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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Unidade de Compra - Código: 2320310 

Número do Processo: 245 

Ano do Processo: 2013 

Modalidade/nº: Pregão Eletrônico nº 245/2013 

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviço 

de locação com manutenção de sistema eletrônico gerenciador e 

organizador de atendimento por senha. 

RECIBO 

 

A Empresa ______________________________________________________, CNPJ n.º 

___________________________, retirou este Edital de licitação e deseja ser informada de 

qualquer alteração pelo fax: ____________________, telefone (s) ______________ ou e-mail 

__________________________________. 

______________________ , aos _______ /_______ / _______ 

_________________________________________________ 

NOME LEGÍVEL E ASSINATURA: 

 

OBS.: ESTE RECIBO DEVERÁ SER REMETIDO À FUNDAÇÃO HEMOMINAS, PELO 

FAX: (31) 3281-5166 OU (31) 3281-3842, PARA EVENTUAIS COMUNICAÇÕES AOS 

INTERESSADOS, QUANDO NECESSÁRIO. 

 

A Fundação Hemominas não se responsabiliza por comunicações à empresa que não 

encaminhar este recibo ou prestar informações incorretas no mesmo. 

Considerar-se-á válida a CÓPIA FIEL do edital publicado no site da Fundação 

Hemominas. 
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NORMAS DA LICITAÇÃO 

PROCESSO N°2320310.000245/2013 PREGÃO N° 245/2013 - TIPO ELETRÔNICO  

 

1 - DO PREÂMBULO 

 

1.1 - A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – 

HEMOMINAS – leva ao conhecimento dos interessados que realizará licitação na 

modalidade pregão eletrônico, em sessão pública, através do site www.compras.mg.gov.br, 

destinada a Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de locação 

com manutenção de sistema eletrônico gerenciador e organizador de atendimento por 

senha. 

 

1.2 - O pregão será realizado pelo Pregoeiro Alex Coalho Teixeira – MASP 11876604, 

tendo como equipe de apoio um mínimo de 03 (três) servidores, escolhidos entre os 

seguintes: Mário Lúcio Nunes, MASP 1.039.535-8; Ana Cristina Ferreira Paula – MASP 

10507234; Celenita Augusta Barreto – MASP 3560893; Célia Maria Silva Souza – MASP 

9185081; Eliane de Freitas Carvalho – MASP 10496487; Geórgia Paula da Silva Martins – 

MASP 11237229; Letícia Souza Morgado Maia – MASP 10497857; Marcos Manoel Diniz 

Oliveira – MASP 3596046; Maria Izabel de Oliveira – MASP 10497873; Vilma Domingues 

Barreto – MASP 3627783, designados pela Portaria PRE n.º º 358, de 22 de agosto de 2012.  

  

1.2.1 - Na ausência ou impedimento do pregoeiro indicado no item anterior, poderão atuar 

como pregoeiros os servidores oficialmente capacitados, listados no item 1.2. 

 

1.2.2 - O pregoeiro poderá requisitar para equipe de apoio outro(s) servidor(es) com a 

finalidade de análise técnica da(s) proposta(s) e/ou amostra(s) apresentada(s). 

 

1.3 - A presente licitação reger-se-á pela Lei n.º 14.167, de 10 de janeiro de 2002, Lei n.º 

10.520 de 17 de julho de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666 de 21 de 

junho de 1993 e suas alterações, Lei Complementar n º 123, de 14 de dezembro de 2006 e 

suas alterações, Lei 12.440/2011 de 07 de julho de 2011, Decreto Estadual nº 44.630, de 03 

de outubro de 2007, Decreto Estadual nº 44.786 de 19 de abril de 2008, Decreto Estadual nº 

45.749, de 05 de outubro de 2011, Decreto Estadual n.º 45.902 de 27 de janeiro de 2012, 

Resolução SEPLAG nº 058, de 30 de novembro de 2007, Resolução Conjunta SEPLAG-

SEF nº 8.727, de 21 de setembro de 2012, e pelas cláusulas e condições deste edital e seus 

anexos, que dele constituem parte integrante para todos os efeitos legais. 

 

1.4 - A sessão pública terá início no dia ______de _________________ de 2014, às 09:00 

(nove) horas e 00 (zero) min, quando serão abertas e analisadas as propostas comerciais. 

 

1.5 - Para todas as referências de tempo contidas neste edital será observado o horário 

oficial de Brasília - DF. 

 

2 - DO OBJETO 

 

2.1 - Constitui objeto da presente licitação a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de locação com manutenção de sistema eletrônico gerenciador e 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
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organizador de atendimento por senha, conforme descrito e especificado nos Anexos deste 

instrumento convocatório. 

 

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 - Poderão participar da presente licitação empresas do ramo pertinente ao objeto desta 

licitação, desde que atendam as condições deste Edital e estejam previamente cadastradas 

no módulo CAGEF (cadastro geral de fornecedores), do Sistema Integrado de 

Administração de Materiais e Serviços do Estado de Minas Gerais/SIAD, no portal de 

compras, www.compras.mg.gov.br, nos termos do Decreto Estadual nº 45.902/2012. 

 

3.2 - Não poderão participar os interessados que se encontrarem sob falência, recuperação 

judicial de empresa, dissolução, liquidação, empresas estrangeiras que não funcionam no 

país, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar com a 

Administração Pública Estadual. 

 

3.3 - Independente de declaração expressa, a simples participação dos interessados nesta 

licitação implica na aceitação plena por parte da proponente dos termos deste Edital, bem 

como de toda legislação federal e estadual pertinente às contratações públicas decaindo do 

direito de impugnar os seus termos a empresa que não o fizer até o quinto dia após a data de 

publicação do aviso do edital. 

 

4 - DO CREDENCIAMENTO 

 

4.1 - Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados deverão credenciar-se pelo site 

www.compras.mg.gov.br, opção “CADASTRO DE FORNECEDORES”, conforme 

instruções nele contidas, no prazo mínimo de cinco dias úteis antes da data de realização da 

sessão pública do pregão eletrônico. 

 

4.1.1 - O credenciamento implica o recebimento de login e senha eletrônicos de acesso ao 

sistema, enviados através de e-mail pelo Gestor do Credenciamento - Secretaria de Estado 

de Planejamento e Gestão; 

 

4.1.1.1- O credenciamento do licitante, assim como sua manutenção, dependerá de registro 

atualizado no CAGEF (cadastro geral de fornecedores).   

 

4.2 - O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, 

pessoal e intransferível, cujo uso é de responsabilidade exclusiva do licitante ou do 

representante legal, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu 

representante, não cabendo ao provedor do sistema ou à Secretaria de Estado de 

Planejamento e Gestão, coordenadora do sistema eletrônico, responsabilidade por eventuais 

danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 

4.2.1 - A licitante deverá credenciar no sistema eletrônico pelo menos um representante 

para desempenhar as atividades conferidas por procuração; 

 

4.2.2 - Os poderes conferidos por procuração ao representante legal da licitante deverão 

constar do Portal de Compras. 

 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
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4.3 - O credenciamento do licitante junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade 

legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para a realização das 

transações inerentes ao pregão eletrônico, sob pena da aplicação das sanções previstas na 

cláusula 14 do presente edital. 

 

4.3.1- Cabe ao licitante a responsabilidade por todas as transações realizadas em seu nome, 

dando por firme e verdadeiro os atos praticados pelo representante credenciado. 

 

4.4 - O uso da senha de acesso é plenamente válido para firmar as declarações exigidas 

neste pregão e na contratação dele decorrente, sendo considerado, para efeitos jurídicos, 

equivalente à assinatura. 

 

4.5 - Somente terão direito aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006, a 

ME e a EPP que se credenciar na forma do artigo 3º da Resolução SEPLAG nº 058/2007. 

 

4.6 - As informações complementares para credenciamento poderão ser obtidas pelos 

telefones: 155 (Minas Gerais) e (31) 33037995 (demais Estados). 

 

5 - DAS PROPOSTAS COMERCIAIS 

 

5.1 - As propostas comerciais deverão ser enviadas através do site: 

www.compras.mg.gov.br na opção “PREGÃO”, até a data determinada no item 1.4 deste 

edital, após o preenchimento do formulário eletrônico, com manifestação em campo próprio 

do sistema de que tem pleno conhecimento e que atende às exigências de habilitação e 

demais condições da proposta comercial previstas no edital e seus anexos. 

 

5.2 - Todas as condições e obrigações inerentes ao certame serão tacitamente aceitas pelo 

proponente no ato do envio de sua proposta comercial. 

 

5.3 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias a contar da data marcada 

para a abertura das mesmas. 

 

5.4 - Nos preços propostos deverão estar incluídos todos os tributos, encargos financeiros, 

frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o 

fornecimento do objeto da presente licitação, os quais ficarão a cargo única e 

exclusivamente da contratada. 

 

5.4.1 - Em se tratando de Licitante Mineiro, cumprindo ao estabelecido pela Resolução 

Conjunta nº 3.458, de 22/07/03 da SEPLAG e SEF, com alterações promovidas pela  

Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264, de 21/10/2010, os mesmos deverão informar o 

preço do produto ou serviço  com  ICMS e também o preço resultante da dedução do ICMS. 

(se for o caso) 

 

5.4.1.1 – A classificação das propostas, etapa de lances e julgamento dos preços serão 

realizados a partir dos preços nos quais estejam inclusos os valores relativos ao ICMS. 

 

5.4.1.2 – As pequenas empresas mineiras optante pelo Simples Nacional deverão apresentar 

em suas propostas apenas os preços com ICMS. 

 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
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5.4.1.3 – O licitante deverá informar os preços com ICMS incluso ao inserir a sua proposta 

comercial no Portal de Compras. 

 

5.4.2 - Não serão aceitas cotações com valores unitários e totais com mais de duas casas 

decimais. Caso ocorra o valor deverá ser arredondado para menor. 

 

5.5 - No caso de locação de materiais e equipamentos, as propostas deverão conter 

obrigatoriamente o modelo/marca do produto ofertado, sendo desclassificada a proposta em 

desacordo com esta cláusula. 

 

5.6 - As propostas não poderão impor condições ou conter opções, somente sendo admitidas 

propostas que ofertem apenas uma marca, um modelo e um preço para cada item do objeto 

desta licitação. 

 

6 - DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO 

 
6.1 - No horário previsto neste edital, o Pregoeiro iniciará a sessão pública do pregão 

eletrônico com a abertura e análise das propostas comerciais, sem divulgação da autoria das 

mesmas. 

 

6.2 - O pregoeiro examinará a conformidade das propostas, confrontando as especificações 

e condições de execução com aquelas detalhadas no edital. 

 

6.3 - O pregoeiro classificará as propostas que estiverem em conformidade com o edital, 

para participar da etapa de lances, e desclassificará aquelas que estiverem em desacordo 

com o instrumento convocatório. 

 

6.4 – A classificação inicial da proposta não obsta a análise e a reprovação posterior de 

amostras e documentações técnicas exigidas neste edital e que venham a ser apresentadas ao 

final do certame. 

 

6.5 - DOS LANCES 

 

6.5.1 - Iniciada a etapa competitiva, os licitantes classificados poderão encaminhar lances 

exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observado o horário estabelecido e as regras 

de aceitação dos mesmos. 

 

6.5.2 - Durante o transcurso da sessão pública, serão divulgadas, em tempo real, todas as 

mensagens trocadas no chat do sistema, inclusive valor e horário dos lances apresentado 

pelos licitantes e registrados, vedada a identificação do autor. 

 

6.5.3 - Durante toda a sessão de lances, o sistema permitirá que o fornecedor cubra o seu 

próprio lance e não obrigatoriamente o de menor valor da sessão. Neste caso, será 

considerado como lance vencedor do lote apenas o de menor valor. 

 

6.5.4 - Serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, desde que sejam de fornecedores 

diferentes. Neste caso, a ordem de classificação seguirá a ordem cronológica de 

recebimento dos lances. 
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6.5.5 - Caso o proponente não realize lances, permanecerá o valor da proposta eletrônica 

apresentada, para efeito da classificação final. 

 

6.5.6 - No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do 

pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos licitantes para a recepção dos 

lances. O pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem 

prejuízo dos atos realizados. 

 

6.5.6.1 - Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do 

pregão será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes 

de nova data, se for o caso, e de horário para sua continuidade, no endereço eletrônico 

utilizado. 

 

6.5.7 - A critério da Administração, o encerramento da fase de lances será efetuado pelo 

pregoeiro, mediante aviso de fechamento, após o que transcorrerá período de tempo de 5 

(cinco) até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo sistema eletrônico, findo o 

qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

 

7 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
7.1 - O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

7.2 - Encerrada a etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, 

contraproposta diretamente ao licitante que tenha apresentado o lance de menor valor, para 

que possa ser obtida melhor proposta, bem como decidir sobre sua aceitação. 

 

7.3 - Caso não sejam realizados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de 

menor preço e o valor estimado da contratação. 

 

7.4 - Em havendo apenas uma oferta e desde que atenda a todos os termos do edital e que 

seu preço seja compatível com o valor estimado da contratação, esta poderá ser aceita. 

 

7.5 - É assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, em conformidade com a Lei Complementar nº 

123/06, e com a Resolução SEPLAG nº 058/2007. 

 

7.5.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 

superiores à proposta mais bem classificada ao final da etapa de lances. 

 

7.5.2 - Para efeito do disposto no item 7.5 deste edital, ocorrendo o empate, proceder-se-á 

da seguinte forma: 

 

a) após a habilitação, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 

poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

 

b) não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da 

alínea “a” deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
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hipótese do item 7.5.1 deste edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 

direito; 

 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 

pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.5.1 deste edital, será 

realizado sorteio eletrônico entre elas, para que se identifique aquela que primeiro poderá 

apresentar melhor oferta. O sorteio será realizado automaticamente pelo sistema eletrônico. 

 

d) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos 

lances, sob pena de preclusão. 

 

7.5.3 - Na hipótese de não-contratação nos termos do item 7.5.2, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

7.5.4 - O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver 

sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

7.6 – A critério do pregoeiro, poderá ser solicitado ao licitante que demonstre a 

exequibilidade de seus preços, observando o procedimento previsto no Decreto Estadual n.º 

44.786/2008 e Decreto Estadual n.º 45.749/2011. 

 

8 – DO ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA 

FINAL 

 

8.1 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, o licitante detentor da melhor oferta deverá 

comprovar de imediato a sua habilitação, podendo esta comprovação se dar mediante 

encaminhamento da documentação e da proposta atualizada com os valores obtidos no 

Pregão, via Fax (31) 3281-5166, no prazo de 30 (trinta) minutos, com posterior 

encaminhamento do original ou cópia autenticada no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, 

para o seguinte endereço: Rua Grão Pará 882, 5º andar - Santa Efigênia - Belo Horizonte - 

MG – CEP: 30.150-341; 

 

8.1.1 – A comprovação da habilitação poderá ser realizada via CRC, sendo dispensado o 

envio da documentação via fax conforme estipulado no item anterior. 

 

8.2 - O licitante mineiro, exceto o optante pelo Regime do Simples Nacional, deverá 

informar na sua proposta o preço de mercado dos produtos e o preço resultante da dedução 

do ICMS. (se for o caso) 

 

8.2.1 – O licitante mineiro optante pelo Regime do Simples Nacional deverá anexar em sua 

proposta o documento hábil à comprovação dessa opção, podendo o pregoeiro, na falta 

dessa declaração, consultar a situação tributária do fornecedor no seguinte endereço 

eletrônico:http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesNacional/. 

 

8.3 - Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarado o proponente 

vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto para o qual apresentou proposta. 

 

8.4 - Se a proposta ou lance de menor valor não for aceitável ou se o licitante não atender às 

exigências habilitatórias, serão convocados os demais licitantes, na ordem de classificação, 
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para exame de seus documentos de habilitação, até a apuração de uma proposta que atenda 

ao edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto 

deste edital, para o qual apresentou proposta. 

 

9 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

9.1 – DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL – CRC 

 

9.1.1 - O licitante que possuir o Certificado de Registro Cadastral – CRC – emitido via 

Portal de Compras do Estado de Minas Gerais, com validade em vigor, poderá apresentá-lo 

como substituto dos documentos exigidos neste edital, desde que o documento conste no 

CRC e esteja com a validade em dia. Caso o documento não conste no CRC ou esteja com a 

validade expirada, o CRC não poderá ser utilizado como substituto, devendo ser 

apresentado o documento exigido para este certame com a validade atualizada. 

 

9.1.1.1 - Serão analisados no CRC somente os documentos exigidos para este certame, 

sendo desconsiderados todos os outros documentos do CRC, mesmo que estejam com a 

validade expirada. 

 

9.1.1.2 - A autenticidade do CRC do Cadastro Geral de Fornecedores – CAGEF, emitido 

pela SEPLAG, para fins previstos em Lei, deverá ser confirmada por meio de consulta ao 

Portal de Compras MG (www.compras.mg.gov.br) pelo responsável pela contratação. 

 

9.2 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

9.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual ou empresa individual de 

responsabilidade Ltda; 

 

9.2.2 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e suas alterações posteriores ou 

documentos equivalentes, e ata de eleição da diretoria, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedades empresariais, e, no de documentos de eleição ou designação de seus 

administradores, no caso de sociedades por ações. 

 

9.2.3 – Ato Constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de pessoas jurídicas 

tratando-se de sociedades não empresariais, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício. 

 

9.2.4 – Registro empresarial na Junta Comercial, no caso de empresa individual. 

 

9.2.5 – Apresentação de decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.2.6 – Documentação que comprove o enquadramento do fornecedor como pequena 

empresa, nos termos do Decreto Estadual n. 44.630, de 03 de outubro de 2007, ou 

certificado da condição de Microempreendedor Individual.  

 

9.2.7 – Declaração de Menores conforme modelo disponibilizado no Portal de Compras 

MG nos termos do Decreto Estadual n. 45902/2012 (Anexo I), inclusive quanto ao 
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cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, conforme 

inciso V do art. 27 da Lei n. 8.666/93. 

 

9.3 – DA REGULARIDADE FISCAL BÁSICA 

 

9.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 

 

9.3.2. - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do respectivo Estado onde está 

instalada a pessoa jurídica; 

 

9.3.3 - Prova de regularidade perante o Instituto Nacional do Seguro Social– INSS; 

 

9.3.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 

 

9.4 – DA REGULARIDADE FISCAL COMPLEMENTAR E TRABALHISTA 

 

9.4.1 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes do Estado, relativo à sede onde está 

situada a pessoa jurídica, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da 

contratação; 

 

9.4.2 - prova de regularidade perante a Fazenda Federal (Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – Dívida Ativa); 

 

9.4.3 - Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual de Minas Gerais; 

 

9.4.3.1 - Caso o fornecedor não esteja inscrito no cadastro de contribuintes do Estado de 

Minas Gerais deverá comprovar a inexistência de débitos relativos a tributos estaduais em 

Minas Gerais por meio de Certidão de Débito Tributário – CDT. 

 

9.4.4 - Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (Tributos Mobiliários e 

Imobiliários), do respectivo município onde está instalada a pessoa jurídica; e 

 

9.4.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante 

a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas –CNDT – nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 

1º de maio de 1943. 

 

9.5 – DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  

 

9.5.1 – Certidão Negativa de Insolvência Civil  ou 

 

9.5.1.1- Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial de Empresa, expedida pelo 

cartório distribuidor da comarca da sede da pessoa jurídica, ou de Execução Patrimonial, 

expedida no domicílio da pessoa física, datada dos últimos 180 (cento e oitenta) dias 

anteriores à data prevista para a sessão pública, de acordo com o inciso II do artigo 31 da 

Lei 8.666/93. 

