. O módulo deverá ter uma interface amigável e
interativa para a alteração ou construção da árvore neural, de
uma simples a mais complexa, on-line sem interrupção da sua
operação normal;
2.4.3.2.4. Para os canais de interação, os robôs de interação
deverão possuir interface amigável e interativa, para a alteração
ou construção de árvore de atendimento / interação, de uma
simples a mais complexa, on-line sem interrupção da sua
operação normal;
2.4.3.2.5. Deverá permitir a criação, alteração e atualização de
árvores de acordo com cada aplicação e necessidade, uma vez
concluída, será enviada automaticamente para operação, teste ou
produção, principalmente nos diversos canais de interação por
texto;
2.4.3.2.6. Deverá reunir diferentes objetos associados de forma
a satisfazer uma determinada tarefa indicada especificamente pela
sequência completa de instruções contidas nas propriedades
destes objetos, montando um script que será obedecido pelo
canal de atendimento;
2.4.3.2.7. Os relatórios dos robôs deverão ser disponibilizados
com informações de desempenho dos atendimentos realizados,
apresentando indicadores que permitam aos órgãos integrantes
desse registro de preço a gestão das informações contidas nas
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interações e atendimentos, em tempo hábil, mantendo assim a
qualidade do serviço e diagnóstico da situação da navegação;
2.4.3.2.8. A plataforma de atendimento dos Robôs deverá
permitir a emissão de relatórios estatísticos referentes a um
período contendo, no mínimo: 

2.4.3.2.8.1. Quantidade de interações recebidas pelos robôs;
2.4.3.2.8.2. Quantidade de interações finalizadas pelos
robôs;
2.4.3.2.8.3. Quantidade de interações transferidas para
atendimento humano;
2.4.3.2.8.4. Quantidade das perdas de interações no robô
discriminadas por motivos;
2.4.3.2.8.5. Quantidades das perdas de interações na
transferência para o atendimento humano discriminado por
motivos;
2.4.3.2.8.6. Informação percentual/absoluta das opções
escolhidas;
2.4.3.2.8.7. Tempos totais e médios;
2.4.3.2.8.8. HMM (hora de maior movimento) e DMM (dia de
maior movimento). 

2.4.3.2.9. Deverá disponibilizar recursos para a manutenção
remota da árvore dos vários níveis de decisão;
2.4.3.2.10. A solução deve possibilitar a transferência do
atendimento para um humano, com repasse de todo o histórico
da conversa atual ao atendente, como forma de não duplicar os
esforços e de trazer uma experiência mais agradável ao usuário,
sem a necessidade de repetição das perguntas de identificação e
outras informações já prestadas durante o atendimento;
2.4.3.2.11. Possibilitar a disponibilização de anexos como
arquivos de áudio, vídeo e texto no conteúdo das interações com
o cliente;
2.4.3.2.12. Caso opte por não usar a função de atendimento
eletrônico por meio de Chatbot a CONTRATANTE poderá
disponibilizar o CHAT para que o cidadão possa interagir
diretamente com o atendimento humano.
2.4.3.2.13. Orientar a navegação do cliente pelo portal web
interagindo em tempo real apresentando ao lado do assistente o
conteúdo da interação atual do cidadão;
2.4.3.2.14. Dispor de processamento de linguagem natural
(Natural Language Processing) para entender a semântica dos
textos digitados e interpretar a intenção do cliente. Caso surjam
expressões que não sejam identificadas o Chatbot deverá
atualizado pelo serviço de curadoria. Todos os dados gerados
pelas interações deverão ser armazenados e associados ao
atendimento correspondente;
2.4.3.2.15. A construção do conhecimento do chatbot deverá
constantemente passar por um processo de mapeamento para
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identificação, coleta, organização e
disseminação de revisão das interações com os clientes e
atualização de conteúdo, com novos ciclos de treinamento em
razão de novas questões feitas pelo cidadão, novos conjuntos de
informações para retroalimentar a base de conhecimento da
aplicação e mantê-la atualizada a cada novo ciclo de aprendizado
do chatbot;
2.4.3.2.16. Deverá possibilitar a navegação dos cidadãos pelo
portal web, aplicativo mobile, WhatsApp Business e Telegram
Bot, em busca de informações ou serviços;
2.4.3.2.17. No caso de inatividade por parte do cidadão o chatbot
insistirá com o atendimento e prosseguirá com o encerramento
do mesmo;
2.4.3.2.18. A base de conhecimento da aplicação chatbot deverá
estar disponível para atendimentos simultâneos de outros
cidadãos sem prejuízo de conteúdo das solicitações diversas;
2.4.3.2.19. A CONTRATADA deverá realizar todo a gestão
operacional do chatbot baseado em relatórios apresentados em
tempo real integrados ao histórico de
atendimento, a fim de realizar auditoria nas compreensões de
contexto;
2.4.3.2.20. Os relatórios do chatbot deverão ser disponibilizados
graficamente e visualizados por meio de um dashboard com
atualização de dados em tempo
real;
2.4.3.2.21. Ao término do contrato, em caso de não renovação
ou de nova licitação que a contratada não logre êxito, toda a
documentação e bases de dados contendo os atendimentos,
árvores de decisão, mapeamento de intenções, customizações ou
ajustes realizados deverão ser integralmente fornecidos à
CONTRATANTE, em meio eletrônico, em formato passível de
leitura pelos equipamentos de tecnologia da informação
(hardware e software) da CONTRATANTE.
2.4.3.2.22. Ao término do contrato, em caso de transição
contratual, a mesma deverá ser iniciada em prazo não inferior a
45 (quarenta e cinco) dias do término do contrato, e finalizada até
a data do término do contrato.
2.4.3.2.23. Todos os diálogos realizados deverão ser registrados
e armazenados do início ao fim de todos os atendimentos,
durante a vigência contratual, com total acesso pelos
responsáveis da CONTRATANTE, a qualquer tempo, e cuja
entrega total deverá ocorrer quando do encerramento do
contrato.
 

2.4.4. Voicebot: 
2.4.4.1. A modalidade de atendimento será disponibilizada pela
CONTRATADA;
2.4.4.2. São assistentes digitais acionados por Inteligência Artificial
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que interagem com a população usando linguagem natural. Nesse tipo
de atendimento, os cidadãos podem selecionar perguntas e responder
problemas comuns;
2.4.4.3. Um dos objetivos desse canal é substituir,
paulatinamente, à Unidade de Resposta Audível (URA), uma vez que
deve possibilitar um atendimento mais humanizado do que a simples
gravação das possibilidades de atendimento ao cidadão. Esse
processo deverá acontecer em consonância com a necessidade e
requerimento dos órgãos aderentes ao Registro de Preço, que
avaliarão a pertinência de acordo com os serviços prestados. 
 

Referência: Processo nº 1500.01.0103313/2021-24 SEI nº 35376267
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Atendimento Eletrônico

Anexo nº B - Acordo de Níveis de Serviços/SEPLAG/DCAE/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0103313/2021-24

ANEXO B - ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS - ANS

1. DEFINIÇÃO
1.1. Constituem a definição de indicadores e metas para avaliação dos
serviços de forma a manter a qualidade necessária para a execução das
atividades propostas.
1.2. A aferição da qualidade dos serviços será realizada pela
CONTRATANTE, por meio da análise do cumprimento dos padrões, prazos e
disponibilidade estabelecidos neste Acordo de Níveis de Serviços – ANS.
 

2. PREMISSAS E RESPONSABILIDADES
2.1. Caso a CONTRATADA não cumpra a meta estabelecida no mês, será
gerada uma ocorrência e aplicadas as glosas previstas por cada item, mesmo em
casos de reincidência.
2.2.  As glosas previstas para cada indicador, se atingidas o seu limite
máximo, serão aplicadas diretamente pelo Gestor do Contrato, que também
providenciará as medidas administrativas cabíveis para a penalização,
especialmente a cobrança de multas previstas no contrato, quando for o caso.
2.3. Os quantitativos estimados para cada uma das complexidades
poderão sofrer remanejamento entre as mesmas no decorrer da execução, em
função das mudanças de estratégias da CONTRATANTE, priorização das
tarefas/atividade, inclusão e/ou exclusão de serviços 
2.4. A CONTRATANTE exigirá indicadores que devem ser atingidos pela
CONTRATADA com o objetivo de garantir a qualidade do serviço prestado.
2.5. A CONTRATADA deverá apresentar a apuração dos indicadores
diariamente e no período global da medição, os quais serão devidamente
conferidos e aprovados pela CONTRATANTE.
2.6. A CONTRATANTE realizará o acompanhamento e a análise desses
indicadores por meio de relatórios e monitoramento remoto discriminados neste
Termo de Referência.
2.7. A CONTRATADA deverá manter em pleno funcionamento todos os
sistemas que alimentam a operação das atividades realizadas, sem interrupções.
2.8. Serão apurados mensalmente, através de fórmulas definidas
especificamente para cada índice, entre o dia 01 do mês de referência da
medição e o último dia do mês de referência. Em algumas situações
excepcionais, há possibilidade do período de apuração da medição ser
diferenciado.
2.9. Além dos descontos previstos nos itens seguintes, a CONTRATADA
estará sujeita às sanções administrativas, em virtude de descumprimento de
indicadores e metas, conforme estabelecido neste Edital.
 

3. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO
3.1. O percentual redutor no pagamento da fatura mensal, previsto acima
- Acordo de Nível de Serviço, será calculado sobre a soma dos valores de todas
as USAs estabelecidas nas ordens de serviço consideradas em atraso no período
de apuração do indicador.
3.2. No acordo de nível de serviço está definida a maneira pela qual os
serviços serão avaliados e as deduções a serem aplicadas na fatura mensal,
quando o serviço prestado não alcançar o nível mínimo aceitável.
3.3. Os primeiros 45 (quarenta e cinco) dias a partir do início da execução
contratual serão considerados como período de estabilização e de ajustes
específicos, durante os quais as metas definidas poderão ser flexibilizadas por
acordo entre as partes.
3.4. A partir do 45º (quadragésimo quinto) dia do início da execução
contratual, todo o passivo de problemas evidenciados deverá estar solucionado,
cabendo a aplicação do Acordo de Nível de Serviço sobre o passivo não
solucionado e cuja responsabilidade seja exclusivamente da CONTRATADA.
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solucionado e cuja responsabilidade seja exclusivamente da CONTRATADA.
3.5. Constarão no relatório de auditoria, dentre outras informações, os
indicadores/metas de níveis de serviço alcançados, recomendações técnicas,
administrativas e gerenciais e demais informações relevantes para a gestão
contratual.
3.6. A identificação de inconsistências entre os indicadores apresentados
pela CONTRATADA e os indicadores apurados pela auditoria da CONTRATANTE
poderão configurar-se como não cumprimento do Acordo de Nível de Serviço,
podendo, neste caso, sujeitar-se também à aplicação de sanções administrativas.
3.7. A simples aplicação de redutor por descumprimento do Acordo de
Nível de Serviço não exime a CONTRATADA das sanções estabelecidas no
contrato.
3.8. No caso de glosas no faturamento, decorrentes do não
cumprimento dos níveis mínimos de serviços, a CONTRATADA poderá apresentar
justificativas ao CONTRATANTE. Sendo aceitas as justificativas ou se elas não
forem avaliadas pela CONTRATANTE tempestivamente, sendo considerado aceite
tácito, não haverá a aplicação do redutor;

3.8.1. No caso de não aplicação da glosa em razão de
intempestividade na avaliação das justificativas, quando concluída a análise e
persistindo o entendimento de que deve ser aplicado o ANS para glosa, esta
deverá ser efetuada no pagamento da próxima fatura.

 
4. NÍVEIS DE QUALIDADE DA CENTRAL DE ATENDIMNTO AO
USUÁRIO

4.1. No caso de ocorrência de fatos que interrompam o serviço de um
dos tipos de atendimento, alheios à responsabilidade da CONTRATADA, o dia que
for afetado será considerado como um dia atipico. Sendo assim, serão
expurgados do cálculo de aferição dos indicadores apenas as horas de
indisponibilidade;

4.1.1. As interrupções, provocadas por falhas ou degradação da rede
de micros, PABX/DAC, URA e outros equipamentos, sob a responsabilidade
da CONTRATADA, devem ser eliminadas em prazo máximo, de 2 horas,
contados a partir do momento de seu diagnóstico;
4.1.2. Os prazos serão contados sempre em dias úteis a partir da sua
recepção e devem ser registradas imediatamente ao recebimento sendo
esse o passo inicial do processo que será medido para fins de aferição dos
níveis de qualidade.

4.2. A CONTRATADA deverá encaminhar mensalmente planilha contendo
os indicadores de nível de atendimento dos serviços atinentes à Central de
Atendimento ao Usuário, até o 5° dia útil do mês subsequente;
4.3. A central de atendimento deve apresentar disponibilidade mínima de
99%;
4.4. À s PAs DE ATENDIMENTO  RECEPTIVO HUMANO  serão
aplicados os seguintes indicadores e metas:

4.4.1. Nível de Serviço (NS): Representa o percentual de ligações
que deverão ser atendidas dentro da meta determinado pela Contratante.
Mensura o Nível do Serviço de atendimento do call center e é calculado
através da razão entre o total de chamadas atendidas em até Y segundos e
o total de chamadas recebidas (após distribuição da URA para atendimento
humano). Esse número será definido pela CONTRATANTE.

Peso: 2
Fórmula: NS (%) = (CAY/CR-CAbY)
Em que: CAY = total de chamadas atendidas em até Y
segundos
CR = total de chamadas recebidas
CAbY = total de chamadas abandonadas em até Y segundos
O nível de serviço é descrito como X/Y, ou seja, X% das
chamadas atendidas em até Y segundos.
Exemplos:
NS de 90/20 = 90% das chamadas atendidas em até 20
segundos.
NS de 85/30 = 85% das chamadas atendidas em até 30
segundos.
Procedimento de Avaliação:
A apuração dos dados para cálculo do NS deverá ser
automática, por meio de captura de dados disponibilizados
pelo sistema de gestão de demandas telefônicas.
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Meta: O percentual mínimo a ser alcançado para o NS será
acordado com a CONTRATADA e aprovado pelo
CONTRATANTE.
O NS será definido para um período de três meses
subsequentes considerando-se sempre a média simples do
NS dos três meses anteriores. O percentual é escrito como
X/Y, sendo X o número de ligações, em porcentagem,
atendidos dentro de Y segundos.
 