 

9.5.2 – Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 
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atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

 

9.5.2.1 – Serão aceitos como “na forma da lei” o Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis assim apresentados: 

a- publicados em Diário Oficial; ou 

b- publicados em Jornal; ou 

c- por cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio 

da licitante; ou 

d- por cópia ou fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da 

sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento. 

 

9.5.2.2 - As empresas com menos de um exercício financeiro devem cumprir a exigência 

deste item mediante apresentação de Balanço de Abertura ou do último Balanço Patrimonial 

levantado, conforme o caso. 

 

9.5.2.3 – O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão conter assinatura 

do representante legal da empresa licitante e do seu contador, ou, caso apresentadas por 

meio de publicação, permitir a identificação do veículo de publicação e a data de sua 

publicação. 

 

9.5.2.4 - A indicação do nome do contador e do número do seu registro no Conselho 

Regional de Contabilidade - CRC são indispensáveis. 

 

9.5.2.5 – O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis deverão estar registrados na 

Junta Comercial ou órgão equivalente na forma da legislação vigente.  
 

9.5.2.6 – Se necessária a atualização do Balanço e do capital social, deverá ser apresentada, 

juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente. 

 

9.5.2.7 – A situação financeira do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis 

será avaliada com base nos seguintes índices: 

         

                                      ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

LIQUIDEZ GERAL=            _____________________________________ 

                                       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

ATIVO TOTAL 

SOLVÊNCIA GERAL= _____________________________________ 

                                       PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 

                                                          ATIVO CIRCULANTE 

LIQUIDEZ CORRENTE=       _________________________ 

                                                          PASSIVO CIRCULANTE 
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9.5.3 – A microempresa e a empresa de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

poderão apresentar em substituição ao Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do 

último exercício social, a Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (I.R.P.J.). 

 

9.5.3.1 – A critério da Administração Pública, poderá deixar de ser exigidos os documentos 

dos itens 9.5.2 a 9.5.3 à microempresa e empresa de pequeno porte optante pelo Simples 

Nacional, para comprovação da boa situação financeira da empresa licitante. 

 

9.6 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

9.6.1 Apresentar Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por entidade pública ou 

privada, referente ao sistema ofertado. O atestado deve conter nome, telefone e e-mail do 

responsável pela emissão do atestado. Poderá ser realizada diligência junto à(s) empresa(s) 

que emitiu (ram) o(s) atestado(s) para comprovação da prestação de serviços;  

 

9.7 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO 

 

9.7.1 - Juntamente com os documentos referidos nesta cláusula (DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO), deverá ser apresentada a seguinte declaração: 

 

9.7.1.1 - Declaração de que a empresa não se acha declarada inidônea para licitar e contratar 

com o Poder Público ou suspensa do direito de licitar ou contratar com a Administração 

Estadual, conforme modelo a seguir:  

 

DECLARAÇÃO 

A empresa .................................................., CNPJ n.º ..............................., declara, sob as 

penas da lei, que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos para sua habilitação, no 

presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Local e data 

                                     _____________________________________ 

                                      Assinatura do Diretor ou Representante Legal 

 

9.7.2 – As microempresas e empresas de pequeno porte, participantes da licitação que 

comprovarem tal condição nos termos da Resolução SEPLAG nº 058/2007, e conforme Lei 

Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

 

9.7.2.1 – Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 2(dois) dias úteis cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 

proponente for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério 

da Fundação Hemominas, para a regularização da documentação. 
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10 - DOS RECURSOS 

 

10.1 - Declarado o vencedor, qualquer licitante terá o prazo para manifestar motivadamente 

e exclusivamente por meio eletrônico, em formulário próprio, a intenção de recorrer, sendo 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões de recurso, ficando os 

demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contra-razões em igual número de 

dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

 

10.1.1 - A fase recursal do pregão é única e a oportunidade para manifestação de intenção 

de interposição de recurso será iniciada ao final da sessão, quando todos os lotes do pregão 

tiverem passado pela fase de habilitação de fornecedores e aplicação da Lei Complementar 

123/06 e Decreto Estadual 45.749/2011. 

 

10.1.2 - Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.  

 

10.1.3 - O encaminhamento das razões do recurso e de eventuais contra-razões pelos demais 

licitantes serão realizados exclusivamente por meio do sistema eletrônico. 

 

10.1.4 – A apresentação de documentos complementares, devidamente identificados, 

relativos às peças indicadas no item 10.1, se houver, será efetuada mediante protocolo, no 

endereço definido neste edital, observados os prazos previstos no mesmo item. 

 

10.2 - A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, na forma e prazo 

estabelecidos no item 10.1, importará na decadência do direito de interposição de recurso. 

 

10.3 - Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

10.4 - O acolhimento de recurso importará na validação exclusivamente dos atos suscetíveis 

de aproveitamento. 

 

10.5 - O resultado do recurso será comunicado a todos os licitantes via fax ou e-mail. 

 

11 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

11.1 – Inexistindo manifestação recursal ou decididos os recursos porventura interpostos, 

será realizada a adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, com a posterior 

homologação do resultado pelo Diretor de Planejamento, Gestão e Finanças. 

 

11.2- Sendo vencedor o licitante mineiro, na adjudicação e homologação do certame serão 

utilizados valores com a dedução de ICMS, exceto quando o vencedor se tratar de 

microempresa optante pelo Simples Nacional. (se for o caso) 

 

11.3 - A publicidade da homologação será realizada nos sítios www.compras.mg.gov.br e 

www.hemominas.mg.gov.br conforme Artigo 19, §4º, do Decreto Estadual 44.786 de 18 de 

abril de 2008. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.hemominas.mg.gov.br/
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12 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

 

12.1 - O objeto do contrato administrativo será a Contratação de empresa especializada 

na prestação de serviço de locação com manutenção de sistema eletrônico gerenciador 

e organizador de atendimento por senha, pelo período de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado por períodos iguais até o limite estabelecido no Artigo 57, Inciso IV, da Lei 

8.666/93. 

 

12.2 - Encerrado o procedimento licitatório, o representante legal da proposta vencedora 

será convocado para assinatura do contrato, nos termos da proposta aceita, através de FAX 

ou correio eletrônico. 

 

12.2.1 - O prazo para retirada do contrato e devolução do mesmo devidamente assinado é 

ÚNICO e de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de convocação referida no item 

12.2. 

 

12.2.2 - Convocado na forma estabelecida neste edital, a recusa injustificada do 

adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do 

prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o 

às penalidades legalmente previstas.  

 

12.2.3 - Na hipótese do subitem 12.2.2, a HEMOMINAS convocará outro adjudicatário, 

observada a ordem de classificação nesta Licitação. 

 

12.3 - Após a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado de Minas 

Gerais, o Serviço de Contratos e Convênios convocará, formalmente (via fax ou e-mail), o 

fornecedor para retirada do contrato e da nota de empenho. 

 

12.3.1 - Caso a 1ª convocação não seja atendida, o Serviço de Contratos e Convênios deverá 

reiterá-la. Entretanto, o prazo para execução do serviço continuará sendo contado a partir da 

data da 1a convocação e o fornecedor estará sujeito às penalidades legalmente previstas. 

 

12.4 - O prazo para execução do serviço será contado conforme especificado no Anexo I. 

 

12.5 – O Chefe do Serviço de Programação e Controle da Fundação Hemominas 

será o  gestor  do contrato resultante desta licitação, sendo responsável pela permanente 

gestão de todas as fases de execução do contrato. 

 

12.5.1- O Gerente Administrativo do Hemocentro de Belo Horizonte da Fundação 

Hemominas será o fiscal do contrato resultante desta licitação, sendo responsável pela 

permanente fiscalização de todas as fases de execução das obrigações e do desempenho da 

contratada. 

 

12.6 - O contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas 

expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios ou 

incorreções. 

 

12.7 - O contratado assumirá prejuízos quanto à qualidade do produto ou serviços prestados.
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12.8 - O contratado deverá substituir de imediato o produto que for considerado impróprio 

para utilização ou reparar o serviço não executado a contento. 

 

12.9 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões conforme 

previsto no parágrafo 1º do art. 65 da Lei 8.666/93. 

 

12.10 - É vedado à adjudicatária subcontratar total ou parcialmente o serviço. 

 

12.11 - O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas para 

habilitação, até que seja satisfeita a obrigação assumida. 

 

12.12 - Qualquer solicitação de prorrogação de prazo, decorrente desta licitação, somente 

será analisada se apresentada antes do decurso do prazo para tal e devidamente 

fundamentada. 

 

12.13 - O valor dos serviços será reajustado ou corrigido monetariamente de acordo com as 

disposições da Lei 10.192 de 14/02/2001 e Resolução Conjunta SEPLAG/SEF nº 8898 de 

14 de junho de 2013. 

 

13 - DO PAGAMENTO 

 

13.1 - O pagamento será efetuado mensalmente pelo Sistema Integrado de Administração 

Financeira - SIAFI/MG, a crédito do beneficiário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da 

data da apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(is) correspondentes, acompanhada(s) de 

comprovação da manutenção das condições demonstradas para habilitação. 

 

13.2 - Em se tratando de empresa mineira, não optante pelo SIMPLES, cumprindo o 

estabelecido pela Resolução Conjunta n.º 3.458, de 22 de julho de 2003 da SEPLAG e SEF, 

com alterações promovidas pela Resolução Conjunta SEF/SEPLAG nº 4.264, de 

21/10/2010, o pagamento efetuado será resultante da dedução do ICMS. (se for o caso) 

 

13.3- A contratada deverá declarar, em documento anexo a Nota Fiscal, o regime  tributário 

no qual está enquadrado e quais os tributos que incidem sobre a venda e/ou prestação de 

serviço (ISSQN, INSS, IR, CSLL e outros se houver). 

 

13.4 - A despesa decorrente desta licitação correrá por conta 

da seguinte dotação orçamentária: 2321.10.302.187.4372.0001.339039.19 e 

2321.10.302.187.4372.0001.339039.27 - fonte 10.1  

 

14 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

 

14.1 - Aos fornecedores que descumprirem total ou parcialmente os contratos celebrados 

com a Hemominas, serão aplicadas as sanções previstas no art. 38 do Decreto Estadual nº 

45.902, de 27 de janeiro de 2012 c/c art. 16 do Decreto Estadual nº 44.786, de 18 de abril de 

2008 e art. 87 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, com observância do devido processo 

administrativo, respeitando-se o contraditório e a ampla defesa, de acordo com o disposto 

na Lei 14.184, de 31 de janeiro de 2002, as disposições da Lei nº 13.994, de 18 de setembro 

de 2001, além dos seguintes critérios: 
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14.1.1 - Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do 

fornecedor sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a 

determinação da adoção das necessárias medidas de correção. 

 

14.1.2 - Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumpridas; 

 

b) 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; 

 

c) 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, serviço  ou  obra não realizada, no 

caso de atraso superior  a  30 (trinta) dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos 

ocultos que o tornem impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, 

ainda, fora das especificações contratadas. 

 

14.1.3 - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com 

a Administração Pública Estadual, por prazo definido no art. 6º, da Lei nº 13.994, de 2001, 

e no Decreto Estadual n.º 45.902/2012. 

 

14.1.4 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação do fornecedor perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública Estadual pelos 

prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, obedecido o disposto no Decreto 

Estadual n.º 45.902/2012. 

 

14.1.5- Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração 

Pública Estadual aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de 

atraso, ou de até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do 

fornecimento ou serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumpridas, conforme previsão constante do art. 86 da Lei nº 8.666/93. 

 

14.1.6- A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua 

previsão expressa e suficiente no edital e no contrato, quando houver, por meio de cláusula 

que contenha a indicação das condições de sua imposição no caso concreto bem como dos 

respectivos percentuais aplicáveis, conforme art. 86 e inc. II do art. 87 da Lei n. 8.666/93. 

 

14.1.7 - A pena de multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções 

restritivas de direito, constante deste edital, facultada a defesa prévia do interessado, no 

respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis. 

 

14.1.8- Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por 

motivo de força maior ou caso fortuito. 

 

14.1.9- Em conformidade com o disposto no caput do art. 38 do Decreto n. 45.902/12, 

constatando-se a existência de fraude ou abuso de forma na criação de novas pessoas 

jurídicas, os efeitos das sanções administrativas de suspensão temporária e declaração de 
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inidoneidade poderão ser a elas estendidos, bem como às pessoas naturais envolvidas, sem 

prejuízo das demais medidas administrativas e judiciais cabíveis. 

 

14.1.10 – Aplicar-se-á o acima disposto quando: 

 

I – for constituída por empresário individual, acionista controlador, sócio administrativo ou 

sócio majoritário de sociedade que esteja cumprindo as referidas sanções; e 

 

II – tenha objeto social similar ao da sociedade punida.  

 

14.2 – DA EXTENSÃO DAS PENALIDADES 

 

14.2.1 - A sanção de suspensão de participar em licitação e contratar com a Administração 

Pública poderá, em conformidade com a norma contida no at. 7º da Lei n. 10.520, de 17 de 

julho de 2002 e art. 48 do Decreto nº 45.902/12, ser também aplicada àqueles que: 

 

14.2.1.1 - Apresentar documentação falsa; 

 

14.2.1.2 - Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

 

14.2.1.3 - Não mantiver a proposta; 

 

14.2.1.4 - Falhar ou fraudar na execução do contrato, e; 

 

14.2.1.5 - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

14.2.2 - A critério da Administração poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em 

parte, quando o atraso na execução do serviçofor devidamente justificado pela firma e 

aceito pela Fundação Hemominas, que fixará novo prazo, este improrrogável, para a 

completa execução das obrigações assumidas. 

 

15 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

15.1 - Este edital deverá ser lido e interpretado na íntegra, e, após apresentação da 

documentação e da proposta, não serão aceitas alegações de desconhecimento ou 

discordância de seus termos. 

 

15.2 - Os pedidos de esclarecimentos, referentes ao processo licitatório, poderão ser 

realizados por qualquer pessoa, inclusive licitante, e deverão ser enviados ao (a) Pregoeiro 

(a), até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do Edital 

 

15.2.1 - Os pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados ao Pregoeiro, por escrito, 

por meio do e-mail: licitacoes@hemominas.mg.gov.br; 

 

15.2.1.1 - Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se 

identificar (CNPJ, nome empresarial e nome do representante que pediu esclarecimentos, se 

pessoa jurídica e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato 

(endereço completo, telefone, fax e e-mail). 

 

mailto:licitacao@hemominas.mg.gov.br
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15.2.1.2 - Os esclarecimentos serão prestados pelo Pregoeiro, por escrito, por meio de e-

mail e por meio do endereço www.compras.mg.gov.br. 

 

15.2.2 - Qualquer pessoa, inclusive licitante, poderá impugnar os termos do presente Edital 

até o 5º (quinto) dia após a publicação do aviso do mesmo, cabendo ao (a) Pregoeiro (a) 

decidir sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  

 

15.2.2.1 - O interessado deverá apresentar instrumento de impugnação dirigido ao 

Pregoeiro, a ser protocolizado junto a Comissão Permanente de Licitação, sito na Rua Grão 

Pará, 882, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte/MG, 5º andar, no horário de 08:00 horas  

às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira. 

 

15.2.2.2 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos 

interessados, por meio do endereço www.compras.mg.gov.br. 

 

15.2.2.3 - Os pedidos de impugnações e esclarecimentos, bem como as respectivas 

respostas, serão divulgados pelo Pregoeiro no Portal de Compras por meio do endereço 

http://www.compras.mg.gov.br. 

 

15.2.3 - As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a este Edital tal 

como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes. 

 

15.2. 4 - Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de 

publicação em que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 

exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

 

15.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase do julgamento, 

promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo e a 

aferição do ofertado, bem como solicitar a Órgãos competentes a elaboração de pareceres 

técnicos destinados a fundamentar as decisões. Neste caso, a sessão do pregão poderá ser 

suspensa pelo pregoeiro. A nova data e horário será comunicada pelo pregoeiro aos 

licitantes via chat. 

 

15.4 - A presente licitação somente poderá ser revogada por razões de interesse público, 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada em todo ou em 

parte, por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente comprovado. 

 

15.5 - O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente 

formais observadas na documentação e proposta, desde que não contrariem a legislação 

vigente e não comprometam a lisura da licitação, sendo possível à promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo. 

 

15.6 - Caberá a empresa credenciada acompanhar as operações no sistema eletrônico 

durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de 

negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
http://www.compras.mg.gov.br/
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15.7 - O sistema gerará ata circunstanciada da sessão pública do pregão, na qual estarão 

registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes, que estará disponível 

para consulta no site www.compras.mg.gov.br. 

 

15.8 - Informações complementares que visam obter maiores esclarecimentos sobre a 

presente licitação serão prestadas pelo Pregoeiro, no horário das 08:00 às 17:00 horas, de 

segunda a sexta-feira, até o quinto dia após a data de publicação do aviso do edital, pelos 

telefones (31) 3768-7461, (31) 3768-7464 e pelo Fax (31) 3281-5166 ou pelo e-mail 

licitacoes@hemominas.mg.gov.br. 

 

 

Belo Horizonte, 13 de junho de 2013. 

 

 

Geórgia Paula da Silva Martins    

Pregoeiro 

http://www.licitanet.mg.gov.br/
mailto:licitacoes@hemominas.mg.gov.br
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E DEMAIS CONDIÇÕES 

PROCESSO N° 2320310.000245/2013 - PREGÃO N° 245/2013 - TIPO ELETRÔNICO  

 

1. OBJETO: O presente pregão tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de locação com manutenção de sistema eletrônico gerenciador e 

organizador de atendimento por senha.  

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO   
 

Solução de monitoramento On Line de circulação de cidadãos necessário a organização do 

atendimento aos doadores de forma automatizada, bem como ter gestão do atendimento em 

tempo real. 

 

3. DESCRIÇÃO DO OBJETO   

 

LOTE ITEM 
CODIGO 

SIAD 
QUANT UNID. Descrição 

01 
01 30783 01 Serviço 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de locação com 

manutenção de sistema eletrônico gerenciador e 

organizador de atendimento por senha, 

compreendendo os seguintes serviços: sistema 

de gerenciamento de atendimento, treinamento, 

consultoria na gestão de filas de atendimento e 

fornecimento dos equipamentos, conforme 

anexos deste edital. 

02 4359 01 Serviço 
Locação de painel eletrônico, conforme anexos 

deste edital. 

 

3.1- CONDIÇÕES PARA ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

a) A empresa vencedora deverá  apresentar na proposta comercial original valor unitário e 

total e valor total global da proposta, conforme planilha Anexo III. 

 

b) Deverão estar inclusos na proposta comercial todos os tributos e quaisquer despesas 

decorrentes da prestação dos serviços. 

 

3.2. AVALIAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Apresentar  juntamente com a proposta, manuais e/ou prospectos originais dos produtos 

ofertados, em português, do(s) fabricante(s) dos mesmos, comprovando as 

funcionalidades e características técnicas exigidas no edital e Anexo II; 

 

3.3 - CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO 

 

a) Critérios para avaliação dos manuais e/ou prospectos: A avaliação técnica será feita 

pela análise dos catálogos e/ou prospectos, pelo critério de ATENDE OU NÃO 

ATENDE, às especificações dos objetos e às necessidades dos serviços. 
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4. CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 

 

I - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

 

a) Instalar todos os equipamentos e softwares necessários ao funcionamento do sistema, 

incluindo fornecimento de hardware, desenvolvimento, parametrização e customização 

de software, instalação, treinamento, conforme Anexo II; 

i. Os equipamentos deverão ser novos e de primeiro uso. 