DESCRIÇÃO DO ITEM PESO PERIODICIDADE
DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

Representa o percentual de
ligações que deverão ser
atendidas dentro da meta

determinado pela
CONTRATANTE.

2 Mensal

NS < 0,8X 0 pts
0,8X < NS < 0,85X 2

pts
0,85X < NS < 0,9X 4

pts
0,9X < NS < 0,95X 6

pts
0,95X < NS < X 8 pts

NS > X 10 pts

 
Nesse quadro X representa a meta de nível de serviço
Cálculo da nota: Para fins de aplicação da nota acima será
feita apuração do NS do dia. Após obter o NS do dia será
verificado de acordo com o quadro acima qual é a nota
diária. Dessa forma, será obtida a nota do dia .Para o cálculo
da nota do NS mensal simples será feita a média das notas
diárias.
 

4.4.2. Índice de Qualidade do Atendimento (IQA): Representa a
avaliação da qualidade dos serviços prestados pelos operadores de
teleatendimento receptivo humano aos usuários.

Peso: 4
Procedimento de Avaliação: A avaliação de desempenho dos
operadores deverá ser realizada por meio das monitorias,
visando garantir a qualidade dos serviços. Após a monitoria,
o Supervisor, em conjunto com os Monitores, tanto da
própria Contratada quanto da Contratante, deverá repassar
o feedback ao operador. No final do período determinado
(semanal, quinzenal ou mensal) será realizada a consolidação
dos dados e apresentação dos resultados para o operador,
expondo suas potencialidades, necessidades de melhoria no
atendimento e definindo sua meta individual;
A Contratada deverá realizar 9 (nove) monitorias de ligações,
por operador/mês de acordo com o número total de PAs
contratadas;
As monitorias deverão ser realizadas em sistema de acesso
web, por monitores dedicados à cada operação, mas
rotativos, no qual constarão campos correspondentes aos
itens a serem avaliados para serem marcados, sendo que
esses itens e seus respectivos pesos serão propostos pela
Contratada e validados pela CONTRATANTE;
O acesso ao sistema acima deverá ser por meio do browser
em sua versão mais atualizada, utilizando protocolos de
comunicação http ou https e mediante endereço eletrônico a
ser disponibilizado pela CONTRATADA;
Os contratantes terão acesso a esse sistema da monitoria
por meio de login e senha que permitam analisar as
monitorias realizadas (homologações) e realizar as
contestações da Contratante. Devem ser disponibilizados até
4 acessos a cada órgão contratante desse registro de
preços
 
O IQA que deverá ser garantido pela Contratada é de, no
mínimo, 95% por mês, mas apresentado por ciclo, indicando
os percentuais de inconformidades, tanto por grupo de itens
quanto por itens;
Os resultados do IQA deverão ser consolidados e
disponibilizados em relatório no sistema de monitoria, tanto
quantitativa quanto qualitativamente;
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Os resultados do IQA serão validados pela Contratante,
mediante avaliação das monitorias realizadas pela
CONTRATADA;
A escolha das ligações para a realização de monitorias será
por meio de metodologia a ser disponibilizada pela
CONTRATANTE;
O procedimento de avaliação e homologação das ligações
será o seguinte:
Os ciclos de avaliação serão de 10 dias corridos, contendo 3
ligações por operador em cada ciclo. As ligações devem ser
avaliadas pela Contratada dentro do período do ciclo, sendo
que a data da avaliação deve ser, no máximo, 03 três dias
úteis após a data da ligação (ex.: se a ligação avaliada é do
dia 02 do mês a data da avaliação deve ser, no máximo, 05).
Será dada nota 0 às ligações não avaliadas dentro desse
prazo.
Considerando o disposto acima, tem-se que, na medida em
que os ciclos terminam no dia 10, 20 ou 30 (ou 31 , 28 ou
29 nos casos de fevereiro) do mês, se esses dias
terminarem em uma sexta-feira ou em um feriado (inclusive
para ponto facultativo decretado para a Instituição-Membro
do Comitê Gestor), a avaliação poderá ser estendida para o
1º dia útil subsequente.
Cada operador deverá ter sempre 9 ligações por mês, sendo
que caso o operador estiver ausente (férias ou licenças) ou
for desligado, as ligações faltantes devem ser completadas
por operador que o substituir.
Se no mês de avaliação o operador desligado, em
férias/licenças não for reposto durante todos os três ciclos,
não será permitido o registro de monitorias no sistema de
outros operadores para completar o número de 9 ligações.
Nesse caso, será dada nota 0 a todas as 9 monitorias.
Se no mês de avaliação o operador desligado, em
férias/licenças não for reposto durante dois ciclos
consecutivos e houver reposição do mesmo, no tempo de
serem monitoradas avaliações em um ciclo, será permitido
que sejam feitas 9 (nove) avaliações do novato, dentro do
ciclo que esse último começou a trabalhar.
Caso haja falta de operador em apenas um ciclo e não tenha
sido possível a reposição dentro do mês em avaliação, será
permitido o encaminhamento de mais 3 (três) registros para
complementar as 9 ligações (das ligações do ciclo), desde
que justificado a impossibilidade de reposição em 05 (cinco)
dias úteis.
Após o fim do prazo, os órgãos e entidades devem realizar
as homologações no sistema de monitoria, no prazo de 05
(cinco) dias úteis após o fim das avaliações da
CONTRATADA. Homologações feitas fora desse prazo não
serão consideradas, sendo as notas de avaliação da
contratada consideradas, para fins de cálculo do IQA e de
faturamento.
Caso o sistema de monitoria apresente problemas ou esteja
indisponível, deve a Contratada providenciar as devidas
correções em tempo hábil à correta execução dos ciclos
avaliatórios sendo que, se necessário, os prazos devem ser
dilatados.
Ao final dos 3 (três) ciclos, deverá ser extraído do sistema o
relatório de ocorrências, o qual será o parâmetro para a
reunião de fechamento do IQA.
Somente as ligações onde houve discordância entre a
Contratante e a Contratada serão alvo de discussão no dia
da reunião de fechamento do IQA.
Devem ser homologadas, pela CONTRATANTE, pelo menos
1/3 das ligações. Ligações homologadas além desse número
devem ser consideradas. As ligações a serem homologadas
serão escolhidas pela CONTRATANTE;
Operadores que obtiverem nota abaixo de 75% no IQA
deverão, se solicitado pela Contratante, passar por curso de
reciclagem, cujo conteúdo deverá ser ministrado e proposto
pela Contratada, tendo como referência o material
trabalhado no treinamento inicial;
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Caso um operador apresente três não conformidades
graves em um mesmo ciclo de avaliação ou obtenha nota
abaixo de 75% no IQA em dois meses consecutivos, poderá
ser solicitada, pela Contratante, a retirada do operador da
operação.
 
Meta: 95% de média das notas de monitoria.
 

DESCRIÇÃO DO ITEM PESO PERIODICIDADE
DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

É a avaliação da qualidade
dos serviços prestados pelos

operadores de
teleatendimento aos

usuários.

4 Mensal

IQA < 75% 0 pts
75% < IQA < 80% 2

pts
80% < IQA < 85% 4

pts
85% < IQA < 90% 6

pts
90% < IQA < 95% 8

pts
IQA > 95% 10 pts

 
4.4.3. Tempo Médio de Atendimento (TMA): Mensura o tempo
médio de atendimento geral para cada SKILL da CONTRATANTE.. O objetivo
desse indicador é controlar o tempo de atendimento para que seja possível
atender aos cidadãos com qualidade, presteza, cortesia e agilidade. É
calculado pela razão entre o volume total de speaking time (minutos falados)
das PAs em atendimento do SKILL dado em segundos e o total de
chamadas atendidas nas mesmas PAs, sendo o resultado dado em
segundos. Será considerado apenas o tempo de atendimento, não sendo
considerados os tempos em disponibilidade(aguardando ligações) ou de
qualquer pausa.

Peso: 2
Fórmula: TMA (segundos) = (TTA/TCA)
Onde: TTA = Tempo Total de Atendimento nas PAs
TCA = Total de chamadas Atendidas nas PAs
Procedimento de Avaliação: Serão apurados os TMA`s das
operações por 3(três) meses, e a média do TMA mensal
aferido nesse período servirá como base de cálculo da meta
TMA.
Caso ocorram alterações propostas pela CONTRATANTE que
venham a impactar o TMA das operações, ou se o TMA do
SKILL aumentar acima do pactuado, ao longo do período
contratual, a CONTRATADA poderá solicitar a revisão do TMA
previsto.
A partir do dia em que foi identificado o aumento do TMA
esse indicador será abonado até ocorrer a pactuação de um
novo TMA mediante comprovação da CONTRATADA.
Impactos neste indicador, decorrentes de alterações de
sistemas ou alterações de processos do CONTRATANTE
deverão ser desconsiderados para efeito de penalização. O
abono da penalização somente será efetuado caso a
CONTRATADA comprove que as alterações tiveram impactos
significativos no TMA.
Meta: As metas serão estabelecidas pelo CONTRATANTE.
 

DESCRIÇÃO DO ITEM PESO PERIODICIDADE
DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante acompanhará o
cumprimento do TEMPO MEDIO DE
ATENDIMENTO (TMA) estabelecido

neste Anexo B.
2 Mensal

TMA > 120% 0 pts
115% < TMA < 120% 2 pts
110% < TMA < 115% 4 pts
105% < TMA < 110% 6 pts
100% < TMA < 105% 8 pts

TMA < 100% 10 pts

 
4.4.4. Índice de Atendimentos Registrados (IAR): Este indicador
mede a efetividade no registro dos atendimentos realizados pela
atendimento receptivo humano. Espera-se que toda chamada recebida pela
central seja devidamente registrada indicando o tipo de contato realizado e o
serviço demandado pelo usuário.

Peso: 2
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Procedimento de Avaliação: Deverá ser indicado pela
CONTRATANTE um sistema para registro de todos os
atendimentos e chamadas recebidas pela Central de
Atendimento. 
Caberá aos operadores o registro de todos os chamados
sejam eles trotes, falhas de comunicação transferências e
atendimentos propriamente ditos.
Os atendimentos deverão ser corretamente registrados de
acordo com o serviço demandado pelos usuários
Ao fim do período avaliatório, o quantitativo de chamadas
atendidas será comparado com o quantitativo de registros
corretos realizado no sistema.
A razão entre esses dois números configura o Índice de
Atendimentos Registrados mensal: IAR = Total de Ligações
Registradas no mês / Total de Ligações Atendidas no mês.
Caso o sistema para registro dos atendimentos fique
indisponível por um período de tempo, por qualquer motivo,
as ligações não registradas durante aquele período serão
abonadas.
Meta: 90% dos atendimentos realizados registrados na
ferramenta indicada pela CONTRATANTE.

 

DESCRIÇÃO DO ITEM PESO PERIODICIDADE DA
AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante acompanhará o
cumprimento do ÍNDICE DE

ATENDIMENTOS REGSITRADOS
(IAR) estabelecido neste Anexo B.

2 Mensal

IAR < 70% 0 pts
70% < IAR < 75% 2

pts
75% < IAR < 80% 4

pts
80% < IAR < 85% 6

pts
85% < IAR < 90% 8

pts
IAR > 90% 10 pts

 
4.5. Às PAs DE ATENDIMENTO TELEFÔNICO ATIVO  serão aplicados
os seguintes indicadores e metas.

 
4.5.1. Índice de Discagem do Mailing (IDM): Representa o
percentual entre o número total de chamadas realizadas e o mailing enviado.
Considera-se chamada realizada com sucesso a tentativa de contato
efetivada, mesmo que ela não seja atendida pelo cidadão por qualquer
motivo.

Peso: 5
Procedimento de Avaliação: O percentual de sucesso das
chamadas será apurado por meio de sistema a ser
disponibilizado pela CONTRATADA para a verificação do
cumprimento do indicador.
Meta: 100% das chamadas ativas realizadas com sucesso.
 

DESCRIÇÃO DO
ITEM PESO PERIODICIDADE

DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante
acompanhará o
cumprimento do

ÍNDICE DE
DISCAGEM DO
MAILING (IDM)

neste neste Anexo
B.

1 Mensal

IDM < 80% 0 pts
80% < IDM < 85% 2 pts
85% < IDM < 90% 4 pts
90% < IDM < 95% 6 pts

95% < IDM < 100% 8 pts
IDM = 100% 10 pts

 
4.6. Nota final de avaliação do Atendimento Ativo =  Pontuação do
IDM (essa nota somente será aplicada quando houver atendimento ativo).
4.7. Nota final de avaliação de Atendimento Receptivo
Humano =  (NOTA do NS x 2) + (NOTA do IQA x 4) + (NOTA do TMA x 2) +
(NOTA do IAR x 2) /10.
 
4.8. Às PAs DE ATENDIMENTO DE MENSAGERIA – FALE
CONOSCO – serão aplicados os seguintes indicadores e metas:
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CONOSCO – serão aplicados os seguintes indicadores e metas:
4.8.1. Índice de Atendimento e Qualidade ao Cidadão
(IAQC): trata-se de uma média ponderada dos fatores tempo de resposta e
qualidade do atendimento. Para tal, serão considerados dois índices para o
cálculo do IAQC. O IAC – Índice de Atendimento ao Cidadão, cujo peso será
50% do IAQC e o IQC – Índice de Qualidade ao Cidadão, que representará
50% do indicador.