 

b) A contratada será a responsável pelo treinamento dos usuários, bem como o 

fornecimento do material didático (apostilas, etc); 

 

b.1) O treinamento deverá acontecer nas instalações da Fundação Hemominas em 

horário comercial. Todo o pessoal envolvido deverá ser treinado em até 30 dias 

corridos a contar da data do término da instalação completa do sistema (hardware e 

software), conforme item f. 

 

c) Carga horária mínima de treinamento: 2 (duas) horas. 

 

d) A contratada deverá manter o sistema em perfeito funcionamento (hardware e software), 

sendo responsável por todos os reparos necessários ao perfeito funcionamento do 

mesmo.  

 

d.1) Havendo a necessidade de reparos,  os mesmos deverão acontecer em até 24 

horas, a contar da data e hora da notificação através de fax ou e-mail. 

 

d.2) Os reparos no sistema (hardware e software) deverão ser realizados por técnico 

credenciado da empresa contratada, que será responsável pela manutenção 

necessária ao restabelecimento do sistema, via acesso remoto ou presencialmente. 

 

d.3) Na possibilidade de acesso remoto para reparos e/ou ajustes, a empresa 

contratada deverá priorizar esta tecnologia. Persistindo o problema, a contratada 

deverá enviar um técnico à Fundação Hemominas, mantendo-se ainda o prazo 

estipulado no item d.1. 

 

e) Local de entrega e instalação do sistema: Hemocentro de Belo Horizonte, 

Alameda Ezequiel dias nº321, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas Gerais 

de segunda a sexta-feira no horário de 08 as 17horas. 

 

f) Prazo de entrega do equipamento e instalação do sistema: O prazo máximo para 

instalação completa do sistema (hardware e software) é de 30 (trinta) dias corridos, 

contados após a data de convocação da empresa para retirada da ordem de serviço, 

encaminhada no email indicado pela empresa no CRC (Certificado de Registro 

Cadastral). A contagem inicia-se no dia subseqüente à comunicação,  e  não havendo 

expediente na data determinada, o início da execução estará prorrogado para o 

primeiro dia útil. 

 

g) Prazo de garantia: o prazo de garantia para os serviços (sistema de monitoramento 

e equipamentos locados) será de 90 (noventa dias), contados a partir do recebimento, 
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de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 

 

II - RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE: 

 

a) Designar servidor que se responsabilizará pelo recebimento, pela fiscalização e 

conferência da qualidade dos serviços prestados em conformidade com os termos 

contratuais. 

b) Permitir acesso dos técnicos da CONTRATADA, colaborando para a tomada de 

medidas necessárias à prestação dos serviços, exigindo sempre, a carteira de 

identificação funcional. 

c) Efetuar o pagamento no prazo contratual.  
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ANEXO II – ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO E 

PAINEL ELETRÔNICO 
 

I - A SOLUÇÃO DEVE CONTEMPLAR AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS 

MÍNIMAS: 

 

1) Funcionalidades dedicadas aos Cidadãos, atendentes, supervisores, coordenadores, gerentes 

e diretores, considerando os segmentos operacionais e de gestão do atendimento. 

2) Recursos de Agendamentos, Encaminhamentos, Monitoramentos, Relatórios, Alarmes, 

Chats, Atendimentos Presenciais, completo Configurador, tudo acessado exclusivamente 

por browser. 

3) Configuração on-line e utilização de todas as modalidades de atendimento em uma ou mais 

Unidades de Atendimento, independente do volume diário do atendimento. 

4) Adotar hardware simplificado e robusto e apenas uma base de dados para toda a planta 

corporativa do atendimento.  

5) Considerar critérios de usabilidade para garantir aos Usuários e Cidadãos máximo 

aproveitamento dos recursos disponíveis, desempenho e total garantia da qualidade. 

6) Garantir independência e continuidade operacional da Unidade de Atendimento por prazo 

indeterminado, incluindo respectiva manutenção da integridade dos dados operacionais até 

o restabelecimento do acesso ao Banco de dados central e módulo gerencial. 

7) A solução deve garantir o pleno funcionamento da Unidade de Atendimento, independente 

da disponibilidade do ambiente gerencial corporativo. A configuração da Unidade pode ser 

no ambiente intranet da Unidade ou a partir do ambiente intranet e internet corporativo.  

8) A composição da solução deve adotar arquitetura que contemple a pleno funcionamento da 

Unidade em modulo único para operação, supervisão e gerenciamento local, no âmbito da 

Unidade. O gerenciamento corporativo deve compor apenas um módulo, dedicado ao 

controle e armazenamento de todos os dados operados pelas Unidades, gerar todo o 

conhecimento corporativo necessário à Gestão do Atendimento, e por último disponibilizar 

as funcionalidades dedicadas ao Agendamento do Atendimento.  

9) Utilizar Banco de dados único para o ambiente corporativo,  

10) O modulo de gerenciamento deve receber, armazenar e processar todos os dados que 

circulam no ambiente do Sistema, incluindo seus diversos setores, gerando todas as 

informações necessárias ao completo gerenciamento e otimização do fluxo do Atendimento. 

11) O Usuário deve possuir Perfil de Acesso de acordo com sua área de atuação, em todas as 

funcionalidades do Sistema; 

12) O Sistema deverá ser parametrizado disponibilizando a emissão de diversos relatórios 

estatísticos, com informações do tipo: data e hora de chegada do Cidadão, do atendimento, 

identificação do atendente, Guichê e tipo de Serviço, Atividades, totalização de atendimento 

por atendente, por setor, por período e geral de atendimento, tempo médio de espera, tempo 

médio de atendimento, por faixa de horário, dia, mês e ano, algoritmos comparativos por 

período, além de poder atender novas demandas de apuração conforme descrição das áreas 

interessadas. 
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13) A solução deverá ser padronizada e personalizada para todas as Unidades onde forem 

adotadas, considerando hardware, software, funcionalidades e procedimentos operacionais. 

Observar os seguintes equipamentos e características mínimas para receber personalização: 

a) Terminais de Avaliação: Layout do teclado personalizado e exclusivo do 

HEMOMINAS; A Contratante deverá aprovar previamente o layout do teclado. 

b) Terminal Emissor de Senha: Configuração do teclado com personalização de cores 

e legendas; 

c) Painel de Chamada de Senha: Formato e layout da tela, tempo de projeção e áudio 

configurável para chamada tipo beep e tipo voz, conforme a Prioridade da Senha a 

ser chamada; Deve possuir interface para projeção de vídeos, tudo comandado por 

sequenciador programável. A chamada por voz deve ser livre de “sotaque” e estar 

distante dos efeitos da digitalização. 

14) Todos os módulos de software da solução devem ser acessados única e exclusivamente por 

um browser padrão de mercado e garantir total portabilidade para as estações de trabalho 

dos Usuários, em todos os níveis e permissões. 

15) Todas as funcionalidades configuradas e disponibilizadas para os atendentes deverão 

acompanhar recurso de integração com outros sistemas para uso futuro, adotando um 

modelo padrão de WebService. Não será aceito interface por troca de arquivo ou acesso 

direto a Base de Dados corporativa deste sistema de Gestão do Atendimento. 

16) Os módulos de software podem demandar plug-ins para serem executados, no entanto, por 

motivos de segurança da rede interna do HEMOMINAS, qualquer dos módulos da solução 

ofertada que operar por plug-ins não deve: 

a) Manipular arquivos locais do computador onde o plug-in está sendo executado 

(exceto upload e download, caso seja necessário, operado manualmente por um 

usuário). 

b) Abrir qualquer porta de comunicação do computador local para comunicação com 

ambiente externo (exceto comunicação com o servidor a partir do qual foi 

carregado, trafegando especificamente protocolo HTTP). 

17) As funcionalidades locais de atendimento ao Cidadão, na Unidade de Atendimento, não 

podem acessar diretamente o Banco de dados corporativo deste sistema de Gestão do 

Atendimento. Todos os recursos operacionais de Atendimento ao Cidadão, incluindo a 

emissão da senha da recepção ou triagem, o atendimento no guichê/mesa e os recursos para 

a supervisão da Unidade devem, necessariamente, utilizar browser.  

18) É indispensável garantir plena independência operacional da solução no âmbito da Unidade 

e evitar paralização no atendimento por indisponibilidade da Base de Dados corporativa. As 

comunicações do ambiente operacional na Unidade e o ambiente de gestão corporativa 

devem acontecer somente para o envio das mensagens operacionais do atendimento e para o 

recebimento dos agendamentos efetivos para cada Unidade;  

19) A solução deve disponibilizar recuperação automática de falhas de comunicação entre o 

ambiente da Unidade de Atendimento e o ambiente de gestão corporativa; 

20) A solução deve dispor de módulo de Agendamento próprio e completamente integrado ao 

sistema de Gestão do Atendimento; 

21) Disponibilizar geração de informações para análise de demanda por Unidade e por Serviço, 

considerando Senhas emitidas, Senhas totalmente atendidas e Senhas parcialmente 

atendidas; 
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22) O controle do atendimento ao Cidadão deve considerar os seguintes conceitos 

fundamentais: 

a) Serviço e Atividade: 

 Serviço composto por uma ou mais Atividades; 

 Atividade como objeto da execução do Atendente; 

 Senha emitida para Serviço, podendo ser um ou vários; 

 Não emitir Senha para uma Atividade, Categoria ou Prioridade;  

 Alterar a sequencia de execução de Atividade; 

 Incluir Atividades ao Serviço, vinculado à Senha e durante o Atendimento; 

 Incluir novos Serviços à Senha, durante o Atendimento; 

 Editar filtros para vinculação plena entre Locais de Atendimento, Serviços e 

Atividades; 

b) Prioridade: 

 Variável componente da Senha e determinante para identificação dinâmica da 

ordem de chamada; 

 Alterar a Prioridade durante o Atendimento; 

 Editar filtros para vinculação plena entre Locais de Atendimento e Prioridade; 

c) Categoria: 

 Variável componente da Senha e classificatória para a vinculação entre Locais de 

Atendimento, Serviços e Atividades; 

 Alterar a categoria durante o Atendimento; 

 Editar filtros para vinculação plena entre Locais de Atendimento e Categoria; 

d) Unidade, Seção e Guichê: 

 Estrutura de Local físico para o atendimento de uma Senha. 

e) Atendimento: 

 Uma Atividade com início e fim de atendimento; 
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II - MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO GERAL 

1) Para garantir disponibilidade das funcionalidades mínimas, a solução deve permitir as 

seguintes configurações: 

2) Cadastro de Unidade: permite cadastrar, editar ou excluir uma Unidade de Atendimento. 

3) Cadastro de alarmes: permite cadastrar, editar ou excluir alarmes referentes ao processo de 

atendimento, Prioridades, suspensão, ociosidade, tempo de espera na fila, entre outros. 

4) Cadastro de horário de funcionamento: permite definir os horários de funcionamento de 

uma Unidade. 

5) Cadastro de Seções: permite cadastrar, editar ou excluir uma Seção de Atendimento em 

uma Unidade. 

6) Cadastro de Atividades: permite cadastrar, editar ou excluir as Atividades executadas em 

uma determinada Unidade. 

7) Cadastro de Serviços: permite cadastrar, editar ou excluir os Serviços executados em uma 

determinada Unidade, sendo que cada Serviço pode conter uma ou mais Atividades. 

8) Cadastro de Contadores: permite cadastrar, editar ou excluir um Contador, o qual é 

utilizado para fazer a geração de números das Senhas a serem emitidas. 

9) Cadastro de Prioridades: permite cadastrar, editar ou excluir uma Prioridade de 

atendimento. 

10) Cadastro de Guichês: permite cadastrar, editar ou excluir um Guichê de atendimento. 

11) Cadastro de permissões de Usuário: permite cadastrar, editar ou excluir uma permissão 

para o Usuário, para cada funcionalidade do sistema. 

12) Cadastro de Usuários: permite cadastrar, editar ou excluir um Usuário do sistema, com suas 

respectivas permissões de acesso ao mesmo. 

13) Cadastro de dispositivos: permite cadastrar, editar, excluir e configurar dispositivos do 

sistema como: Painéis TV, impressoras, terminais de avaliação, entre outros. 

14) Cadastro de Seções de Supervisão: permite cadastrar, editar ou excluir uma Seção 

Supervisão, que é uma sub-Seção que permite supervisionar partes de uma Seção, 

agrupando Guichês e Atividades de uma mesma Seção. 

15) Cadastro de Categoria: permite cadastrar, editar ou excluir uma Categoria e é utilizada para 

diferenciar as Senhas de acordo com a necessidade de sua emissão. 

16) Cadastro de Classe de Atividade/Serviço: permite cadastrar, editar ou excluir uma Classe 

de Atividade/Serviço, que é utilizada para organizar melhor a listagem de 

Atividades/Serviços, durante um atendimento. 

17) Cadastro de documentos necessários para atendimento do Serviço 

18) Cadastro de Motivo de Suspensão: permite cadastrar, editar ou excluir um Motivo de 

Suspensão, o qual é utilizado quando o atendimento é suspenso pelo atendente, para que o 

mesmo realize alguma outra Atividade como, por exemplo: almoço, ida ao banheiro, entre 

outros. 

19) Cadastro de Motivo de Pausa: permite cadastrar, editar ou excluir um Motivo Pausa, o qual 

é utilizado quando o atendimento é pausado pelo atendente, para que o mesmo realize 

alguma outra Atividade em paralelo como, por exemplo: atender telefone, imprimir boleto, 

entre outros. 
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20) Cadastro de Motivo de Não Emissão: permite cadastrar, editar ou excluir um Motivo de 

Não Emissão, o qual é utilizado para justificar porque uma Senha não foi emitida no 

sistema. 

21) Cadastro de Motivo de Cancelamento: permite cadastrar, editar ou excluir um Motivo de 

Cancelamento, o qual é utilizado para justificar um evento de cancelamento de Senha no 

sistema, como: desistência, não comparecimento, entre outros. 

22) Cadastro de Motivo de Tempo Extra: permite cadastrar, editar ou excluir um Motivo de 

Tempo Extra, o qual é utilizado para justificar um evento de tempo excedido pelo 

atendente no atendimento. 

23) Cadastro de Dependência: permite cadastrar, editar ou excluir uma Dependência, o qual é 

utilizado para estabelecer dependências entre os Serviços cadastrados no sistema, quando 

os mesmos estão presentes em uma Senha. 

24) Cadastro de Cidadão: permite cadastrar, editar ou excluir um Cidadão para um 

atendimento, por meio dos seguintes dados: 

 Nome: define o nome do Cidadão; 

 Telefone: define o número de telefone do Cidadão; 

 2 tipos de documentos: define quais os dois principais tipos de documentos do Cidadão, 

como: RG, CPF, entre outros; 

 Data de nascimento: define qual a data de nascimento do Cidadão; 

25) Horário configurável para eliminação das Senhas remanescentes após o final do 

expediente. 

26) Horário configurável para reinicio dos contadores de geração dos números das Senhas. 

27) Contadores e Prefixos configuráveis para cada combinação de Serviços e Prioridades. 

28) Filtros para os Guichês de atendimento, possibilitando melhor distribuição do atendimento, 

incluindo Prioridades, Atividades, Categorias e Serviços. 

29) Ajuste automático e dinâmico dos filtros de Guichês de acordo com a ociosidade ou 

disponibilidade dos atendentes. 

30) Alteração automática e dinâmica dos filtros de Guichês de acordo com a demanda de 

Cidadãos na fila. 

31) Alteração automática e dinâmica dos filtros de Guichê de acordo com o horário de 

funcionamento da Unidade. 

32) Backup automático dos dados do sistema, em horário previamente configurado. 

33) Ordenação das Senhas na fila por horário de emissão ou pelo horário de entrada na fila de 

espera. 

34) Tempo mínimo de espera para considerar o deslocamento do Cidadão entre a triagem e a 

sala de espera, dependendo do layout da Unidade ou Seção de Atendimento. 

35) Alertas do tipo pop-up e aviso sonoro na interface dos atendentes para aviso de novas 

Senhas na fila de espera, enquanto Guichê estiver ocioso. 

36) Alertas do tipo pop-up e aviso sonoro na interface dos atendentes para aviso de 

atendimento não iniciado um período após a chamada da Senha. 
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37) Relação de chamada entre as Prioridades para balancear o atendimento e o tempo de 

espera. Possibilidade destas relações serem diferentes para cada ambiente de espera 

(Seção). 

38) Tempo de espera na fila para as Prioridades, possibilitando à Senha aumentar 

dinamicamente a sua Prioridade após este tempo vencido. 

39) Número máximo de Senhas emitidas por Serviço, paralisando a emissão de Senhas ao ser 

alcançado. 

40) Chamada automática, onde o atendente com mais tempo ocioso chama automaticamente a 

Senha da fila. 

41) Visualização de Senha, permitindo o atendente visualizar a Senha antes de chamá-la no 

painel, com possibilidade de devolvê-la para a fila, sem efetivar a chamada. 

42) Diferentes níveis de Prioridade para cada Guichê. 

43) SMS para envio de avisos de chamada da Senha para o Cidadão. 

44) SMS para envio de avisos de final do atendimento da Senha para o Cidadão. 

45) SMS para envio de alarmes aos supervisores do sistema. 

46) Desativação de um Serviço para interromper a emissão de Senhas para o mesmo.  

47) Reativação do Serviço para continuar a emissão de Senha. 

48) Acertar o relógio do servidor pelo browser. 

49) Sincronismo automático de relógio. 

50) Formato de impressão de Senha com opções de incluir: 

 Textos estáticos; 

 Horário de emissão da Senha; 

 Número da Senha; 

 Lista de Atividades da Senha; 

 Lista de Serviços da Senha; 

 Lista de documentos necessários para execução dos Serviços da Senha; 

 Categoria da Senha; 

 Seção de Atendimento da primeira Atividade; 

 Nome do Cidadão; 

 Telefone do Cidadão; 

 Número do documento do Cidadão; 

 Prioridade da Senha; 

 Serviço atual da Senha; 

 Atividade atual da Senha; 

 Hora estimada para chamada; 

 Comentário da Senha; 

 Figura previamente carregada. 

51) Configuração de botão personalizado para uso nos Guichês, combinando as 

funcionalidades: 

 Próxima Senha: utilizada para chamada do próximo Cidadão a ser atendido, levando em 

conta os critérios de Prioridade, alocação, Atividade e o tempo de espera do Cidadão. 

Esta opção exibe no painel a mensagem de chamada da Senha e preenche suas 

informações. 

 Inicia Atendimento: permite ao Atendente iniciar o Atendimento da Senha chamada. 
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 Finaliza Atendimento: permite ao Atendente finalizar o Atendimento de uma Senha 

iniciada. 

 Cancela Senha: permite cancelar uma Senha chamada. 

 Altera Categoria: permite ao Atendente alterar a Categoria de uma Senha que está sendo 

atendida, para outra da listagem de Categorias cadastradas. 

 Altera Prioridade: permite ao Atendente alterar a Prioridade de uma Senha que está 

sendo atendida, para outra da listagem de Prioridades cadastradas. 

 Altera Serviço: permite ao Atendente alterar o Serviço da Senha que está sendo 

atendida, sendo que, esta função é utilizada para envio de uma Senha a outro setor de 

Atendimento. 

 Adiciona Atividade: permite ao Atendente adicionar mais Atividades para um mesmo 

Cidadão, além da que havia sido emitida na Senha.  