Peso: 10
Procedimento de Avaliação: A fórmula de cálculo adotada para o IAQC
mensal será: (IAQC = 0,5IAC + 0,5IQC)
Com relação aos dois indicadores componentes da formula, o Índice
de Atendimento ao Cidadão – IAC mensura o nível de relacionamento
do Estado com seus diversos públicos, especialmente os cidadãos,
mas também os próprios servidores públicos e fornecedores por meio
dos seus canais eletrônicos. São avaliados critérios de tempo de
resposta para as demandas do mg.gov.br e encaminhadas
diretamente ao Fale Conosco da instituição. Considera-se o prazo de
até dois dias úteis para resposta.
A Avaliação de Qualidade trata-se de uma pesquisa que se destina a
dimensionar o grau de satisfação dos cidadãos com a qualidade dos
serviços prestados pelo Fale Conosco. A pesquisa é respondida por
meio de um link enviado, simultaneamente, a resposta. Considera-se,
para fins de cálculo do Índice de Qualidade ao Cidadão – IQC, apenas
as repostas avaliadas pelo cidadão durante o período de análise.
A fórmula de cálculo dos componentes mensais considera:
IAC mensal = (total de demandas respondidas no prazo) / (total de
demandas) x 100
IQC = (total de demandas avaliadas positivamente) / (total de
demandas avaliadas) x 100
Os dois relatórios são produzidos pela equipe da CONTRATANTE e são
encaminhados aos responsáveis e interessados de cada instituição por
email.
Por fim, a fórmula de cálculo do IAQC global será: [Σ IAQC (mensal) /
(Número de meses em que a instituição teve demanda avaliada*) x
100]
*Nos meses em que a instituição não possuir demandas avaliadas será
considerado o valor do IAC isoladamente, para fins de cálculo.
Meta: 90%
 

DESCRIÇÃO DO ITEM PESO PERIODICIDADE
DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante acompanhará
o cumprimento do ÍNDICE DE
ATENDIMENTO E QUALIDADE

AO CIDADÃO (IAQC)
estabelecido neste neste

Anexo B.

10 Mensal

IQA < 80% 0 pts
80% < IQA < 83%

2 pts
83% < IQA < 85%

4 pts
85% < IQA < 87%

6 pts
87% < IQA < 90%

8 pts
IQA > 90% 10 pts

 

4.9. Às SOLUÇÕES AUTOMATIZADAS, serão aplicados os seguintes
indicadores e metas:

4.9.1. Índice de Retenção URA (IRURA): A retenção na URA
representa o percentual de ligações que foram atendidas por completo na
URA, sem necessidade de repasse a um atendente.

Meta: Igual ou superior a 30%
Fórmula: (Quantitativo de ligações retidas por Atendimento
Individualizado / Quantidade Total de Ligações Recebidas na URA)
 

DESCRIÇÃO DO
ITEM PESO PERIODICIDADE

DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante
acompanhará o
cumprimento do

ÍNDICE DE
RETENÇÃO DE URA
(IRURA) neste neste

Anexo B.

1 Mensal

IRURA < 10% 0 pts
10% < IRURA < 15% 2 pts
15% < IRURA < 20% 4 pts
20% < IRURA < 25% 6 pts
25% < IRURA < 30% 8 pts

IRURA = 30% 10 pts
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4.9.2. Índice de Retenção do Chatbot (IRBot): A retenção no
Chatbot representa o percentual de atendimentos que foram resolvidos por
completo pelo Chatbot, sem necessidade de repasse a um atendente.

Meta: Igual ou superior a 30%
Fórmula: (Quantitativo de demandas Resolvidas (sem transbordo) /
Quantidade Total de Demandas)

 

DESCRIÇÃO DO
ITEM PESO PERIODICIDADE

DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante
acompanhará o
cumprimento do

ÍNDICE DE
RETENÇÃO DO

CHATBOT (IRBot)
neste neste Anexo

B.

1 Mensal

IRbot < 10% 0 pts
10% < IRbot< 15% 2 pts
15% < IRbot< 20% 4 pts
20% < IRbot< 25% 6 pts
25% < IRbot< 30% 8 pts

IRbot = 30% 10 pts

 
4.9.3. Índice de Retenção Chat (IRChat): A retenção no
Chat representa o percentual de atendimentos que foram resolvidos por
completo pelo Chat, sem necessidade de repasse a um atendente.

Meta: Igual ou superior a 70%
Fórmula: (Quantitativo de demandas Resolvidas (sem transbordo) /
Quantidade Total de Demandas)
 

DESCRIÇÃO DO
ITEM PESO PERIODICIDADE

DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante
acompanhará o
cumprimento do

ÍNDICE DE
RETENÇÃO DO
CHAT (IRChat)

neste neste Anexo
B.

1 Mensal

IRChat < 50% 0 pts
50% < IRChat < 55% 2 pts
55% < IRChat < 60% 4 pts
60% < IRChat < 65% 6 pts
65% < IRChat < 70% 8 pts

IRChat = 70% 10 pts

 
4.9.4. Tempo Médio de Atendimento Chat (TMAChat): Mensura
o tempo médio de atendimento geral para cada SKILL da CONTRATANTE.. O
objetivo desse indicador é controlar o tempo de atendimento para que seja
possível atender aos cidadãos com qualidade, presteza, cortesia e agilidade.
É calculado pela razão entre o volume total de chating time (minutos de
interação) das PAs em atendimento do SKILL dado em segundos e o total
de atendimentos nas mesmas PAs, sendo o resultado dado em segundos.
Será considerado apenas o tempo de atendimento, não sendo considerados
os tempos em disponibilidade (aguardando atendimento) ou de qualquer
pausa.

Meta: Inferior a 180 segundos
Fórmula: (Tempo total de atendimento em segundos / Quantidade Total
de contatos recebidos pelo chat)
 

DESCRIÇÃO DO ITEM PESO PERIODICIDADE
DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante acompanhará o
cumprimento do TEMPO MEDIO DE

ATENDIMENTO CHAT (TMAChat)
estabelecido neste Anexo B.

2 Mensal

TMAChat > 120% 0 pts
115% < TMAChat < 120%

2 pts
110% < TMAChat < 115%

4 pts
105% < TMAChat < 110%

6 pts
100% < TMAChat < 105%

8 pts
TMAChat < 100% 10 pts

 
4.9.5. Índice de Aceitação Correta Voicebot (IACVB)
Meta: Igual ou superior a 70%
Fórmula: (Quantitativo total de falas com palavras contidas no domínio do
Voicebot corretamente reconhecidas) / (Quantitativo total de falas do
Voicebot)
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DESCRIÇÃO DO

ITEM PESO PERIODICIDADE
DA AVALIAÇÃO PONTUAÇÃO

A Contratante
acompanhará o
cumprimento do

ÍNDICE DE
ACEITAÇÃO

CORRETA DO
VOICEBOT (IACVB)
neste neste Anexo

B.

1 Mensal

IACVB < 50% 0 pts
50% < IACVB < 55% 2 pts
55% < IACVB < 60% 4 pts
60% < IACVB < 65% 6 pts
65% < IACVB < 70% 8 pts

IACVB = 70% 10 pts

 
4.10. Nota Final de Atendimento Eletrônico =  (NOTA do IRURA +
NOTA do IRBot + Nota do IRChat + Nota do TMAChat x 2 + NOTA do IACVB)/10
4.11. Nota Final de Avaliação de Atendimento: A nota final de
avaliação será calculada da seguinte forma:

 
Nota Final de Avaliação = (Nota do atendimento receptivo
Humano + Nota do Atendimento Ativo Humano  + Nota de
Atendimento  de Mensageria + Nota de Atendimento Eletrônico)/4
 

4.12. Ao final do cálculo da nota final de avaliação serão apurados os
descontos conforme tabela abaixo:

 
ITEM NOTA FINAL DE AVALIAÇÃO PENALIDADES 

1 NA ≥ 9,00 Sem desconto sobre o valor a ser faturado pela Contratada
2 8,50 ≤ NA < 9,00 Desconto de 0,75% sobre o valor a ser faturado no mês da infração 
3 8,00 ≤ NA < 8,50 Desconto de 2,00% sobre o valor  a ser  faturado no mês da infração 
4 7,50 ≤ NA < 8,00 Desconto de 4,5% sobre o valor a ser  faturado no mês da infração 
5 7,00 ≤ NA < 7,50 Desconto de 9,00% sobre o valor a ser  faturado no mês da infração 
6 NA < 7,00 Desconto de 10,00% sobre o valor a ser  faturado no mês da infração 

 
4.13. Para efeito de incidência de multas, poderá haver acumulação
percentual sobre indicadores distintos não atingidos.
4.14. As justificativas, para o não atingimento dos indicadores, deverão ser
apresentadas com as devidas evidências, juntamente com a fatura mensal para
fins de análise e deliberação sobre a aplicação de eventuais penalidades.
4.15. Caso os indicadores previstos não sejam atingidos, a CONTRATADA
deverá comunicar formalmente a CONTRATANTE as ações corretivas adotadas.
4.16. Se os indicadores permanecerem abaixo das metas previstas por
dois meses consecutivos, por responsabilidade da CONTRATADA, aferidos
mensalmente, será aplicada multa adicional de 1% (um por cento) do valor médio
das faturas do bimestre da ocorrência do não cumprimento do requisito.
4.17. As multas previstas nos subitens anteriores serão aplicadas
observando os indicadores de cada canal e o valor atestado referente a cada
serviço realizado (teleatendimento receptivo, teleatendimento ativo, serviços
multicanal, chat e chatbot).
4.18. No caso de ndisponibilidade das ferramentas de mensagens
instatâneas, Whatsapp e/ou Telegram, não serão realizados descontos ou
glosas, desde que os indicadores e metas mensais pactuadas não fiquem abaixo
do padrão estabelecido neste Termo de Referência.
 

5. RELATÓRIOS GERENCIAIS
5.1. A CONTRATADA deverá disponibilizar acesso on-line para a
CONTRATANTE gerar relatórios em tempo real, que deverão poder ser
exportados pelo menos nos formatos XLS (Extensão de Arquivo Microsoft Excel)
e ODF (Open Document Format), que permitam consultas em qualquer período
necessário (15 minutos, 30 minutos, hora, semana, mês e ano);
5.2. Os relatórios deverão ser customizados para as necessidades de
gestão do CONTRATANTE, e deverão ser disponibilizados pela CONTRATADA, via
Web ou diretamente (link dedicado), com acesso exclusivo por senha para o
CONTRATANTE;
5.3. Os relatórios serão utilizados no gerenciamento do serviço;
5.4. A empresa deve possibilitar a consulta de dados de todo o período
do contrato;
5.5. A empresa deverá garantir, pelo período de 90 dias, as informações
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do período de prestação do serviço após o encerramento do contrato, inclusive
o armazenamento das gravações dos atendimentos realizados;
5.6. Os relatórios devem ser disponibilizados em formato de dashboard
de forma organizada, para fácil visualização e compartilhamento;
5.7. Os dados devem ser disponibilizados em formatos numéricos,
percentuais e em gráficos e nos intervalos de tempo solicitados, sejam eles em
segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, ou outros períodos
determinados a critério da CONTRATANTE;
5.8. Deve ser possível emitir o relatório com a apuração global do serviço
contratado, especificá-lo por atendente, por ilha de atendimento ou por qualquer
tipo de trabalho específico que seja realizado, incluindo os atendimentos ativos;
5.9. A CONTRATANTE definirá modelos de relatórios nos quais a
CONTRATADA deverá providenciar sua disponibilização e envio conforme
solicitado pela CONTRATANTE;
5.10. É recomendável que a empresa utilize a tecnologia “Speech
Analytics” para extrair informações ocultas nas interações com o cliente e
identificar características;
5.11. A ferramenta deve ser flexível de forma a permitir a escolhida das
informações que comporão cada relatório ou consulta conforme período
solicitado;
5.12. Os relatórios existentes deverão ser nativos da plataforma de
comunicação e deve ser impossível manipular seus dados, de forma a garantir a
integridade da informação.
5.13. Os relatórios de fechamento mensal devem ser entregues em
formato digital, para validação e conferência de qualidade/níveis de serviço, até o
quinto dia útil do mês seguinte;
5.14. Deve ser possível emitir o relatório com a apuração global do serviço
contratado, especificá-lo por atendente, por ilha de atendimento ou por qualquer
tipo de trabalho específico que seja realizado, inclusive os atendimentos ativos,
atendimento através de redes sociais, chat, chatbot, fale conosco;
5.15. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE relatório
mensal consolidado, com informações gerenciais e estatísticas dos serviços
prestados, via correio eletrônico e/ou a endereço a ser informado
oportunamente, até o quinto dia útil do mês subsequente. Devem estar
disponíveis para acesso Web e possibilitar exportação para arquivos PDF, XLS e
DOC ou extensões superiores, contendo os seguintes dados e informações;
5.16. Apuração em tabela dos seguintes dados e índices do mês apurado,
geral e por dia:

a) Total de chamadas ofertadas
b)Total de chamadas não recebidas (percentual e total)
c) Total de chamadas recebidas
d)Total de chamadas atendidas:

I - Chamadas atendidas pela URA;
II - Atendimentos humanos dentro da métrica;
III - Atendimentos humanos fora da métrica;

e) Total de chamadas abandonadas
IV - Na URA
V - Na fila de espera dentro da métrica;
VI - Na fila de espera fora da métrica;

f) Chamadas perdidas
g)Taxa de chamadas Abandonadas na Fila
h)Tempo Médio de Atendimento
i) Tempo Médio de Espera na Fila
j) Nível De Serviço – NS
k) Índice De Ligações Não Recebidas – INR
l) Índice De Perda De Ligações – IPL

5.17. Relatório de produção de atendentes, geral e por dia;
5.18. Resultado da Pesquisa de Satisfação do mês;
5.19. Resultado da monitoria de qualidade do mês;
5.20. Relação nominal dos atendentes e a respectiva quantidade de
ligações atendidas por cada um deles, em cada dia de operação do Call Center;
5.21. Informações contidas no sistema de monitoria do call center;
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5.22. Quantidade de atendimentos realizados no Fale Conosco;
5.23. Quantidade de atendimentos realizados via “CHAT”;
5.24. Quantidade de atendimentos realizados via “CHATBOT”;
5.25. Quantidade de atendimentos realizados via “VOICEBOT";
5.26. Indicadores de qualidade e de processo de todas as modalidades de
atendimento disponibilizadas;
5.27. Outros indicadores a critério da CONTRATANTE.
5.28. Os relatórios deverão apresentar informações sobre os seguintes
tipos de chamadas:

a) Chamadas Ofertadas: Corresponde a todas as ligações ofertadas
pela empresa de telefonia.
b)Chamadas Recebidas: Entende-se por ligação recebida as chamadas
recebidas pelo PABX da CONTRATADA.
c) Chamadas Atendidas (Atendimento Humano): Atendimentos
realizados pelos operadores do call center. Devem ser divididos em
três situações:
d)Atendimentos Imediatos – Chamadas atendidas sem acessarem a fila
de espera;
e) Atendimentos após fila de espera