52) QUANTIDADE: 01 (uma) licença. 

 

III - TERMINAIS DE CHAMADA VIRTUAL  

 

1) Atendimento em uma ordem determinada, como por exemplo, buscando sempre o menor 

tempo de espera, cadastro de dependências entre Serviços, entre outros. 

2) Chamada de próxima Senha: 

 Escolhida automaticamente pelo sistema; 

 Senha específica, com o atendente informando o numero da Senha; 

 De uma determinada Atividade selecionada pelo atendente; 

 De uma determinada Prioridade selecionada pelo atendente; 

 De uma determinada categoria selecionada pelo atendente. 

3) Iniciar o Atendimento da Senha; 

4) Finalizar o Atendimento da Senha: 

 Finalizando a Senha caso tenha atendido todas as demandas; 

 Enviar para a fila correspondente caso tenha outros passos pendentes; 

 Executar Atendimento adicional, incluindo nova Atividade na Senha. 

 Executar Atendimento adicional, incluindo novo Serviço na Senha. 

5) Alterar a Atividade que está em atendimento na Senha; 

6) Alterar a Prioridade da Senha em atendimento; 

7) Alterar a categoria da Senha em atendimento; 

8) Suspender Atendimento com motivo para se ausentar do Guichê; 

9) Retornar de suspensão; 

10) Cancelar Senha chamada; 

a) Cancelar Senha em Atendimento; 

b) Alterar o próximo passo da Senha (pular etapas do atendimento); 

c) Alterar o Serviço da Senha: 

 Atendendo o Serviço escolhido caso tenha condições de filtro; 

 Devolvendo a Senha para a fila correspondente caso não tenha condições de filtro; 

 Agendando as próximas Atividades da Senha. 

11) Criar nova Senha para atendimento imediato; 

12) Pausar Atendimento de uma Senha em execução com motivo; 

13) Retornar Atendimento pausado; 
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14) Editar/incluir os dados do Cidadão em atendimento; 

15) Incluir comentário sobre a Senha; 

16) Usar o botão personalizado previamente configurado; 

17) Alterar a quantidade de atendimentos da Atividade atual da Senha (atendimento múltiplo); 

18) Executar o próximo passo da Senha se houver condição de filtro, sem enviar a Senha de 

volta para a fila. 

19) Adicionar na Senha Serviço a ser executado; 

20) Excluir Atividades da lista de Atividades pendentes da Senha; 

21) Editar dependência entre as Atividades da Senha; 

22) Solicitar para outro atendente, que esteja ocioso, apoio no atendimento a Senha; 

23) Transferir a Senha para outro atendente que esteja ocioso; 

24) Congelar a Senha para reativá-la mais tarde; 

25) Reativar Senha congelada. 

26) QUANTIDADE: 21 (vinte e uma) licenças. 

 

IV - MÓDULO SUPERVISOR 

 

O Terminal do Supervisor deve disponibilizar todas as funcionalidades de monitoramento, 

visualização de alarmes, chats e configurações dedicadas ao perfil do supervisor da Unidade de 

Atendimento. Deve ser 100% compatível com qualquer browser utilizado no mercado.  Todas 

as funcionalidades deste terminal supervisor devem fazer parte do software aplicativo único de 

controle da Unidade de Atendimento ao Cidadão, hospedado em um dos dispositivos Painéis 

TV de Chamada de Senha da Unidade. Deve dispor de todas as informações e indicadores, tipo 

status e totalizadores, relativos ao dia em atendimento.  

Funcionalidades mínimas dedicadas ao Supervisor: 

1) Desligar o sistema; 

2) Cancelar todas as Senhas; 

3) Reiniciar contadores de geração dos números das Senhas; 

4) Alterar padrão de atendimento (configuração pré-determinada de filtros dos Guichês); 

5) Emitir Senhas, inclusive fora do horário configurado; 

6) Listar alarmes do sistema. 

7) Lista dos eventos do sistema; 

8) Lista dos erros de avaliação; 

9) Cancelar Senhas em lote da fila; 

10) Cancelar Senhas dos Guichês; 

11) Visualizar status atual dos Guichês de cada Seção: 

 Status (Desconectado, atendendo, pausado, ocioso, entre outros); 

 Tempo decorrido no status; 

 Senha em atendimento (se houver); 

 Atendente logado (se houver). 
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12) Visualizar panorama da Unidade por Seção: 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila); 

 Número da ultima Senha chamada. 

13) Visualizar panorama da Unidade por Atendente: 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Tempo de atendimento mínimo; 

 Tempo de atendimento máximo. 

14) Visualizar panorama de Seção por Atendente: 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Tempo de atendimento mínimo; 

 Tempo de atendimento máximo. 

15) Visualizar panorama da Unidade por Atividade: 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila); 

 Número da última Senha chamada. 

16) Visualizar panorama de Seção por Atividade 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila); 

 Número da ultima Senha chamada. 

17) Visualizar panorama da Unidade por classe de Atividade 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento. 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila). 

18) Visualizar panorama de Seção por classe de Atividade 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento. 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila). 
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19) Visualizar panorama da Unidade por classe de Atividade e Atividade com navegação pelas 

classes 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila). 

20) CHAT: utilizada para efetuar conversações com outros Usuários do sistema. 

21) Permissões para atendente e triagem: 

 Sem permissão nenhuma de chat; 

 Livre para conversar com qualquer Usuário; 

 Permissão para os atendentes somente responderem quando forem solicitados; 

 Permissão para enviar mensagens apenas para supervisores; 

 Permissão para usar somente mensagens predefinidas no chat. 

22) Permissões para supervisores: 

 Sem permissão nenhuma de chat; 

 Livre para conversar com qualquer Usuário; 

 Permissão para usar somente mensagens predefinidas no chat. 

23) QUANTIDADE: 02 (duas) licenças. 

 

V - PAINEL DE CHAMADAS 

 

1) O Painel deve projetar de forma controlada a Chamada da Senha, acumulando as seguintes 

funcionalidades mínimas, utilizando tela tipo LCD/LED cujo tamanho deve ser compatível 

com o ambiente da espera, neste caso 32”: 

a) Hospedar o programa aplicação que controla todas as funcionalidades do presente 

objeto no âmbito da Unidade de Atendimento, além de estabelecer conexão com o 

ambiente remoto da Gestão Corporativa do Atendimento; 

b) Utilizar hardware simplificado; 

c) Possuir ferramenta de edição, configuração e processamento de tela para a projeção de 

vídeos, todas as informações de identificação da Senha chamada e Mensagem de Texto; 

d) Deve disponibilizar chamada tipo alarme sonoro configurado e chamada por voz, 

observando fluência e entonação com forte característica natural; 

e) Classificação do tipo da chamada sonora (beep ou voz) através da prioridade, atividade, 

seção, hora de emissão, categoria e serviço da senha a ser chamada; 

f) Tempo variável de exibição da chamada, a partir da prioridade da senha; 

g) Possuir controle configurável de volume para todas as chamadas. 

h) Exibir últimas senhas chamadas, indicando Numero da Senha e Local do Atendimento; 

i) Ligar e Desligar, automático e configurável. 

2) A Unidade Servidora Corporativa 

a) Deve utilizar computador tipo PC, tipo servidor; 

b) Deve portar sistema operacional, versão compatível com as funcionalidades previstas; 
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c) Possuir discos rígidos configurados em RAID, tamanho 500GB ou superior; 

d) Porta Ethernet RJ-45 1Gbps ou superior; 

3) QUANTIDADE: 05 (cinco) unidades 

 

VI - MÓDULO PROGRAMÁVEL PARA EMISSÃO DE SENHAS 

 

Este módulo deverá ser responsável pela geração e emissão das senhas para identificação de 

cada atendimento ao candidato à doação de sangue. Sua configuração modular deverá garantir a 

emissão de senhas individualizadas para cada tipo de serviço prestado, incluindo senhas 

prioritárias, por exemplo, portadores de necessidades especiais, doadores convidados, etc. 

1) Deverá atender as seguintes características técnicas: 

a) Mecanismo de impressão do tipo matricial térmico, totalmente silencioso; 

b) Corte automático do papel; 

c) Capacidade para imprimir até 40 caracteres por linha; 

d) Utilizar papel comum em bobina de 60 mm de largura; 

e) Velocidade de impressão superior a 10 lps; 

f) Impressão de diversos tipos e tamanhos de caracteres. 

2) A programação do Módulo de Emissão de Senhas deverá ser realizada pelo gestor do 

Sistema. 

3) A senha do candidato à doação de sangue deverá ser totalmente configurável, podendo 

receber variada programação de conteúdo, de acordo com cada setor ou serviço, mensagens 

diárias combinando faixas de horários para “Bom Dia” ou “Boa Tarde”, tempo médio de 

atendimento por doador, tempo médio de espera para o atendimento, etc. 

4) O Módulo Programável para Emissão de Senhas também deverá possuir protocolo de 

comunicação do tipo ethernet (nativo, sem utilização de conversor) e deverá contemplar as 

seguintes características mínimas: 

a) Controle de todas as camadas da pilha TCP/IP; 

b) Conexões simultâneas; 

c) Conexões como servidor e/ou cliente; 

d) Otimização da banda com conexões somente quando houver dados para enviar/receber; 

e) Disponibilidade de utilização de IP dinâmico (DHCP). 

5) QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 

 

VII - TERMINAIS DE AVALIAÇÃO  
 

1) O Terminal de Avaliação não deve utilizar hardware que dependa de software tipo sistema 

operacional. Deve portar, em sua estrutura nativa, todas as funcionalidades operacionais e 

de comunicação com o modulo Terminal do Atendente, obedecendo as demais 

características técnicas em pauta. Deve funcionar com temperatura ambiente não 

controlada, sem ventilação, utilizar interface USB nativa, sem conversor, e ser alimentado 

pela própria porta USB da estação de trabalho do Atendente. Deve ser totalmente plug and 

play; 

 Teclas para registro da avaliação do Cliente: Ótimo, Bom, Regular, Ruim, com 

sensibilidade tátil; 

 Alarme sonoro; 

 Terminal de Avaliação com cabo, incluindo os seguintes recursos mínimos: 

 Led indicador de terminal ativo; 

 Led Indicador de avaliação registrada; 
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 Cabo de conexão tipo padrão USB, comprimento mínimo 2m; 

 A avaliação registrada deve ser capturada pelo Terminal do Atendente, ser vinculada ao 

atendimento efetivado, encaminhada e armazenada na Base de Dados corporativa.  

 Por motivo de segurança e portabilidade, este dispositivo não deve utilizar qualquer 

software instalado na estação de trabalho do Atendente. 

2) QUANTIDADE: 21 (vinte e uma) unidades. 

 

VIII - TERMINAL PANORÂMICO 

1) Este módulo deverá permitir o acompanhamento on line do atendimento, em mais de uma 

seção, provendo o usuário do sistema com dados compilados numa única tela, para 

aumentar o número de informações de todo o atendimento. 

2) Serão dados compilados no terminal: 

a) Visualização de todas as seções simultaneamente; 

b) Última senha por prioridade; 

c) Número de guichês logados; 

d) Número de guichês em atendimento; 

e) Número de guichês aguardando chegada do usuário na estação de atendimento; 

f) Número de pessoas na fila; 

g) TER: Tempo real de espera; 

h) TMA: Tempo médio de atendimento; 

i) TA: Total de atendimentos; 

j) Percentual de avaliações totais. 

3) QUANTIDADE: 01 (UMA) LICENÇA. 

 

IX - AGENDAMENTO 

 

1) Agendamento via telefone: a solução ofertada deve disponibilizar recursos de agendamento 

para que o Usuário Atendente,  possa efetuar agendamentos de Cidadãos que necessitam 

dos Serviços vinculados ao HEMOMINAS, conforme as seguintes condições e 

configurações:  

a) Configuração de Período de Agendamento por Unidade, determinando: 

 Período mínimo para agendamento; 

 Período máximo para agendamento 

b) Configuração de Agendamento por Unidade e Serviço, determinando:  

 Quais Serviços poderão ser agendados e em quais Unidades; 

 Quais dias da semana a Unidade irá receber atendimentos agendamentos; 

 Intervalo de tempo (em minutos) para efetuar o registro de um agendamento; 

 Quantidade de senhas que podem ser agendadas para cada intervalo; 

 Horários de inicio e término para o agendamento; 

c) Cadastro de usuários “Agendadores” com os seguintes campos: 

 Nome 

 Login 

 Senha 

 Data de Nascimento 
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 Documento Principal 

 Documento Secundário 

 Endereço 

 Complemento 

 Email 

 Contato 

 Observação 

d) Configuração de usuários “Agendadores” com as seguintes opções: 

 Cadastrar novos usuários  

 Excluir Agendamentos 

 Registro de agendamentos  

 Listagem de horários disponíveis para agendamento por dia 

 Diferenciação de horários vagos, ocupados ou semi-ocupados por cores na listagem; 

e) Visualizações da agenda de acordo com necessidade de abrangência dos Serviços 

oferecidos na Unidade como:  

 Visualização por dia (mostra o dia em uma listagem organizado pelos intervalos de 

agendamento) 

 Visualização por semana (mostra os dias em uma tabela organizada pelas semanas 

exibindo o total e o máximo de agendamentos efetuados hora); 

 Visualização por mês (mostra os dias em um calendário organizado pelos dias do 

mês exibindo o total e o máximo de agendamentos por dia); 

f) Possibilidade de efetuar “Reserva de Horário” durante o agendamento, para garantir que 

o intervalo selecionado não será utilizado por outro usuário “Agendador” naquele 

momento; 

g) Cadastro e pesquisa de cidadão para agendamento 

h) Pesquisa por nome 

i) Pesquisa por número de documento principal 

j) Pesquisa por número de documento complementar 

k) Cadastro de cidadão para agendamento contendo os seguintes campos: 

 Nome 

 Documento Principal 

 Documento Complementar 

 Data de Nascimento 

 Endereço 

 Complemento 

 Email 

 Contato 

 Observação 

l) Visualização de histórico de agendamentos realizados por Cidadão com detalhamento: 

 Serviço solicitado; 

 Situação do agendamento (pendente confirmação, enviado, confirmado, não 

compareceu); 

 Horário agendado; 

 Observações incluídas; 

2) Funcionalidades do agendamento pelo próprio cidadão 
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a) A solução deve disponibilizar acesso direto, via internet, pelo Cidadão. Este acesso deve 

ser através de “link” a ser definido pela Contratante. Todas as funcionalidades devem ser 

de fácil utilização e conter todas as variáveis e opções capazes de proporcionar ao 

Cidadão a efetivação do seu agendamento. Observar os seguintes recursos e 

características mínimas: 

b) Tela de cadastro do Cidadão, contendo os campos: 

 Possibilidade de recuperar senha de usuário através do e-mail cadastrado; 

 Nome 

 Email 

 CPF/CNPJ 

 Nº da Identidade 

 Sexo 

 Data de Nascimento 

 Login 

 Senha 

c) Possibilidade de alterar os dados cadastrados como: 

 Nome 

 Email 

 Senha 

d) Envio de email para confirmação de cadastro no sistema de agendamento; 

e) Registro de Agendamento: 

 Possibilidade de selecionar a Unidade na qual será efetuado o atendimento 

agendado; 

 Possibilidade de selecionar o Serviço desejado;  

 Possibilidade de selecionar a data do atendimento; 

 Possibilidade de selecionar a hora do atendimento;  

 Possibilidade de visualizar agendamentos efetuados anteriormente e seus 

respectivos “status” (pendente de confirmação, enviado, confirmado).  

 Possibilidade de inserir um texto como “Observação”, para informar o atendente 

sobre algo relacionado ao atendimento agendado.  

 Envio de email para confirmação de comparecimento ao local de atendimento.  

f) QUANTIDADE: 01 (UMA) LICENÇA. 

 

X - FUNCIONALIDADES GERAIS 

1) Backup manual dos dados do sistema a qualquer momento ou backup automático 

configurável. 

2) Restauração de backup das configurações. 

3) Alteração de Senha de acesso do Usuário em qualquer interface operacional do sistema. 

4) Usuários e perfis 

a) A solução deve alcançar os seguintes recursos em Usuários e Perfis: 

 Permitir um número ilimitado de Usuários; 

b) Dispor de no mínimo quatro perfis básicos para Usuários: 

 Configurador 

 Supervisor 
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 Emissor/Triagem 

 Atendente 

c) O perfil Configurador deve acessar todos os recursos operacionais e configurações do 

sistema; 

d) O perfil Supervisor deve acessar recursos de monitoração e parâmetros operacionais 

essenciais às funcionalidades de atendimento; 

e) O perfil Emissor/Triagem deve realizar todas as funcionalidades de registro da demanda 

do Cidadão, incluindo Cadastro, Prioridade, Apresentação de quesitos sobre o Serviço 

demandado, Registro de não emissão da Senha incluindo motivo, Emissão da Senha; 

Ativação da chegada de agendados, além de Registro de suspensão do atendimento com 

indicação de motivo. 

f) O perfil Atendente somente realiza as funcionalidades de atendimento, caracterizadas no 

nível de Guichê. 

5) Prioridades 

a) O Sistema deve oferecer diferentes níveis de Prioridades, como: 

 Tempo Vencido: para indicar que o Cidadão deve ser atendido de imediato; 

 Agendado: para indicar que o Cidadão deve ser atendido a partir do horário agendado; 

 Outras Prioridades: serão configuradas pelo Usuário, dependendo da estrutura e 

atribuições vinculadas ao Serviço ou a Atividade prestada. Neste caso, o sistema deve 

receber diferentes níveis de Prioridades configuradas pelo Usuário, desde que abaixo da 

Prioridade Agendado. 

6) Avaliações 

a) Avaliação é o Indicador de Qualidade comandado pelo Cidadão, no momento de cada 

etapa ou ao final de todo o atendimento. 

b) As opções mínimas para o registro da avaliação são: Ótimo, Bom, Regular, Ruim. 

c) A Avaliação deve ser comandada pelo Cidadão através de um Terminal de Avaliação, 

instalado junto a cada Guichê de Atendimento. Além da qualidade da avaliação deve 

contemplar os seguintes dados complementares: 

 Cidadão 

 Local 

 Atendente 

 Serviço 

 Atividade 

 Prioridade 

 Categoria 

 Data e Hora-Certa 

 Avaliação do Cidadão 

 

7) Alarmes 

a) O Sistema deve dispor de alarmes para informar, dinamicamente, sobre situações do 

atendimento conforme o interesse do HEMOMINAS. 

b) Cada modalidade de Alarme deve emitir uma mensagem específica, além das variáveis 

dinâmicas correspondentes; 
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c) A solução deve disponibilizar diferentes estados operacionais geradores de Alarmes e 

diferentes meios para publicação dos mesmos. 

8) Alarmes mínimos: 

a) Tempo Máximo do Serviço atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo objetivado para o completo 

atendimento do Serviço solicitado pelo Cidadão. Este tempo é medido a partir da 

chegada do Cidadão na Unidade de Atendimento, até a efetiva conclusão da última 

Atividade composta para o Serviço demandado. 

 Cada Serviço configurado no Sistema deve ter um Tempo Máximo de Conclusão 

objetivado. 

b) Tempo Máximo na Fila da Seção atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo objetivado para a espera do Cidadão 

na Seção de Atendimento. Este tempo é medido a partir da chegada do Cidadão na 

Seção de Atendimento, até a sua chamada para o Guichê de atendimento; 

 Cada Prioridade configurada no Sistema terá um Tempo Máximo de Espera na Seção 

de Atendimento; 

c) Tempo Máximo de Atendimento da Atividade atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo objetivado para o atendimento da 

Atividade no Guichê. Este tempo é medido entre a chegada do Cidadão ao Guichê e 

efetiva finalização do atendimento da Atividade. 

 Cada Atividade configurada no Sistema terá um Tempo Máximo de Conclusão 

objetivado. 

d) Tempo Máximo de Suspensão do atendimento atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo permitido da Suspensão do 

Atendimento no Guichê. Este tempo é medido entre o comando de Suspensão do 

Atendimento no Guichê e o respectivo retorno. 

 Cada modalidade de Suspensão do Atendimento configurada no Sistema terá um 

Tempo Máximo estipulado. 

e) Quantidade Máxima de Cidadãos na Fila atingida 

 Este Alarme sinaliza excesso de Cidadãos na fila de espera de uma Seção. 

 Cada Seção configurada no Sistema terá um número máximo objetivado de Cidadãos 

na espera do atendimento. 

9) Os principais meios para publicação de alarmes serão: 

a) E-mail 

 O Sistema deve transmitir através de e-mail, a mensagem de erro correspondente ao 

Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de Alarme gera uma 

mensagem específica, acrescida das variáveis dinâmicas correspondentes. 

 Pode-se configurar um número aberto de endereços de e-mails para receber a 

mensagem do Alarme. 

b) SMS para celular 

 O Sistema deve transmitir para telefone celular, via SMS, a mensagem de erro 

correspondente ao Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de Alarme 

gera uma mensagem específica, acrescido das variáveis dinâmicas correspondentes. 

 Pode-se configurar um número aberto de telefones celulares para receber a mensagem 

do Alarme. 

c) Módulo Supervisor 
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 O Sistema deve transmitir para o Módulo Supervisor a mensagem de erro 

correspondente ao Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de Alarme 

gera uma mensagem específica, acrescida das variáveis dinâmicas correspondentes. 

 Todos os Módulos Supervisores abertos e logados devem receber a mensagem do 

alarme, simultaneamente. 

10) Características Adicionais 

a) Sequenciadores de Senhas 

 O Sistema deve operar com um Seqüenciador único de Senhas, ou um Seqüenciador 

específico para cada modalidade de Serviço configurado, incluindo Seqüenciador para 

Senhas Normais e Seqüenciador para Senhas Agendadas. 

b) Prefixo 

 Possibilitar a utilização de prefixo, como um conjunto de caracteres configurados e 

específicos para cada Seqüenciador utilizado. 

c) Valor Inicial e Valor Final 

 Cada Seqüenciador deverá ser inicializado automaticamente com um valor 

previamente ajustado, e toda vez que atingir o Valor Final configurado, retoma Valor 

Inicial. 

d) Máximo de Senhas por Período 

 É o limitador para a emissão de Senhas no período configurado. 

 Ao atingir o número máximo de Senhas estipulado para o período, o Sistema deverá 

parar de emitir Senha. 

e) Backup 

 Toda configuração do Sistema deve ser objeto de backup no Banco de dados, a partir 

de comando específico; 

 O sistema também deve disponibilizar comando para Restauração de backup para os 

mesmos dados de configuração. 

 Deverão ser realizados testes de integridade dos backups e das bases de dados 

referentes aos módulos operacionais a cada 30 (trinta) dias; utilizando a metodologia 

de amostragem exceto para a base de dados da maior Unidade em numero de 

atendimentos que deverá ser testada a cada nova amostragem e excluindo sempre as 

bases de dados já testadas na amostragem anterior. 

 Fornecer documentação de teste que comprove a segurança e confiabilidade dos dados 

gerados e registrados pelo sistema. A cada atualização ou nova versão do software 

posta em operação deverão ser feitos testes nos quais massas de dados aleatórios 

sejam confrontados com os resultados gerados pelo sistema no que tange as 

quantidades de registros de atendimentos, tempos e outras grandezas que o mesmo 

deve mensurar. 

f) Relógio e Data do sistema 

 O Sistema deve possuir Relógio e Calendário próprios, utilizados nos registros de 

todos os eventos operados; 

 Deve ser disponibilizado comando para ajuste da hora certa e o calendário do sistema. 

g) Horário Programável de funcionamento do Sistema 

 O Sistema deve disponibilizar registro de Hora Inicial e Hora Final para o 

funcionamento do sistema; 

 Deve ser disponibilizado comando para ajuste das variáveis deste recurso. 

h) Suspensão e retorno on-line de Serviços 
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 O Sistema deve dispor de recurso para habilitar e desabilitar o atendimento de 

Serviços específicos, automaticamente; 

 Deve disponibilizar comando para ajuste das variáveis deste recurso. 

i) Cancelamento automático das Senhas pendentes de um dia para o outro, ou entre 

períodos de atendimento. 

 Este recurso habilita o Sistema para cancelar todas as Senhas emitidas e não atendidas 

no período; 

 A configuração deve permitir ou não o processamento desta ação. 

j) Cancelamento automático de Senha após um número configurável de Rechamada. 

 O Cancelamento automático de Senha é um recurso configurado para eliminar a Senha 

que não comparecer ao Guichê de atendimento após um número configurável de Re-

chamadas; 

 A configuração deve permitir indicar o número máximo de re-chamada de Senha no 

Guichê, antes do seu cancelamento; 

k) Recursos para o Configurador 

 Para atender os requisitos funcionais, o sistema deve disponibilizar módulo de 

configuração com os itens mínimos de funcionalidade do sistema já solicitados neste 

edital. 

l) Recursos para os Supervisores: As ações de gerenciamento do atendimento devem 

receber recursos especiais do SISTEMA, considerando os seguintes itens: 

l.1) Acesso a Supervisor 

 Acesso feito por Usuário cadastrado com perfil de supervisor; 

 Login e Senha de Supervisores cadastrados; 

 Desconexão de Supervisão por ociosidade (ex: browser fechado) 

l.2) Monitoramento: O Sistema deve disponibilizar recurso de monitoramento, a 

partir da escolha da Unidade e Seção de atendimento, considerando as seguintes 

variáveis: 

 Guichês ociosos 

 Guichês atendendo 

 Guichês em atendimento 

 Guichês aguardando Senha 

 Guichês desconectados 

 Guichês suspensos 

1.3) Comandos: O Sistema deve disponibilizar os seguintes comandos através do 

terminal do supervisor: 

 Login no Supervisor 

 Seleção da Unidade de Atendimento 

 Seleção da Seção de Atendimento 

 Emitir Senha 

 Cancelar Senha 

 Listagem de Eventos 

 Exibir Dados da Seção 

 Editar Senhas 

 Alterar Serviço 

 Alterar Prioridade 

 Alterar Categoria 

 Alterar Próxima Atividade 
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 Atividades da Senha 

 Agendar Atividades da Senha 

 Alterar Atendente 

 Editar Guichês da Seção 

 Monitorar status dos Guichês 

 Identificar Atendentes no Guichê 

 Monitorar Avaliação do Cidadão 

m) Recursos para os Guichês: Com funcionalidades dinâmicas, o Guichê deve habilitar o 

Atendente para comandar o sistema através de operações simples e intuitivas. Devem-se 

prever os seguintes recursos para Guichês: 

m.1) Acesso a Guichê 

 Horário de funcionamento por Guichê 

 Login e Senha de Atendentes cadastrados 

 Desconexão de Guichê por ociosidade (ex: browser fechado) 

m.2) Chamadas de Cidadãos 

 Guichês configurados para chamada manual de próximo Cidadão 

 Guichês configurados para chamada automática de próximo Cidadão 

m.3) Filtros 

 Guichês com filtros de Serviço 

 Guichês com filtros de Atividades 

 Guichês com filtros de Categorias 

 Guichês com filtros de Prioridades 

m.4) Alocação Dinâmica de Guichê 

 Este recurso será utilizado quando poucos Guichês forem alocados diante de 

muita demanda de atendimento na Seção; 

 A alocação dinâmica também será utilizada quando Guichê ocioso e demanda 

pendente de atendimento em outros Guichês da Seção for percebido por ela. 

 Alteração no Serviço e Atividades adicionais 

 O sistema deve dispor de recurso para alterar o Serviço ou Atividade vinculada 

à Senha. 

m.5) Suspensão do Atendimento 

 O atendente poderá operar a suspensão do atendimento, através de comando 

específico. 

m.6) Avaliação do Atendimento 

 Deve-se possibilitar habilitar ou desabilitar avaliações vinculadas a um Guichê. 

m.7) Comandos do Guichê: Cada Guichê deve disponibilizar os seguintes comandos 

para o atendente: 

 Logon / Logout 

 Chamada de Próxima Senha 

 Re-chamada de Senha 

 Chamada de Senhas por Categoria 

 Chamada de Senhas por Atividade 

 Chamada de Senha Específica 

 Atendimento de uma Atividade Adicional 

 Alteração de Serviço 

 Alteração de Categoria 
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 Alteração de Prioridade 

 Alteração de Passo 

 Inicio e finalização de atendimento 

 Agendamento de Atividades 

 Cancelamento de Senha 

m.8) Montagem de Serviço 

 Para garantir maior flexibilidade na composição do Serviço demandado pelo 

Cidadão, o Guichê deve ser habilitado a editar o Serviço solicitado pelo 

Atendente. Isto significa que a partir de um Serviço solicitado pelo Cidadão, o 

Atendente pode interferir na sua composição, podendo retirar e incluir 

Atividades; 

 O Atendente não poderá retirar Atividades que já foram realizadas. 

m.9) Suspensão por motivo configurado 

 O Sistema deverá disponibilizar comando para que o Atendente registre a 

suspensão do Guichê de atendimento. 

m.10) Dados monitorados no Guichê: O Sistema, através do seu terminal do 

atendente, deve disponibilizar as seguintes informações: 

 Identificação da Seção 

 Identificação do Guichê 

 Identificação do Atendente 

 Status do Guichê 

n) Status -  O Sistema deverá disponibilizar os seguintes status: 

n.1) Ocioso 

 Status visualizado após o login ou após o término de um atendimento para 

indicar Guichê disponível para o atendimento. 

n.2) Aguardando Cidadão 

 Status visualizado após a chamada da Senha, indicando que o atendente aguarda 

deslocamento do Cidadão até o Guichê. 

n.3) Em Atendimento 

 Status visualizado após o inicio do atendimento, indicando que o atendente 

iniciou o atendimento e registra o tempo do mesmo. 

n.4) Suspenso 

 Status visualizado após o atendente suspender o atendimento no Guichê; 

o) Relatórios Gerenciais 

o.1) O Sistema ofertado deve disponibilizar os seguintes relatórios gerenciais, 

conforme lista a seguir: 

 Todos os relatórios devem possuir recurso mínimos de exportação para arquivo 

tipo PDF e para planilha padrão Excel com agrupamento, dependendo do filtro 

utilizado. 
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Dado / 

Descrição 
Consolidação 

Consolidação 
temporal 

Medidas 
Estatísticas 

Unidade de Medida 

Quantidade de 
atendimento: 

Prioridade (N, P)* 
Seção 

Atendimento 
Funcionários 

Serviço 
Classe do 

Serviço 

Hora 
Dia 
Mês 

Ano e Período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Quantidade de Cidadãos 
atendidos 

Número de 
Senhas 

retiradas: 

Seção 
Atendimento 

Prioridade (N, P) 
Funcionário 

Hora 
Dia 
Mês 

Ano e Período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Número total de Senhas 
retiradas, independente de 

seu efetivo atendimento 

Tempo de 
deslocamento: 

Cidadão 
Prioridade (N, P) 

Seção 
Atendimento 

Guichê 

Hora 
Dia 
Mês 

Ano e Período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Tempo entre o momento da 
chamada da Senha e o início 

do atendimento 

Tempo 
disponível 

para 
atendimento: 

Guichê 
Seção 

Atendimento 
Funcionário 

Hora 
Dia 
Mês 

Ano e período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Tempo em que o Guichê 
esteve efetivamente 

atendendo. 

Tempo Ocioso 
Seção 

Atendimento 
Funcionário 

Hora 
Dia 
Mês 

Ano e Período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Tempo em que o atendente 
ficou ocioso durante o 

horário do seu expediente, 
registrando todos os 

horários de ligamento e 
desligamento do funcionário 

durante seu período de 
atendimento. 

Satisfação do 
Cidadão 

Prioridade (N, P) 
Seção 

Atendimento 
Guichê 

Funcionário 
Serviço 

Classe do 
Serviço 

Hora 
Dia 
Mês 

Ano e Período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Medirá o nível de satisfação 
do Cidadão, baseado na 
pesquisa do indicador de 

qualidade. 

Tempo de 
Espera 

Prioridade (N, P) 
Seção 

Atendimento 

 
Hora 
Dia 
Mês 

Ano e Período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Duração entre a retirada da 
Senha pelo Cidadão até o 
momento que o mesmo é 

chamado para atendimento. 

Atendimento 
Prioridade (N, P) 

Seção 
Atendimento 

Hora 
Dia 
Mês 

Ano e Período 

Mínimo 
Máximo 

Total 
Média 

Quantidade de Contribuintes 
em atendimento. 
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ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 
 

PROPOSTA COMERCIAL (em papel timbrado da proponente) 

PREGÃO ELETRÔNICO 245/2013  – PROCESSO N° 2320310.245/2013  

 

DADOS A CONSTAR NA PROPOSTA (PREENCHIMENTO PELO PROPONENTE) 

 

Razão Social: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Endereço: 

Telefone/Fax: 

Banco:                                         Conta Corrente:                                     Agencia: 

 

Identificação do responsável legal pela assinatura do contrato, contendo os seguintes 

dados: 

Nome: 

Estado civil: 

Identidade: 

Nacionalidade: 

CPF:  

Cargo: 

 

LOTE ITEM 
CODIGO 

SIAD 
QUANT UNID. Descrição 

01 
01 30783 01 Serviço 

Contratação de empresa especializada na 

prestação de serviço de locação com 

manutenção de sistema eletrônico gerenciador e 

organizador de atendimento por senha, 

compreendendo os seguintes serviços: sistema 

de gerenciamento de atendimento, treinamento, 

consultoria na gestão de filas de atendimento e 

fornecimento dos equipamentos, conforme 

anexos do edital 

02 4359 01 Serviço 
Locação de painel eletrônico, conforme anexos 

do edital. 

 

a) Instalar todos os equipamentos e softwares necessários ao funcionamento do 

sistema, incluindo fornecimento de hardware, desenvolvimento, parametrização e 

customização de software, instalação, treinamento, conforme Anexo II; 

 

b) A contratada será a responsável pelo treinamento dos usuários, bem como o 

fornecimento do material didático (apostilas, etc); 

 

b.1) O treinamento deverá acontecer nas instalações da Fundação Hemominas em 

horário comercial. Todo o pessoal envolvido deverá ser treinado em até 30 dias 

corridos a contar da data do término da instalação completa do sistema (hardware e 

software), conforme item f. 
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c) Carga horária mínima de treinamento: 2 (duas) horas. 

 

d) A contratada deverá manter o sistema em perfeito funcionamento (hardware e 

software), sendo responsável por todos os reparos necessários ao perfeito 

funcionamento do mesmo.  

 

d.1) Havendo a necessidade de reparos,  os mesmos deverão acontecer em até 24 

horas, a contar da data e hora da notificação através de fax ou e-mail. 

 

d.2) Os reparos no sistema (hardware e software) deverão ser realizados por técnico 

credenciado da empresa contratada, que será responsável pela manutenção 

necessária ao restabelecimento do sistema, via acesso remoto ou presencialmente. 

 

d.3) Na possibilidade de acesso remoto para reparos e/ou ajustes, a empresa 

contratada deverá priorizar esta tecnologia. Persistindo o problema, a contratada 

deverá enviar um técnico à Fundação Hemominas, mantendo-se ainda o prazo 

estipulado no item d.1. 

 

e) Local de entrega e instalação do sistema: Hemocentro de Belo Horizonte, 

Alameda Ezequiel dias nº321, bairro Santa Efigênia, Belo Horizonte, Minas 

Gerais de segunda a sexta-feira no horário de 08 as 17horas. 

 

f) Prazo de entrega do equipamento e instalação do sistema: O prazo máximo 

para instalação completa do sistema (hardware e software) é de 30 (trinta) dias 

corridos, após comunicação encaminhada no email indicado pela empresa no 

CRC (Certificado de Registro Cadastral). A contagem inicia-se no dia 

subseqüente à comunicação,  e  não havendo expediente na data determinada, o 

início da execução estará prorrogado para o primeiro dia útil. 

 

g) Prazo de garantia: o prazo de garantia para o serviço será de 90 (noventa dias), 

contados a partir do recebimento, de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor. 

 

Lote Item 
Cod. 

Siad 
descrição 

Quantidade 

(Q) 

Unitário 

Mensal 

(U) 

Total Anual 

(T) 

01 

1. 30783 

Locação de Solução de Monitoramento 

On Line de Circulação de Cidadãos, 

incluindo fornecimento de hardware, 

desenvolvimento, parametrização e 

customização de software, instalação, 

treinamento e total garantia de 

funcionamento 

 

  

1.1  Licença Solução 01 U Q x U x 12 

1.2  Terminais de chamada virtual 21 U Q x U x 12 

1.3  Módulo Supervisor 02 U Q x U x 12 

1.4  Terminal Panorâmico 01 U Q x U x 12 

1.5  Agendamento 01 U Q x U x 12 
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2. 4359 Locação de painel eletrônico    

2.1  Painel de Chamadas 05 U Q x U x 12 

2.2  Módulo Programável para emissão de 

senhas 
01 U Q x U x 12 

2.3  Terminais de Avaliação 21 U Q x U x 12 

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA (a ser utilizado como critério de julgamento) 
T = Total 

desta coluna 

 

Prazo de Garantia: de acordo com Anexo I e II do edital deste Pregão.  

Prazo de entrega: de acordo com Anexo I e II do edital deste Pregão. 

Local de entrega e instalação: de acordo com Anexo I e II do edital deste Pregão. 

Validade da Proposta:       

Declaro que serão atendidas todas as condições estabelecidas neste edital. 

Declaro que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, trabalhistas 

e financeiros, taxas, seguros, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair 

sobre o fornecimento do objeto da presente licitação e que estou de acordo com todas as normas da 

solicitação de propostas e seus anexos. 

Declaro que esta proposta foi elaborada de forma independente. 

 

Data e local. 

Assinatura do Representante Legal da Empresa 
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ANEXO IV – MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº: _______/_______ 

 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA 

DO ESTADO DE MINAS GERAIS – HEMOMINAS E A 

EMPRESA____________________. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            

A Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia do Estado de 

Minas Gerais – HEMOMINAS com sede na Rua Grão Pará, 882, Bairro Santa Efigênia, 

em Belo Horizonte/MG, inscrita no CNPJ sob o nº 26.388.330/0001-90, Inscrição 

Estadual 062779821-0031, neste ato representada por sua Presidente, Dra. Júnia 

Guimarães Mourão Cioffi, brasileira, casada, médica, CRMMG nº19.890, CPF nº 

550.921.606/91, doravante CONTRATANTE, e a Empresa _________________, com 

sede à ____________________________, em _______________, inscrita no CNPJ sob 

o nº ________________, Inscrição Estadual  ________________, neste ato 

representada pelo Sr(a). _____________________, C.I. nº __________________, CPF 

nº _______________, doravante CONTRATADA, resolvem celebrar o presente 

contrato, de acordo com as seguintes cláusulas: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O objeto do presente contrato é a prestação de serviço de empresa 

especializada em serviços de manutenção preventiva e corretiva, instalação técnica e 

validação inicial em equipamentos, conforme detalhamento constante nos Anexos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOCUMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR E LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

 

I – O objeto obedecerá ao estipulado neste Contrato, às disposições do 

Edital de Pregão Eletrônico nº 245/2013, à Proposta Técnica e Comercial da(o) 

Contratada(o) e aos demais documentos constantes do Processo nº 

2320310.0000245/2013, que, independentemente de transcrição, fazem parte integrante 

e complementar deste Contrato, cujo teor considera-se conhecido pelas partes. 