I -  <= Métrica – Chamadas atendidas que passaram pela fila
de espera e que foram atendidas após aguardarem até 30
segundos na fila de espera;
II - > Métrica – Chamadas atendidas que passaram pela fila de
espera e que foram atendidas após aguardarem mais de 30
segundos na fila de espera;
III - O relatório de chamadas atendidas deve possibilitar o
rastreamento das gravações dos atendimentos;

f) Chamadas Atendidas URA: Atendimentos realizados pela URA
utilizando-se de gravações automáticas prédefinidas; São calculadas
por meio do total de clientes que escolheram a opção 0 (zero) da URA
ou outra que seja configurada, quando a opção estiver disponibilizada;
Também são contabilizados os atendimentos automáticos, se
configurados e disponibilizados pela CONTRATANTE.
g)Chamadas Abandonadas: Chamadas abandonadas (desligadas) por
clientes que desistiram do atendimento. Ocorrem em duas situações:

IV - Na URA – Corresponde aos usuários que abandonaram a
ligação durante o “boas vindas” ou no menu de seleção da URA.
V - Na Fila de Espera – Corresponde aos usuários que
abandonaram a ligação enquanto aguardavam seu atendimento
na fila de espera do call center. Devem ser divididos em
duas situações:
VI -  <= Métrica – Usuários que abandonaram a ligação na fila
de espera em até 30 segundos após entrarem na fila;
VII - > Métrica – Usuários que abandonaram a ligação após
aguardarem mais de 30 segundos na fila de espera;

h)Chamadas Dissuadidas: A URA, por qualquer motivo alheio a
vontade do usuário, encerra (dissuade) a ligação. Não são computadas
as ligações abandonadas pelos usuários.

VIII - Antes da URA: Entende-se por ligação dissuadida antes da
URA as chamadas que a central de telefonia não conseguiu
entregar para o PABX da CONTRATADA ou que foram bloqueadas
por meio de restrição do número de usuários em uso da URA. Os
motivos para este comportamento normalmente são “Não
Responde” ou “Linha Ocupada”.
IX - Durante a URA: Ligação que por qualquer razão não foi
encaminhada para o atendimento humano ou para sua fila de
espera.
X - Na fila: Ligação que por motivo alheio a vontade do
usuário, foi encerrada (dissuadida) durante a fila de espera. Não
incluem as ligações abandonadas pelos usuários.

i) Chamadas Internas;
j) Rechamadas: Contempla as ligações recebidas de um mesmo
número em período de 24 horas, ou outro período definido pela
CONTRATANTE; O relatório deve possibilitar a subclassificação destas
chamadas em Dissuadidas, Abandonadas e Atendidas, sendo as
Atendidas classificadas de acordo com o registro do atendimento
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efetuado.
k) Chamadas Efetuadas (DDD e DDI): Para linhas de telefones fixos e
para linhas de telefones móveis;
l) Chamadas que aguardaram na Fila;
m) Chamadas encerradas pelos operadores;
n)Os relatórios deverão conter a apuração dos seguintes índices:

XI - Nível de Serviço – NS
XII - Taxa de Abandono - TAB
XIII - Índice de Atendimentos Registrados – IAR
XIV - Índice de Pesquisa De Satisfação – IPS
XV - Índice de Monitoria De Qualidade – IMQ

o)Conter comparativo entre os indicadores contratados e apurados;
XVI - Relatório de produção de atendentes contendo o
desempenho individual nos seguintes itens:

Número de atendimentos realizados;
Tempo máximo de atendimento;
TMA;
Hora do Login;
Hora do Logout;
Período de atendimento (intervalo de tempo entre o
login e o logout);
Tempo total de intervalo;

p)Avaliação do atendimento dos operadores realizado pela monitoria
de qualidade;
q)Resultados da Pesquisa de Satisfação;
r) Outros relatórios e estatísticas que se façam necessários poderão
ser solicitados a critério da CONTRATANTE;
 

Referência: Processo nº 1500.01.0103313/2021-24 SEI nº 35916931
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

Diretoria Central de Atendimento Eletrônico

Anexo nº C - Faturamento dos Serviços/SEPLAG/DCAE/2021

PROCESSO Nº 1500.01.0103313/2021-24

ANEXO C - FATURAMENTO DOS SERVIÇOS

1. FATURAMENTO DOS SERVIÇOS
1.1. O valor mensal a ser faturado pela CONTRATADA será por USA –
Unidade de Serviço de Atendimento, observando-se os valores correspondentes
de pagamento unitários próprios aos tipos de Serviços multiplicado pelas
respectivas quantidades realizadas no mês.
1.2. O desembolso dos serviços de disponibilização, operação e
gerenciamento da Central de Atendimento ao Usuário, dar-se-á mediante
comprovação dos serviços efetivamente prestados, por meio de Relatório Mensal
de Atividades, previamente aprovado pelo fiscal do contrato.

1.2.1. Nas hipóteses de ocorrências eventuais de indisponibilidade
temporária e/ou lentidão de sistemas de responsabilidade da
CONTRATANTE, apenas nos casos em que a lentidão for causada pela
infraestrutura tecnológica da CONTRATANTE, que afetem diretamente na
produtividade da CONTRATADA, haverá a compensação financeira calculada
pela quantidade média de atendimentos proporcionais ao volume
hora/dia/mês da OS do período da ocorrência.