 

II – A legislação aplicável à execução do presente Contrato, bem 

como aos casos omissos é a seguinte; 

a) Federal – Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

b) Estadual – Leis 13.994/01, 14.167/02, 14.184/02, Decretos 

44.786/08 e 45.902/2012. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES 
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No cumprimento deste Contrato, as partes se comprometem 

respectivamente, a atenderem às normas seguintes: 

 

1 - A CONTRATADA se compromete a: 

1.1- nos termos do §1º do art.65 da Lei 8.666/93, a Contratada fica obrigada a 

aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

nos serviços, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato; 

1.2 – entregar e instalar os equipamentos e softwares necessários ao 

funcionamento do sistema no Hemocentro de Belo Horizonte, localizado na Alameda 

Ezequiel Dias, nº321, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, entre a segunda e 

a sexta-feira, no horário de 08:00 às 17:00 horas; 

       1.2.1 – a instalação completa do sistema (hardware e software) deverá ocorrer 

em até 30(trinta) dias corridos, a contar do primeiro dia útil após a data de convocação 

da Contratada para retirada da nota de empenho, através de fax ou e-mail; 

                     1.2.1.1 - os equipamentos deverão ser novos e sem uso; 

                           1.2.1.1.1- não serão aceitos equipamentos usados, remanufaturados ou 

de demonstração; 

         1.2.1.2 – a Contratada deverá fornecer manual de instruções de uso dos 

equipamentos, em português, por meio de cópia impressa e em CD; 

         1.2.1.3 – a Contratada deverá fornecer as atualizações de novas versões do 

software, bem como quaisquer peças, componentes, equipamentos e materiais 

necessários ao correto funcionamento dos equipamentos, sem qualquer ônus adicional 

para a Contratante; 

                    1.2.1.4 - a Contratada deverá se responsabilizar pelo transporte e instalação 

dos equipamentos, incluindo a remoção dos mesmos após o término do contrato;  

       1.2.2 – a Contratada deverá ministrar treinamento para os usuários do 

sistema; 

          1.2.2.1 – o treinamento deverá ocorrer nas instalações da Fundação 

Hemominas, em horário comercial;  

          1.2.2.2 – todo o pessoal envolvido deverá ser treinado em até 30(trinta) dias 

corridos, a contar da data do término da instalação completa do sistema (hardware e 

software), conforme o disposto no subitem 1.2.1; 

          1.2.2.3 - a Contratada deverá fornecer material didático(apostilas, etc.); 

          1.2.2.4 – o treinamento deverá possuir carga horária mínima de 02(duas) 

horas úteis; 

       1.2.3 – a Contratada deverá manter o sistema em perfeito funcionamento 

(hardware e software), devendo se responsabilizar pela execução de todos os reparos 

que visem garantir tal finalidade; 

          1.2.3.1 – a Contratada deverá executar os reparos em até 24 horas, a contar 

do momento da sua notificação, pela Contratante, através de fax ou e-mail; 

          1.2.3.2 – os reparos no sistema (hardware e software) deverão ser realizados 

presencialmente por técnico credenciado da própria Contratada; 

           1.3 – garantir os serviços prestados durante o prazo de vigência contratual; 

           1.4 - fazer com que seu pessoal (técnicos e funcionários) siga e obedeça sempre 

aos procedimentos adequados durante a execução dos serviços, bem como a todas as 

normas e procedimentos internos praticados pela Contratante, principalmente àquelas 

referentes às normas de segurança do trabalho, fornecendo aos seus funcionários 

guarda-pó ou uniforme identificando a empresa, crachá para identificação e 
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equipamentos de proteção individual (EPI) exigidos pela legislação pertinente; 

1.5 - responsabilizar-se pela execução dos serviços, objetos deste contrato, 

responder civil e criminalmente, por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou 

culpa sua, de seus empregados prepostos, ou terceiros, no exercício de suas atividades, 

vier direta e indiretamente, causar ou provocar a Contratante, e/ou a seus empregados 

e/ou a terceiros; 

1.6 - atender de imediato as observações que lhe chegarem da fiscalização da 

Contratante, com relação à conduta imprópria por parte de algum funcionário, cujas 

deficiências no trabalho, obriguem, em cada caso, a impor medidas necessárias para 

corrigir de pronto, as referidas deficiências; 

1.7 - permitir o acompanhamento dos serviços pela Contratante, não omitindo 

dados e informações postos à sua disposição; 

1.8 - guardar, exceto mediante prévia e expressa anuência por escrito da 

Contratante, absoluto sigilo acerca dos dados tratados e armazenados no sistema 

ou em outros sistemas e bancos de dados da Contratante, não fornecendo ou 

divulgando nenhuma informação a qualquer pessoa física ou jurídica; 

1.9 - não utilizar, exceto mediante prévia e expressa anuência por escrito da 

Contratante, qualquer nome, marca, logotipo, símbolo ou dados de propriedade, sob a 

guarda da Contratante e/ou de seus fornecedores, nem fazer qualquer declaração ou 

referência que indique a existência de qualquer vínculo ou relação contratual ou 

negocial além do disposto neste contrato; 

 1.10 - reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir no total ou em partes, o 

objeto do contrato em que se verifiquem vícios ou incorreções; 

 1.11 – assumir prejuízos quanto à qualidade dos serviços prestados e reparar o 

não executado a contento, sem ônus para a Contratante; 

 1.12 - responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, fiscais, 

previdenciários e comerciais resultantes da execução do presente contrato; 

           1.12.1- a Contratada deverá garantir que nos preços contratados estejam 

inclusos todos os tributos e quaisquer outras despesas decorrentes da prestação dos 

serviços; 

  1.13 – manter durante toda a execução do contrato todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

  1.14 - emitir Nota Fiscal, onde constem dados bancários, para efeito de 

pagamento.    

 

   

 

2 - A CONTRATANTE se compromete a: 

 

2.1 – designar servidor que se responsabilizará pelo recebimento e pela 

conferência da qualidade dos serviços prestados em conformidade com os termos 

contratuais; 

           2.2- comunicar prontamente à Contratada qualquer erro ou mau funcionamento 

no Sistema;  
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           2.3-permitir acesso dos técnicos da Contratada, colaborando para a tomada de 

medidas necessárias à prestação de serviços, exigindo sempre, a carteira de 

identificação funcional; 

2.4 – receber os serviços em caráter provisório, reservando-se o direito de no 

prazo de até 90 (noventa) dias, indicar qualquer falha no serviço prestado, preservado 

ainda o prazo igual ou superior de garantia. Somente após este período será considerado 

definitivo o serviço; 

2.5 – efetuar pagamento no prazo contratual. 

 

 

 

 

 

 

 

                                 CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO 

 

I - Dos Preços 

 

Valores unitários:  

 

 

LOT

E 

 

ITE

M 

 

QUA

NT 

UNID

. 
Descrição 

Preço 

mensal 

Preço 

anual 

01 

 

01 

 

01 
Serviç

o 

Locação de solução de 

monitoramento on line de 

circulação de cidadãos, incluindo 

fornecimento de hardware, 

desenvolvimento, parametrização e 

customização de software, 

instalação  treinamento e total 

garantia de funcionamento, 

conforme disposto no anexo II. O 

item será composto pelos serviços 

abaixo discriminados, de acordo 

com os quantitativos especificados 

nos anexos II e  III: 

1.1 – licença solução; 

1.2  - terminais de chamada virtual; 

1.3  - módulo supervisor; 

1.4 – terminal panorâmico; 

 

  

 01 Serviç Locação de painel eletrônico,   
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02 

 

o conforme o disposto no anexo II. O 

item será composto pelos serviços 

abaixo discriminados, de acordo 

com os quantitativos especificados 

nos anexos II e  III: 

2.1 – painel de chamadas; 

2.2 – módulo programável para 

emissão de senhas; 

2.3 – terminais de avaliação. 

 

TOTAL 

 

  

 

 

Valor total do contrato: R$ xxxx 

 

II - Das Condições de Pagamento 

 

O pagamento será efetuado à CONTRATADA, mensalmente, após a 

realização dos serviços, pelo Sistema Integrado de Administração Financeira – 

SIAFI/MG, a crédito do beneficiário, no prazo de 15 (quinze) dias corridos da execução 

de cada parcela do objeto, e da entrega da(s) Nota(s) fiscal(is) correspondente(s), 

acompanhada(s) da comprovação de situação regular com a Seguridade Social 

(CND/INSS e CRF/FGTS). 

 

  III – DO REAJUSTAMENTO 

 

O valor dos serviços será reajustado ou corrigido monetariamente de 

acordo com as disposições da Lei 10.192 de 14/02/2001. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA    
 

O presente Contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses, contado 

a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais períodos até o 

limite estabelecido pelo art.57, IV, da Lei 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da dotação 

orçamentária: 2321.10.302.187.4372.0001.339039.19 e 

2321.10.302.187.4372.0001.339039.27 – fonte 10.1 – UE: 2320024 – UPG: 264. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO 

 

Cabe à Contratante, a seu critério e através do gestor do contrato, ou 

seja, o Chefe de Serviço de Programação e Controle da Fundação Hemominas, exercer 
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ampla, irrestrita e permanente gestão de todas as fases de execução das obrigações e do 

desempenho da Contratada, sem prejuízo do dever desta de fiscalizar seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Cabe à Contratante, a seu critério e 

através do fiscal do contrato, ou seja, o Responsável pela Gerência Técnica da 

Fundação Hemominas, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização de todas as 

fases de execução das obrigações e do desempenho da Contratada, sem prejuízo do 

dever desta de fiscalizar seus empregados, prepostos ou subordinados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A Contratada declara aceitar, 

integralmente, todos os métodos e processos de inspeção, verificação e controle a serem 

adotados pela Contratante. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A existência e a atuação da fiscalização 

da CONTRATANTE em nada restringe a responsabilidade integral e exclusiva da 

Contratada quanto à integridade e à correção da execução das prestações a que se 

obrigou, suas conseqüências e implicações perante terceiros, próximas ou remotas. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO, RESILIÇÃO E 

ALTERAÇÃO 

 

O presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos 

arts. 77 e 78 da Lei 8.666/93, com as conseqüências indicadas no art. 80, sem prejuízo 

das sanções previstas naquela Lei e no ato convocatório, ou resilido pela superveniência 

de fatos ou adição de normas legais ou regulamentares, de ordem superior, que tornem 

materialmente inexeqüível, bem como poderá ser alterado, completado substantiva, ou 

formalmente, mediante Termo Aditivo, cujas justificativas sejam aceitas pela 

contratante, desde que não prejudiquem o interesse público. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – São casos de rescisão administrativa e, 

portanto, determinada por ato unilateral e escrito da Administração, os casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei 8.666/93. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os casos de rescisão contratual serão 

formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla 

defesa. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES  
 

O não cumprimento das obrigações decorrentes deste contrato dará 

ensejo à aplicação das penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, 

assegurada a ampla defesa e obedecidos os seguintes critérios, constantes do Decreto 

Estadual nº 45.902/2012: 
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I – DA ADVERTÊNCIA: 

 

O atraso ou o descumprimento da obrigação assumida permitirá a 

aplicação de advertência, que será aplicada sempre por escrito; 

 

II – DAS MULTAS: 

 

As multas serão graduadas, em cada caso, pela Fundação Hemominas, 

de acordo com a gravidade da infração, observados os seguintes limites: 

 

a) multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, até o 30º 

(trigésimo) dia  de atraso, sobre o valor do fornecimento ou serviço 

não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não 

cumprida;  

b) multa de 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; ou 

c) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do fornecimento, 

serviço ou obra não realizada, no caso de atraso superior a 30 (trinta) 

dias, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o tornem 

impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, 

ainda, fora das especificações contratadas; 

  

III – DEMAIS SANÇÕES: 

 

a) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a Administração Pública Estadual, por prazo 

definido no art. 6º, da Lei Estadual nº 13.994/01 e no art. 38, inciso 

III, do Decreto Estadual nº 45.902/2012; 

b) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração Pública 

Estadual pelos prejuízos resultantes de ação ou omissão do mesmo, 

obedecido o disposto no inciso IV do artigo 38 do Decreto Estadual 

nº45.902/2012, e; 

c)  todas as demais sanções previstas na Lei Estadual nº 14.167/02 e 

Decreto nº 44.786/08; e ainda no capítulo IV, da Lei n.º 8.666/93 e 

alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Decreto Estadual 

nº45.902/2012.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor da multa aplicada, nos termos 

do inciso II, será cobrado pela via administrativa, descontado, preferencialmente, dos 

pagamentos devidos pela Fundação Hemominas ao contratado, ou cobrado 

judicialmente; 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As penalidades de advertência e multa 

serão aplicadas de ofício ou por provocação dos órgãos de controle, pelo Diretor de 

Planejamento, Gestão e Finanças da Fundação Hemominas; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO – A pena de multa poderá ser aplicada 

cumulativamente com as demais sanções restritivas de direito, constante deste contrato. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICAÇÃO 

 

A validade deste Contrato depende da sua publicação em extrato, no 

Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, a ser providenciada pela Fundação 

Hemominas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

 

As partes elegem o Foro da Comarca de Belo Horizonte, com a 

renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir eventuais 

divergências decorrentes das obrigações e compromissos assumidos pelas mesmas neste 

Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES FINAIS 

 

E por estarem justas e acertadas, a Fundação Hemominas e a Empresa 

___________________, assinam o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor, 

para os mesmos efeitos legais e perante as testemunhas em número de 02 (duas), adiante 

identificadas. 

 

 

Belo Horizonte, ____ de __________________ de 2.014. 

 

 

 

 

Dra. Júnia Guimarães Mourão Cioffi  



  

 

55 

COMPRAS 

 

fls______ 

 

---------- 

 

Presidente da Fundação Hemominas 

 

 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

NOME:_______________________________________CI:______________________

CPF:___________ 

 

NOME:_______________________________________CI:______________________

CPF:___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

1. ESPECIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO DE MONITORAMENTO E PAINEL 

ELETRÔNICO 

 

I - A SOLUÇÃO DEVERÁ CONTEMPLAR AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 

 

23) Funcionalidades dedicadas aos Cidadãos, atendentes, supervisores, coordenadores, 

gerentes e diretores, considerando os segmentos operacionais e de gestão do 

atendimento. 

24) Recursos de Agendamentos, Encaminhamentos, Monitoramentos, Relatórios, 

Alarmes, Chats, Atendimentos Presenciais, completo Configurador, tudo acessado 

exclusivamente por browser. 
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25) Configuração on-line e utilização de todas as modalidades de atendimento em uma 

ou mais Unidades de Atendimento, independente do volume diário do atendimento. 

26) Adotar hardware simplificado e robusto e apenas uma base de dados para toda a 

planta corporativa do atendimento.  

27) Considerar critérios de usabilidade para garantir aos Usuários e Cidadãos máximo 

aproveitamento dos recursos disponíveis, desempenho e total garantia da qualidade. 

28) Garantir independência e continuidade operacional da Unidade de Atendimento por 

prazo indeterminado, incluindo respectiva manutenção da integridade dos dados 

operacionais até o restabelecimento do acesso ao Banco de dados central e módulo 

gerencial. 

29) A solução deverá garantir o pleno funcionamento da Unidade de Atendimento, 

independente da disponibilidade do ambiente gerencial corporativo. A configuração 

da Unidade pode ser no ambiente intranet da Unidade ou a partir do ambiente 

intranet e internet corporativo.  

30) A composição da solução deve adotar arquitetura que contemple o pleno 

funcionamento da Unidade em modulo único para operação, supervisão e 

gerenciamento local, no âmbito da Unidade. O gerenciamento corporativo deve 

compor apenas um módulo, dedicado ao controle e armazenamento de todos os 

dados operados pelas Unidades, gerar todo o conhecimento corporativo necessário à 

Gestão do Atendimento, e por último disponibilizar as funcionalidades dedicadas ao 

Agendamento do Atendimento.  

31) Utilizar Banco de dados único para o ambiente corporativo.  

32) O modulo de gerenciamento deve receber, armazenar e processar todos os dados que 

circulam no ambiente do Sistema, incluindo seus diversos setores, gerando todas as 

informações necessárias ao completo gerenciamento e otimização do fluxo do 

Atendimento. 

33) O Usuário deve possuir Perfil de Acesso de acordo com sua área de atuação, em 

todas as funcionalidades do Sistema; 

34) O Sistema deverá ser parametrizado disponibilizando a emissão de diversos 

relatórios estatísticos, com informações do tipo: data e hora de chegada do Cidadão, 

do atendimento, identificação do atendente, Guichê e tipo de Serviço, Atividades, 

totalização de atendimento por atendente, por setor, por período e geral de 

atendimento, tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, por faixa de 

horário, dia, mês e ano, algoritmos comparativos por período, além de poder atender 

novas demandas de apuração conforme descrição das áreas interessadas. 

35) A solução deverá ser padronizada e personalizada para todas as Unidades onde 

forem adotadas, considerando hardware, software, funcionalidades e procedimentos 

operacionais. Observar os seguintes equipamentos e características mínimas para 

receber personalização: 

d) Terminais de Avaliação: Layout do teclado personalizado e exclusivo da 

FUNDAÇÃO HEMOMINAS. A Contratante deverá aprovar previamente o 

layout do teclado; 
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e) Terminal Emissor de Senha: Configuração do teclado com personalização de 

cores e legendas; 

f) Painel de Chamada de Senha: Formato e layout da tela, tempo de projeção e 

áudio configurável para chamada tipo beep e tipo voz, conforme a Prioridade 

da Senha a ser chamada. Deve possuir interface para projeção de vídeos, 

tudo comandado por sequenciador programável. A chamada por voz deve ser 

livre de “sotaque” e estar distante dos efeitos da digitalização. 

36) Todos os módulos de software da solução devem ser acessados única e 

exclusivamente por um browser padrão de mercado e garantir total portabilidade 

para as estações de trabalho dos Usuários, em todos os níveis e permissões. 

37) Todas as funcionalidades configuradas e disponibilizadas para os atendentes 

deverão acompanhar recurso de integração com outros sistemas para uso futuro, 

adotando um modelo padrão de WebService. Não será aceito interface por troca de 

arquivo ou acesso direto à Base de Dados corporativa deste sistema de Gestão do 

Atendimento. 

38) Os módulos de software podem demandar plug-ins para serem executados, no 

entanto, por motivos de segurança da rede interna da FUNDAÇÃO HEMOMINAS, 

qualquer dos módulos da solução ofertada que operar por plug-ins não deverá: 

c) Manipular arquivos locais do computador onde o plug-in está sendo 

executado (exceto upload e download, caso seja necessário, operado 

manualmente por um usuário). 

d) Abrir qualquer porta de comunicação do computador local para 

comunicação com ambiente externo (exceto comunicação com o servidor a 

partir do qual foi carregado, trafegando especificamente protocolo HTTP). 

39) As funcionalidades locais de atendimento ao Cidadão, na Unidade de Atendimento, 

não podem acessar diretamente o Banco de dados corporativo deste sistema de 

Gestão do Atendimento. Todos os recursos operacionais de Atendimento ao 

Cidadão, incluindo a emissão da senha da recepção ou triagem, o atendimento no 

guichê/mesa e os recursos para a supervisão da Unidade devem, necessariamente, 

utilizar browser.  

40) É indispensável garantir plena independência operacional da solução no âmbito da 

Unidade e evitar paralização no atendimento por indisponibilidade da Base de 

Dados corporativa. As comunicações do ambiente operacional na Unidade e o 

ambiente de gestão corporativa devem acontecer somente para o envio das 

mensagens operacionais do atendimento e para o recebimento dos agendamentos 

efetivos para cada Unidade. 

41) A solução deve disponibilizar recuperação automática de falhas de comunicação 

entre o ambiente da Unidade de Atendimento e o ambiente de gestão corporativa. 

42) A solução deve dispor de módulo de Agendamento próprio e completamente 

integrado ao sistema de Gestão do Atendimento. 

43) Disponibilizar geração de informações para análise de demanda por Unidade e por 

Serviço, considerando Senhas emitidas, Senhas totalmente atendidas e Senhas 

parcialmente atendidas. 
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44) O controle do atendimento ao Cidadão deve considerar os seguintes conceitos 

fundamentais: 

f) Serviço e Atividade: 

 Serviço composto por uma ou mais Atividades; 

 Atividade como objeto da execução do Atendente; 

 Senha emitida para Serviço, podendo ser um ou vários; 

 Não emitir Senha para uma Atividade, Categoria ou Prioridade;  

 Alterar a seqüência de execução de Atividade; 

 Incluir Atividades ao Serviço, vinculado à Senha e durante o Atendimento; 

 Incluir novos Serviços à Senha, durante o Atendimento; 

 Editar filtros para vinculação plena entre Locais de Atendimento, Serviços e 

Atividades; 

g) Prioridade: 

 Variável componente da Senha e determinante para identificação dinâmica 

da ordem de chamada; 

 Alterar a Prioridade durante o Atendimento; 

 Editar filtros para vinculação plena entre Locais de Atendimento e 

Prioridade; 

h) Categoria: 

 Variável componente da Senha e classificatória para a vinculação entre 

Locais de Atendimento, Serviços e Atividades; 

 Alterar a categoria durante o Atendimento; 

 Editar filtros para vinculação plena entre Locais de Atendimento e 

Categoria; 

i) Unidade, Seção e Guichê: 

 Estrutura de Local físico para o atendimento de uma Senha. 

j) Atendimento: 

 Uma Atividade com início e fim de atendimento; 

 

II - MÓDULO DE CONFIGURAÇÃO GERAL. 

53) Para garantir disponibilidade das funcionalidades mínimas, a solução deverá 

permitir as seguintes configurações: 

54) Cadastro de Unidade: permite cadastrar, editar ou excluir uma Unidade de 

Atendimento. 

55) Cadastro de alarmes: permite cadastrar, editar ou excluir alarmes referentes ao 

processo de atendimento, Prioridades, suspensão, ociosidade, tempo de espera na 

fila, entre outros. 

56) Cadastro de horário de funcionamento: permite definir os horários de 

funcionamento de uma Unidade. 

57) Cadastro de Seções: permite cadastrar, editar ou excluir uma Seção de Atendimento 

em uma Unidade. 
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58) Cadastro de Atividades: permite cadastrar, editar ou excluir as Atividades 

executadas em uma determinada Unidade. 

59) Cadastro de Serviços: permite cadastrar, editar ou excluir os Serviços executados 

em uma determinada Unidade, sendo que cada Serviço pode conter uma ou mais 

Atividades. 

60) Cadastro de Contadores: permite cadastrar, editar ou excluir um Contador, o qual é 

utilizado para fazer a geração de números das Senhas a serem emitidas. 

61) Cadastro de Prioridades: permite cadastrar, editar ou excluir uma Prioridade de 

atendimento. 

62) Cadastro de Guichês: permite cadastrar, editar ou excluir um Guichê de 

atendimento. 

63) Cadastro de permissões de Usuário: permite cadastrar, editar ou excluir uma 

permissão para o Usuário, para cada funcionalidade do sistema. 

64) Cadastro de Usuários: permite cadastrar, editar ou excluir um Usuário do sistema, 

com suas respectivas permissões de acesso ao mesmo. 

65) Cadastro de dispositivos: permite cadastrar, editar, excluir e configurar dispositivos 

do sistema, tais como: PainéisTV, impressoras, terminais de avaliação, entre outros. 

66) Cadastro de Seções de Supervisão: permite cadastrar, editar ou excluir uma Seção 

Supervisão, que é uma sub-Seção que permite supervisionar partes de uma Seção, 

agrupando Guichês e Atividades de uma mesma Seção. 

67) Cadastro de Categoria: permite cadastrar, editar ou excluir uma Categoria e é 

utilizada para diferenciar as Senhas de acordo com a necessidade de sua emissão. 

68) Cadastro de Classe de Atividade/Serviço: permite cadastrar, editar ou excluir uma 

Classe de Atividade/Serviço, que é utilizada para organizar melhor a listagem de 

Atividades/Serviços, durante um atendimento. 

69) Cadastro de documentos necessários para atendimento do Serviço 

70) Cadastro de Motivo de Suspensão: permite cadastrar, editar ou excluir um Motivo 

de Suspensão, o qual é utilizado quando o atendimento é suspenso pelo atendente, 

para que o mesmo realize alguma outra Atividade como, por exemplo: almoço, ida 

ao banheiro, entre outros. 

71) Cadastro de Motivo de Pausa: permite cadastrar, editar ou excluir um Motivo 

Pausa, o qual é utilizado quando o atendimento é pausado pelo atendente, para que 

o mesmo realize alguma outra Atividade em paralelo como, por exemplo: atender 

telefone, imprimir boleto, entre outros. 

72) Cadastro de Motivo de Não Emissão: permite cadastrar, editar ou excluir um 

Motivo de Não Emissão, o qual é utilizado para justificar porque uma Senha não foi 

emitida no sistema. 

73) Cadastro de Motivo de Cancelamento: permite cadastrar, editar ou excluir um 

Motivo de Cancelamento, o qual é utilizado para justificar um evento de 

cancelamento de Senha no sistema, como: desistência, não comparecimento, entre 

outros. 
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74) Cadastro de Motivo de Tempo Extra: permite cadastrar, editar ou excluir um 

Motivo de Tempo Extra, o qual é utilizado para justificar um evento de tempo 

excedido pelo atendente no atendimento. 

75) Cadastro de Dependência: permite cadastrar, editar ou excluir uma Dependência, o 

qual é utilizado para estabelecer dependências entre os Serviços cadastrados no 

sistema, quando os mesmos estão presentes em uma Senha. 

76) Cadastro de Cidadão: permite cadastrar, editar ou excluir um Cidadão para um 

atendimento, por meio dos seguintes dados: 

 Nome: define o nome do Cidadão; 

 Telefone: define o número de telefone do Cidadão; 

 2 tipos de documentos: define quais os dois principais tipos de documentos do 

Cidadão, como: RG, CPF, entre outros; 

 Data de nascimento: define qual a data de nascimento do Cidadão; 

77) Horário configurável para eliminação das Senhas remanescentes após o final do 

expediente. 

78) Horário configurável para reinicio dos contadores de geração dos números das 

Senhas. 

79) Contadores e Prefixos configuráveis para cada combinação de Serviços e 

Prioridades. 

80) Filtros para os Guichês de atendimento, possibilitando melhor distribuição do 

atendimento, incluindo Prioridades, Atividades, Categorias e Serviços. 

81) Ajuste automático e dinâmico dos filtros de Guichês de acordo com a ociosidade ou 

disponibilidade dos atendentes. 

82) Alteração automática e dinâmica dos filtros de Guichês de acordo com a demanda 

de Cidadãos na fila. 

83) Alteração automática e dinâmica dos filtros de Guichê de acordo com o horário de 

funcionamento da Unidade. 

84) Backup automático dos dados do sistema, em horário previamente configurado. 

85) Ordenação das Senhas na fila por horário de emissão ou pelo horário de entrada na 

fila de espera. 

86) Tempo mínimo de espera para considerar o deslocamento do Cidadão entre a 

triagem e a sala de espera, dependendo do layout da Unidade ou Seção de 

Atendimento. 

87) Alertas do tipo pop-up e aviso sonoro na interface dos atendentes para aviso de 

novas Senhas na fila de espera, enquanto Guichê estiver ocioso. 

88) Alertas do tipo pop-up e aviso sonoro na interface dos atendentes para aviso de 

atendimento não iniciado um período após a chamada da Senha. 
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89) Relação de chamada entre as Prioridades para balancear o atendimento e o tempo 

de espera. Possibilidade destas relações serem diferentes para cada ambiente de 

espera (Seção). 

90) Tempo de espera na fila para as Prioridades, possibilitando à Senha aumentar 

dinamicamente a sua Prioridade após este tempo vencido. 

91) Número máximo de Senhas emitidas por Serviço, paralisando a emissão de Senhas 

ao ser alcançado. 

92) Chamada automática, onde o atendente com mais tempo ocioso chama 

automaticamente a Senha da fila. 

93) Visualização de Senha, permitindo o atendente visualizar a Senha antes de chamá-

la no painel, com possibilidade de devolvê-la para a fila, sem efetivar a chamada. 

94) Diferentes níveis de Prioridade para cada Guichê. 

95) SMS para envio de avisos de chamada da Senha para o Cidadão. 

96) SMS para envio de avisos de final do atendimento da Senha para o Cidadão. 

97) SMS para envio de alarmes aos supervisores do sistema. 

98) Desativação de um Serviço para interromper a emissão de Senhas para o mesmo.  

99) Reativação do Serviço para continuar a emissão de Senha. 

100) Acertar o relógio do servidor pelo browser. 

101) Sincronismo automático de relógio. 

102) Formato de impressão de Senha com opções de incluir: 

 Textos estáticos; 

 Horário de emissão da Senha; 

 Número da Senha; 

 Lista de Atividades da Senha; 

 Lista de Serviços da Senha; 

 Lista de documentos necessários para execução dos Serviços da Senha; 

 Categoria da Senha; 

 Seção de Atendimento da primeira Atividade; 

 Nome do Cidadão; 

 Telefone do Cidadão; 

 Número do documento do Cidadão; 

 Prioridade da Senha; 

 Serviço atual da Senha; 

 Atividade atual da Senha; 

 Hora estimada para chamada; 

 Comentário da Senha; 

 Figura previamente carregada. 

103) Configuração de botão personalizado para uso nos Guichês, combinando as 

funcionalidades: 
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 Próxima Senha: utilizada para chamada do próximo Cidadão a ser atendido, 

levando em conta os critérios de Prioridade, alocação, Atividade e o tempo de 

espera do Cidadão. Esta opção exibe no painel a mensagem de chamada da 

Senha e preenche suas informações. 

 Inicia Atendimento: permite ao Atendente iniciar o Atendimento da Senha 

chamada. 

 Finaliza Atendimento: permite ao Atendente finalizar o Atendimento de uma 

Senha iniciada. 

 Cancela Senha: permite cancelar uma Senha chamada. 

 Altera Categoria: permite ao Atendente alterar a Categoria de uma Senha que 

está sendo atendida, para outra da listagem de Categorias cadastradas. 

 Altera Prioridade: permite ao Atendente alterar a Prioridade de uma Senha que 

está sendo atendida, para outra da listagem de Prioridades cadastradas. 

 Altera Serviço: permite ao Atendente alterar o Serviço da Senha que está sendo 

atendida, sendo que, esta função é utilizada para envio de uma Senha a outro 

setor de Atendimento. 

 Adiciona Atividade: permite ao Atendente adicionar mais Atividades para um 

mesmo Cidadão, além da que havia sido emitida na Senha.  

104) QUANTIDADE: 01 (uma) licença. 

 

III - TERMINAIS DE CHAMADA VIRTUAL  

 

27) Atendimento em uma ordem determinada, como por exemplo, buscando sempre o 

menor tempo de espera, cadastro de dependências entre Serviços, entre outros. 

28) Chamada de próxima Senha: 

 Escolhida automaticamente pelo sistema; 

 Senha específica, com o atendente informando o numero da Senha; 

 De uma determinada Atividade selecionada pelo atendente; 

 De uma determinada Prioridade selecionada pelo atendente; 

 De uma determinada categoria selecionada pelo atendente. 

29) Iniciar o Atendimento da Senha; 

30) Finalizar o Atendimento da Senha: 

 Finalizando a Senha caso tenha atendido todas as demandas; 

 Enviar para a fila correspondente caso tenha outros passos pendentes; 

 Executar Atendimento adicional, incluindo nova Atividade na Senha. 

 Executar Atendimento adicional, incluindo novo Serviço na Senha. 

31) Alterar a Atividade que está em atendimento na Senha; 

32) Alterar a Prioridade da Senha em atendimento; 

33) Alterar a categoria da Senha em atendimento; 

34) Suspender Atendimento com motivo para se ausentar do Guichê; 

35) Retornar de suspensão; 

36) Cancelar Senha chamada; 
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d) Cancelar Senha em Atendimento; 

e) Alterar o próximo passo da Senha (pular etapas do atendimento); 

f) Alterar o Serviço da Senha: 

 Atendendo o Serviço escolhido caso tenha condições de filtro; 

 Devolvendo a Senha para a fila correspondente caso não tenha condições de 

filtro; 

 Agendando as próximas Atividades da Senha. 

37) Criar nova Senha para atendimento imediato; 

38) Pausar Atendimento de uma Senha em execução com motivo; 

39) Retornar Atendimento pausado; 

40) Editar/incluir os dados do Cidadão em atendimento; 

41) Incluir comentário sobre a Senha; 

42) Usar o botão personalizado previamente configurado; 

43) Alterar a quantidade de atendimentos da Atividade atual da Senha (atendimento 

múltiplo); 

44) Executar o próximo passo da Senha se houver condição de filtro, sem enviar a 

Senha de volta para a fila. 

45) Adicionar na Senha Serviço a ser executado; 

46) Excluir Atividades da lista de Atividades pendentes da Senha; 

47) Editar dependência entre as Atividades da Senha; 

48) Solicitar para outro atendente, que esteja ocioso, apoio no atendimento a Senha; 

49) Transferir a Senha para outro atendente que esteja ocioso; 

50) Congelar a Senha para reativá-la mais tarde; 

51) Reativar Senha congelada. 

52) QUANTIDADE: 21 (vinte e uma) licenças. 

 

IV - MÓDULO SUPERVISOR 

 

O Terminal do Supervisor deve disponibilizar todas as funcionalidades de 

monitoramento, visualização de alarmes, chats e configurações dedicadas ao perfil do 

supervisor da Unidade de Atendimento. Deve ser 100% compatível com qualquer 

browser utilizado no mercado.  Todas as funcionalidades deste terminal supervisor 

devem fazer parte do software aplicativo único de controle da Unidade de Atendimento 

ao Cidadão, hospedado em um dos dispositivos Painéis TV de Chamada de Senha da 

Unidade. Deve dispor de todas as informações e indicadores, tipo status e totalizadores, 

relativos ao dia em atendimento.  

Funcionalidades mínimas dedicadas ao Supervisor: 

24) Desligar o sistema; 

25) Cancelar todas as Senhas; 
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26) Reiniciar contadores de geração dos números das Senhas; 

27) Alterar padrão de atendimento (configuração pré-determinada de filtros dos 

Guichês); 

28) Emitir Senhas, inclusive fora do horário configurado; 

29) Listar alarmes do sistema. 

30) Lista dos eventos do sistema; 

31) Lista dos erros de avaliação; 

32) Cancelar Senhas em lote da fila; 

33) Cancelar Senhas dos Guichês; 

34) Visualizar status atual dos Guichês de cada Seção: 

 Status (Desconectado, atendendo, pausado, ocioso, entre outros); 

 Tempo decorrido no status; 

 Senha em atendimento (se houver); 

 Atendente logado (se houver). 

35) Visualizar panorama da Unidade por Seção: 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila); 

 Número da ultima Senha chamada. 

36) Visualizar panorama da Unidade por Atendente: 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Tempo de atendimento mínimo; 

 Tempo de atendimento máximo. 

37) Visualizar panorama de Seção por Atendente: 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Tempo de atendimento mínimo; 

 Tempo de atendimento máximo. 

38) Visualizar panorama da Unidade por Atividade: 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila); 

 Número da última Senha chamada. 

39) Visualizar panorama de Seção por Atividade 
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 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila); 

 Número da ultima Senha chamada. 

40) Visualizar panorama da Unidade por classe de Atividade 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento. 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila). 

41) Visualizar panorama de Seção por classe de Atividade 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento. 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila). 

42) Visualizar panorama da Unidade por classe de Atividade e Atividade com 

navegação pelas classes 

 Quantidade de Senhas na fila; 

 Quantidade de Senhas na fila para duas Prioridades (Comum e preferencial); 

 Quantidade de atendimentos; 

 Média de tempo de atendimento; 

 Média de tempo de espera; 

 Tempo de espera real (tempo de espera da Senha mais antiga atualmente na fila). 

43) CHAT: utilizada para efetuar conversações com outros Usuários do sistema. 

44) Permissões para atendente e triagem: 

 Sem permissão nenhuma de chat; 

 Livre para conversar com qualquer Usuário; 

 Permissão para os atendentes somente responderem quando forem solicitados; 

 Permissão para enviar mensagens apenas para supervisores; 

 Permissão para usar somente mensagens predefinidas no chat. 

45) Permissões para supervisores: 

 Sem permissão nenhuma de chat; 

 Livre para conversar com qualquer Usuário; 

 Permissão para usar somente mensagens predefinidas no chat. 

46) QUANTIDADE: 02 (duas) licenças. 
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V - PAINEL DE CHAMADAS 

 

4) O Painel deve projetar de forma controlada a Chamada da Senha, acumulando as 

seguintes funcionalidades mínimas, utilizando tela tipo LCD/LED cujo tamanho 

deve ser compatível com o ambiente da espera, neste caso 32”: 

j) Hospedar o programa aplicação que controla todas as funcionalidades do 

presente objeto no âmbito da Unidade de Atendimento, além de estabelecer 

conexão com o ambiente remoto da Gestão Corporativa do Atendimento; 

k) Utilizar hardware simplificado; 

l) Possuir ferramenta de edição, configuração e processamento de tela para a 

projeção de vídeos, todas as informações de identificação da Senha chamada e 

Mensagem de Texto; 

m) Deve disponibilizar chamada tipo alarme sonoro configurado e chamada por 

voz, observando fluência e entonação com forte característica natural; 

n) Classificação do tipo da chamada sonora (beep ou voz) através da prioridade, 

atividade, seção, hora de emissão, categoria e serviço da senha a ser chamada; 

o) Tempo variável de exibição da chamada, a partir da prioridade da senha; 

p) Possuir controle configurável de volume para todas as chamadas. 

q) Exibir últimas senhas chamadas, indicando Numero da Senha e Local do 

Atendimento; 

r) Ligar e Desligar, automático e configurável. 