1.3. A CONTRATADA deverá observar as seguintes regras para efeitos de
faturamento:

1.3.1. O atendimento será faturado apenas uma vez,
independentemente das transferências realizadas entre os canais de
atendimento;
1.3.2. O atendimento via chat será faturado apenas uma vez,
independentemente da quantidade de mensagens trocadas entre o
operador e o mesmo demandante durante aquele contato;
1.3.3. Caso seja comprovado o erro no cadastro dos dados do
demandante por parte da prestadora de serviços, e, em razão disso, haja
devolução, o reenvio da resposta não será considerado para fins de
faturamento;
1.3.4. Nos casos de respostas de e-mails incompletas ou incorretas,
que sejam identificadas e comunicadas pela CONTRATANTE à CONTRATADA,
o e-mail de resposta inconsistente não será considerado para fins de
faturamento.
1.3.5. Só haverá remuneração de atendimento eletrônico via URA
quando for estabelecido pelo órgão processo de atendimento automático
efetivo ao usuário sem interação humana do operador da CONTRATADA,
capaz de disseminar informações e processamento de transações
integradas a Sistemas internos da CONTRATADA, utilizando tecnologias de
Reconhecimento e Síntese de Voz (ASR – automatic speech recognation) e
vocalização de texto (TTS - text tospeech), ou seja, um atendimento
individualizado, que traga um resultado direcionado para o demandante,
excluindo-se assim gravações/mensagens padrão.
1.3.6. Tal aspecto visa incentivar a CONTRATADA a criar mecanismos
automatizados, reduzindo seu custo de operação, uma vez que a principal
parcela de custo apurada é com Recursos Humanos para o Atendimento,
sem perda de garantia dos níveis mínimos de Níveis de Serviço e Qualidade.
Tem ainda como plano de fundo a redução de custo para a CONTRATANTE
por ter o mesmo serviço prestado a um valor reduzido. Não é considerado
serviço automatizado a simples configuração de trilhas na Unidade de
Resposta Audível – URA com resposta automática.
1.3.7. Desta forma a CONTRATADA deverá reduzir as necessidades de
PA’s, atendendo aos critérios de qualidade e níveis de serviço, substituindo-
os gradativamente a medida que o atendimento eletrônico inteligente via
URA individualizado passe a reduzir a demanda de atendimento humano.
1.3.8. Todos os atendimentos receptivos devem passar pelo
atendimento eletrônico - URA, todavia apenas alguns irão para menus que
efetivamente provém o atendimento individualizado, os quais serão
faturados.
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1.4. Será de exclusiva gestão do CONTRATANTE a definição dos
processos de atendimento eletrônico passíveis de serem efetivamente realizados
pela URA.

1.4.1. Após a conclusão do atendimento receptivo e ativo a
CONTRATADA deverá convidar o usuário para responder pesquisa de
satisfação acerca do atendimento realizado, no mesmo canal, através de
opção automatizada sem interação com o atendente, conforme
estabelecido no protocolo de operação do atendimento receptivo autorizado
pela CONTRATANTE.
1.4.2. O cidadão poderá contestar a conclusão da demanda em um
prazo máximo de 03 (três) dias úteis a partir do encaminhamento da
comunicação, e quando findado esse prazo sem a manifestação do cidadão,
a demanda será considerada encerrada.
1.4.3. A demanda concluída que for reaberta, a pedido do usuário, em
até 03 (três) dias úteis, em razão de inconsistência do seu tratamento
realizado pela CONTRATADA, não será considerada nova demanda e não
haverá nova remuneração para conclusão superveniente do atendimento
realizado.
1.4.4. O usuário poderá solicitar o registro de sua manifestação e
receberá o número de protocolo correspondente em todas a interações,
assistidas ou automatizadas, por meio de voz ou mensagem de texto,
conforme os canais implantados.
1.4.5. O registro da manifestação do usuário será sempre realizado no
sistema de informação disponibilizado pela CONTRATANTE, vinculado a
número próprio da CONTRATADA de rastreabilidade do atendimento,
independente do canal de comunicação utilizado.
1.4.6. Serão considerados ATENDIMENTOS CONCLUÍDOS os
atendimentos RECEPTIVOS, assistidos ou automatizados, que resultarem
em uma (01) disseminação completa de informação contida na base de
conhecimento da CONTRATANTE e/ou no registro completo de uma (01)
manifestação do usuário.
1.4.7. Nos atendimentos por aplicação, internet, assistido ou
automatizado, 1 (um) atendimento corresponderá ao conjunto de
interações, onde cada interação corresponde a 1 (uma) mensagem recebida
e 1 (uma) mensagem enviada, com informações contida na base de
conhecimento da CONTRATANTE.
1.4.8. A CONTRATADA deverá implantar um sistema que permita
gerenciar todas as interações com o cidadão, independente do canal (canais
digitais ou telefônico) utilizado para o atendimento automatizado ou
assistido.
1.4.9. Este sistema deverá coletar a identificação do cidadão, sempre
que determinado pela CONTRATANTE, e registrar todas as interações.
Todos os atendimentos deverão ser idetificados por um número único de
protocolo, e independentemente do canal utilizado, que sejam associados a
uma mesma identificação de cidadão, serão vinculados entre si e
consignarão um novo atendimento, ressalvado os casos de reabertura de
chamado.
1.4.10. O valor total mensal de faturamento será representado pela
quantidade de atendimentos realizados no período de apuração, que deverá
corresponder do primeiro ao último dia do respetivo mês, apropriado aos
tipos de atendimento, multiplicado pelo valor correspondente ao custo
unitário por tpo de atendimento.
1.4.11. Sobre os valores faturados incidirão todos os descontos e
deduções aplicáveis, inclusive, decorrentes de descumprimentos de
obrigações diversas: Acordo de Níveis de Serviços, multas, deduções e
glosas.
1.4.12. A CONTRATADA deverá, mensalmente, emitir fatura
acompanhada do devido e completo Relatório Técnico e Gerencial referente
à prestação dos serviços do mês anterior, a qual deve ser aprovada
previamente pelo gestor e fiscal do contrato. O Relatório Técnico e Gerencial
deverá conter, no mínimo, os dados que comprovem todos os volumes e
níveis de serviços de cada canal de atendimento, podendo os órgãos
participantes solicitarem a qualquer tempo dados ou esclarecimentos
complementares, inclusive com acesso às métricas utilizadas para cálculo
dos indicadores.
1.4.13. A CONTRATANTE com a necessidade de gerenciamento do
serviço, poderá, a qualquer momento, solicitar novos relatórios ou
adequações dos existentes, que deverão ser disponibilizados pela
CONTRATADA até 2 (dois) dias a contar da data de solicitação.
1.4.14. A CONTRATADA deverá realizar, mensalmente, a apresentação
dos resultados obtidos pela Central de Atendimento ao Cidadão e todos os
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demais canais de atendimento constantes neste termo de referência, ou
seja – apresentação do desempenho dos serviços realizados no mês
anterior. A apresentação destes resultados deverá ser encaminhada por
meio eletrônico para o gestor e fiscal do contrato, podendo este solicitar a
qualquer tempo dados ou esclarecimentos complementares.
1.4.15. Ao faturamento final do faturamento serão aplicados os
descontos, caso haja, dos cálculos dos indicadores conforme anexo B
desse Termo de Refência. 
 

2. TABELA MENSAL ESTIMADA DOS SERVIÇOS POR USA
2.1. As atividades realizadas de maneira eletrônica/automatizada deverão ser
remuneradas em termos percentuais do valor da USA corrente no mês de apuração;
2.2. A proposição estipulada abaixo foi tomada com base na proporção
experimentada atualmente pelo CONTRATANTE e pesquisa de merdcado.

ITEM SERVIÇO
QUANTIDADE

MENSAL ESTIMADA
DE ATENDIMENTO

FATOR DA UNIDADE DE
SERVIÇO DE

ATENDIMENTO (USA)

VALOR UNITÁRIO
DE REFERÊNCIA

POR USA

VALOR TOTAL
ESTIMADO POR

SERVIÇO

1 Atendimento Receptivo
Humano Telefônico  1,0   

2 Atendimento Ativo Humano     

3
Atendimento Receptivo
Eletrônico - Unidade de
Resposta Audível (URA)

    

4 E-mail/Formulário/Fale
Conosco     

5 Chat     
6 Chatbot     
7 Voicebot     

 
 

Referência: Processo nº 1500.01.0103313/2021-24 SEI nº 35917055
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