5) A Unidade Servidora Corporativa 

e) Deve utilizar computador tipo PC, tipo servidor; 

f) Deve portar sistema operacional, versão compatível com as funcionalidades 

previstas; 

g) Possuir discos rígidos configurados em RAID, tamanho 500GB ou superior; 

h) Porta Ethernet RJ-45 1Gbps ou superior; 

6) QUANTIDADE: 05 (cinco) unidades 

 

VI - MÓDULO PROGRAMÁVEL PARA EMISSÃO DE SENHAS 

 

Este módulo deverá ser responsável pela geração e emissão das senhas para 

identificação de cada atendimento ao candidato à doação de sangue. Sua configuração 

modular deverá garantir a emissão de senhas individualizadas para cada tipo de serviço 

prestado, incluindo senhas prioritárias, por exemplo, portadores de necessidades 

especiais, doadores convidados, etc. 

6) Deverá atender as seguintes características técnicas: 

g) Mecanismo de impressão do tipo matricial térmico, totalmente silencioso; 

h) Corte automático do papel; 

i) Capacidade para imprimir até 40 caracteres por linha; 
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j) Utilizar papel comum em bobina de 60 mm de largura; 

k) Velocidade de impressão superior a 10 lps; 

l) Impressão de diversos tipos e tamanhos de caracteres. 

7) A programação do Módulo de Emissão de Senhas deverá ser realizada pelo gestor 

do Sistema. 

8) A senha do candidato à doação de sangue deverá ser totalmente configurável, 

podendo receber variada programação de conteúdo, de acordo com cada setor ou 

serviço, mensagens diárias combinando faixas de horários para “Bom Dia” ou “Boa 

Tarde”, tempo médio de atendimento por doador, tempo médio de espera para o 

atendimento, etc. 

9) O Módulo Programável para Emissão de Senhas também deverá possuir protocolo 

de comunicação do tipo ethernet (nativo, sem utilização de conversor) e deverá 

contemplar as seguintes características mínimas: 

f) Controle de todas as camadas da pilha TCP/IP; 

g) Conexões simultâneas; 

h) Conexões como servidor e/ou cliente; 

i) Otimização da banda com conexões somente quando houver dados para 

enviar/receber; 

j) Disponibilidade de utilização de IP dinâmico (DHCP). 

10) QUANTIDADE: 01 (uma) unidade. 

 

VII - TERMINAIS DE AVALIAÇÃO  

 

3) O Terminal de Avaliação não deve utilizar hardware que dependa de software tipo 

sistema operacional. Deve portar, em sua estrutura nativa, todas as funcionalidades 

operacionais e de comunicação com o modulo Terminal do Atendente, obedecendo 

as demais características técnicas em pauta. Deve funcionar com temperatura 

ambiente não controlada, sem ventilação, utilizar interface USB nativa, sem 

conversor, e ser alimentado pela própria porta USB da estação de trabalho do 

Atendente. Deve ser totalmente plug and play; 

 Teclas para registro da avaliação do Cliente: Ótimo, Bom, Regular, Ruim, com 

sensibilidade tátil; 

 Alarme sonoro; 

 Terminal de Avaliação com cabo, incluindo os seguintes recursos mínimos: 

 Led indicador de terminal ativo; 

 Led Indicador de avaliação registrada; 

 Cabo de conexão tipo padrão USB, comprimento mínimo 2m; 

 A avaliação registrada deve ser capturada pelo Terminal do Atendente, ser 

vinculada ao atendimento efetivado, encaminhada e armazenada na Base de 

Dados corporativa.  

 Por motivo de segurança e portabilidade, este dispositivo não deve utilizar 

qualquer software instalado na estação de trabalho do Atendente. 

4) QUANTIDADE: 21 (vinte e uma) unidades. 
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VIII - TERMINAL PANORÂMICO 

4) Este módulo deverá permitir o acompanhamento on line do atendimento, em mais 

de uma seção, provendo o usuário do sistema com dados compilados numa única 

tela, para aumentar o número de informações de todo o atendimento. 

5) Serão dados compilados no terminal: 

k) Visualização de todas as seções simultaneamente; 

l) Última senha por prioridade; 

m) Número de guichês logados; 

n) Número de guichês em atendimento; 

o) Número de guichês aguardando chegada do usuário na estação de atendimento; 

p) Número de pessoas na fila; 

q) TER: Tempo real de espera; 

r) TMA: Tempo médio de atendimento; 

s) TA: Total de atendimentos; 

t) Percentual de avaliações totais. 

6) QUANTIDADE: 01 (UMA) LICENÇA. 

 

IX - AGENDAMENTO 

 

3) Agendamento via telefone: a solução ofertada deve disponibilizar recursos de 

agendamento para que o Usuário Atendente  possa efetuar agendamentos de 

Cidadãos que necessitam dos Serviços vinculados à FUNDAÇÃO HEMOMINAS, 

conforme as seguintes condições e configurações:  

m) Configuração de Período de Agendamento por Unidade, determinando: 

 Período mínimo para agendamento; 

 Período máximo para agendamento; 

 

n) Configuração de Agendamento por Unidade e Serviço, determinando:  

 Quais Serviços poderão ser agendados e em quais Unidades; 

 Quais dias da semana a Unidade irá receber atendimentos agendamentos; 

 Intervalo de tempo (em minutos) para efetuar o registro de um agendamento; 

 Quantidade de senhas que podem ser agendadas para cada intervalo; 

 Horários de inicio e término para o agendamento; 

 

o) Cadastro de usuários “Agendadores” com os seguintes campos: 

 Nome 

 Login 

 Senha 

 Data de Nascimento 

 Documento Principal 
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 Documento Secundário 

 Endereço 

 Complemento 

 E-mail 

 Contato 

 Observação 

 

p) Configuração de usuários “Agendadores” com as seguintes opções:  

 Cadastrar novos usuários  

 Excluir Agendamentos 

 Registro de agendamentos  

 Listagem de horários disponíveis para agendamento por dia 

 Diferenciação de horários vagos, ocupados ou semi-ocupados por cores na 

listagem; 

 

q) Visualizações da agenda de acordo com necessidade de abrangência dos 

Serviços oferecidos na Unidade como: 

 Visualização por dia (mostra o dia em uma listagem organizado pelos intervalos 

de agendamento) 

 Visualização por semana (mostra os dias em uma tabela organizada pelas 

semanas exibindo o total e o máximo de agendamentos efetuados hora); 

 Visualização por mês (mostra os dias em um calendário organizado pelos dias 

do mês exibindo o total e o máximo de agendamentos por dia); 

 

r) Possibilidade de efetuar “Reserva de Horário” durante o agendamento, para 

garantir que o intervalo selecionado não será utilizado por outro usuário 

“Agendador” naquele momento; 

s) Cadastro e pesquisa de cidadão para agendamento 

t) Pesquisa por nome 

u) Pesquisa por número de documento principal 

v) Pesquisa por número de documento complementar 

w) Cadastro de cidadão para agendamento, contendo os seguintes campos: 

 Nome 

 Documento Principal 

 Documento Complementar 

 Data de Nascimento 

 Endereço 

 Complemento 

 E-mail 
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 Contato 

 Observação 

 

x) Visualização de histórico de agendamentos realizados por Cidadão com 

detalhamento: 

 Serviço solicitado; 

 Situação do agendamento (pendente confirmação, enviado, confirmado, não 

compareceu); 

 Horário agendado; 

 Observações incluídas; 

4) Funcionalidades do agendamento pelo próprio cidadão 

g) A solução deve disponibilizar acesso direto, via internet, pelo Cidadão. Este 

acesso deve ser através de “link” a ser definido pela Contratante. Todas as 

funcionalidades devem ser de fácil utilização e conter todas as variáveis e opções 

capazes de proporcionar ao Cidadão a efetivação do seu agendamento. Observar 

os seguintes recursos e características mínimas: 

h) Tela de cadastro do Cidadão, contendo os campos: 

 Possibilidade de recuperar senha de usuário através do e-mail cadastrado; 

 Nome 

 Email 

 CPF/CNPJ 

 Nº da Identidade 

 Sexo 

 Data de Nascimento 

 Login 

 Senha 

i) Possibilidade de alterar os dados cadastrados como: 

 Nome 

 E-mail 

 Senha 

j) Envio de email para confirmação de cadastro no sistema de agendamento; 

k) Registro de Agendamento: 

 Possibilidade de selecionar a Unidade na qual será efetuado o atendimento 

agendado; 

 Possibilidade de selecionar o Serviço desejado;  

 Possibilidade de selecionar a data do atendimento; 

 Possibilidade de selecionar a hora do atendimento;  

 Possibilidade de visualizar agendamentos efetuados anteriormente e seus 

respectivos “status” (pendente de confirmação, enviado, confirmado).  

 Possibilidade de inserir um texto como “Observação”, para informar o 

atendente sobre algo relacionado ao atendimento agendado.  
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 Envio de e-mail para confirmação de comparecimento ao local de 

atendimento.  

l) QUANTIDADE: 01 (UMA) LICENÇA. 

 

X - FUNCIONALIDADES GERAIS 

11) Backup manual dos dados do sistema a qualquer momento ou backup automático 

configurável. 

12) Restauração de backup das configurações. 

13) Alteração de Senha de acesso do Usuário em qualquer interface operacional do 

sistema. 

14) Usuários e perfis 

g) A solução deve alcançar os seguintes recursos em Usuários e Perfis: 

 Permitir um número ilimitado de Usuários; 

h) Dispor de, no mínimo, quatro perfis básicos para Usuários: 

 Configurador 

 Supervisor 

 Emissor/Triagem 

 Atendente 

i) O perfil Configurador deve acessar todos os recursos operacionais e configurações 

do sistema; 

j) O perfil Supervisor deve acessar recursos de monitoração e parâmetros 

operacionais essenciais às funcionalidades de atendimento; 

k) O perfil Emissor/Triagem deve realizar todas as funcionalidades de registro da 

demanda do Cidadão, incluindo Cadastro, Prioridade, Apresentação de quesitos 

sobre o Serviço demandado, Registro de não emissão da Senha incluindo motivo, 

Emissão da Senha; Ativação da chegada de agendados, além de Registro de 

suspensão do atendimento com indicação de motivo. 

l) O perfil Atendente somente realiza as funcionalidades de atendimento, 

caracterizadas no nível de Guichê. 

 

 

15) Prioridades 

b) O Sistema deve oferecer diferentes níveis de Prioridades, como: 

 Tempo Vencido: para indicar que o Cidadão deve ser atendido de imediato; 

 Agendado: para indicar que o Cidadão deve ser atendido a partir do horário 

agendado; 

 Outras Prioridades: serão configuradas pelo Usuário, dependendo da estrutura e 

atribuições vinculadas ao Serviço ou a Atividade prestada. Neste caso, o sistema 

deve receber diferentes níveis de Prioridades configuradas pelo Usuário, desde 

que abaixo da Prioridade Agendado. 

16) Avaliações 
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d) Avaliação é o Indicador de Qualidade comandado pelo Cidadão, no momento de 

cada etapa ou ao final de todo o atendimento. 

e) As opções mínimas para o registro da avaliação são: Ótimo, Bom, Regular, 

Ruim. 

f) A Avaliação deve ser comandada pelo Cidadão através de um Terminal de 

Avaliação, instalado junto a cada Guichê de Atendimento. Além da qualidade da 

avaliação, deve contemplar os seguintes dados complementares: 

 Cidadão 

 Local 

 Atendente 

 Serviço 

 Atividade 

 Prioridade 

 Categoria 

 Data e Hora-Certa 

 Avaliação do Cidadão 

17) Alarmes 

d) O Sistema deve dispor de alarmes para informar, dinamicamente, sobre 

situações do atendimento conforme o interesse da FUNDAÇÃO HEMOMINAS. 

e) Cada modalidade de Alarme deve emitir uma mensagem específica, além das 

variáveis dinâmicas correspondentes; 

f) A solução deve disponibilizar diferentes estados operacionais geradores de 

Alarmes e diferentes meios para publicação dos mesmos. 

18) Alarmes mínimos: 

f) Tempo Máximo do Serviço atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo objetivado para o completo 

atendimento do Serviço solicitado pelo Cidadão. Este tempo é medido a partir 

da chegada do Cidadão na Unidade de Atendimento, até a efetiva conclusão da 

última Atividade composta para o Serviço demandado. 

 Cada Serviço configurado no Sistema deve ter um Tempo Máximo de 

Conclusão objetivado. 

g) Tempo Máximo na Fila da Seção atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo objetivado para a espera do 

Cidadão na Seção de Atendimento. Este tempo é medido a partir da chegada do 

Cidadão na Seção de Atendimento, até a sua chamada para o Guichê de 

atendimento; 

 Cada Prioridade configurada no Sistema terá um Tempo Máximo de Espera na 

Seção de Atendimento; 

h) Tempo Máximo de Atendimento da Atividade atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo objetivado para o atendimento 

da Atividade no Guichê. Este tempo é medido entre a chegada do Cidadão ao 

Guichê e efetiva finalização do atendimento da Atividade. 
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 Cada Atividade configurada no Sistema terá um Tempo Máximo de Conclusão 

objetivado. 

i) Tempo Máximo de Suspensão do atendimento atingido 

 Este Alarme sinaliza excesso do tempo máximo permitido da Suspensão do 

Atendimento no Guichê. Este tempo é medido entre o comando de Suspensão 

do Atendimento no Guichê e o respectivo retorno. 

 Cada modalidade de Suspensão do Atendimento configurada no Sistema terá 

um Tempo Máximo estipulado. 

 

 

j) Quantidade Máxima de Cidadãos na Fila atingida 

 Este Alarme sinaliza excesso de Cidadãos na fila de espera de uma Seção. 

 Cada Seção configurada no Sistema terá um número máximo objetivado de 

Cidadãos na espera do atendimento. 

19) Os principais meios para publicação de alarmes serão: 

d) E-mail 

 O Sistema deve transmitir através de e-mail, a mensagem de erro 

correspondente ao Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de 

Alarme gera uma mensagem específica, acrescida das variáveis dinâmicas 

correspondentes. 

 Pode-se configurar um número aberto de endereços de e-mails para receber a 

mensagem do Alarme. 

e) SMS para celular 

 O Sistema deve transmitir para telefone celular, via SMS, a mensagem de erro 

correspondente ao Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de 

Alarme gera uma mensagem específica, acrescido das variáveis dinâmicas 

correspondentes. 

 Pode-se configurar um número aberto de telefones celulares para receber a 

mensagem do Alarme. 

f) Módulo Supervisor 

 O Sistema deve transmitir para o Módulo Supervisor a mensagem de erro 

correspondente ao Alarme gerado pelo sistema, sendo que cada modalidade de 

Alarme gera uma mensagem específica, acrescida das variáveis dinâmicas 

correspondentes. 

 Todos os Módulos Supervisores abertos e logados devem receber a mensagem 

do alarme, simultaneamente. 

20) Características Adicionais 

p) Sequenciadores de Senhas 

 O Sistema deve operar com um Seqüenciador único de Senhas, ou um 

Seqüenciador específico para cada modalidade de Serviço configurado, 

incluindo Seqüenciador para Senhas Normais e Seqüenciador para Senhas 

Agendadas. 

q) Prefixo 
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 Possibilitar a utilização de prefixo, como um conjunto de caracteres 

configurados e específicos para cada Seqüenciador utilizado. 

r) Valor Inicial e Valor Final 

 Cada Seqüenciador deverá ser inicializado automaticamente com um valor 

previamente ajustado, e toda vez que atingir o Valor Final configurado, retoma 

Valor Inicial. 

s) Máximo de Senhas por Período 

 É o limitador para a emissão de Senhas no período configurado. 

 Ao atingir o número máximo de Senhas estipulado para o período, o Sistema 

deverá parar de emitir Senha. 

t) Backup 

 Toda configuração do Sistema deve ser objeto de backup no Banco de dados, a 

partir de comando específico; 

 O sistema também deve disponibilizar comando para Restauração de backup 

para os mesmos dados de configuração. 

 Deverão ser realizados testes de integridade dos backups e das bases de dados 

referentes aos módulos operacionais a cada 30 (trinta) dias; utilizando a 

metodologia de amostragem, exceto para a base de dados da maior Unidade em 

número de atendimentos, que deverá ser testada a cada nova amostragem e 

excluindo sempre as bases de dados já testadas na amostragem anterior. 

 Fornecer documentação de teste que comprove a segurança e confiabilidade 

dos dados gerados e registrados pelo sistema. A cada atualização ou nova 

versão do software posta em operação, deverão ser feitos testes nos quais 

massas de dados aleatórios sejam confrontados com os resultados gerados pelo 

sistema no que tange às quantidades de registros de atendimentos, tempos e 

outras grandezas que o mesmo deve mensurar. 

u) Relógio e Data do sistema 

 O Sistema deve possuir Relógio e Calendário próprios, utilizados nos registros 

de todos os eventos operados; 

 Deve ser disponibilizado comando para ajuste da hora certa e o calendário do 

sistema. 

 

 

v) Horário Programável de funcionamento do Sistema 

 O Sistema deve disponibilizar registro de Hora Inicial e Hora Final para o 

funcionamento do sistema; 

 Deve ser disponibilizado comando para ajuste das variáveis deste recurso. 

w) Suspensão e retorno on-line de Serviços 

 O Sistema deve dispor de recurso para habilitar e desabilitar o atendimento de 

Serviços específicos, automaticamente; 

 Deve disponibilizar comando para ajuste das variáveis deste recurso. 

x) Cancelamento automático das Senhas pendentes de um dia para o outro, ou entre 

períodos de atendimento. 
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 Este recurso habilita o Sistema para cancelar todas as Senhas emitidas e não 

atendidas no período; 

 A configuração deve permitir ou não o processamento desta ação. 

y) Cancelamento automático de Senha após um número configurável de 

Rechamada. 

 O Cancelamento automático de Senha é um recurso configurado para eliminar 

a Senha que não comparecer ao Guichê de atendimento após um número 

configurável de Re-chamadas; 

 A configuração deve permitir indicar o número máximo de re-chamada de 

Senha no Guichê, antes do seu cancelamento; 

z) Recursos para o Configurador 

 Para atender os requisitos funcionais, o sistema deve disponibilizar módulo de 

configuração com os itens mínimos de funcionalidade do sistema já solicitados 

neste contrato. 

aa) Recursos para os Supervisores: As ações de gerenciamento do atendimento 

devem receber recursos especiais do SISTEMA, considerando os seguintes itens: 

l.1) Acesso a Supervisor 

 Acesso feito por Usuário cadastrado com perfil de supervisor; 

 Login e Senha de Supervisores cadastrados; 

 Desconexão de Supervisão por ociosidade (ex: browser fechado) 

l.2) Monitoramento: O Sistema deve disponibilizar recurso de 

monitoramento, a partir da escolha da Unidade e Seção de atendimento, 

considerando as seguintes variáveis: 

 Guichês ociosos 

 Guichês atendendo 

 Guichês em atendimento 

 Guichês aguardando Senha 

 Guichês desconectados 

 Guichês suspensos 

l.3) Comandos: O Sistema deve disponibilizar os seguintes comandos através 

do terminal do supervisor: 

 Login no Supervisor 

 Seleção da Unidade de Atendimento 

 Seleção da Seção de Atendimento 

 Emitir Senha 

 Cancelar Senha 

 Listagem de Eventos 

 Exibir Dados da Seção 

 Editar Senhas 

 Alterar Serviço 

 Alterar Prioridade 

 Alterar Categoria 

 Alterar Próxima Atividade 
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 Atividades da Senha 

 Agendar Atividades da Senha 

 Alterar Atendente 

 Editar Guichês da Seção 

 Monitorar status dos Guichês 

 Identificar Atendentes no Guichê 

 Monitorar Avaliação do Cidadão 

 

 

bb) Recursos para os Guichês: Com funcionalidades dinâmicas, o Guichê deve 

habilitar o Atendente para comandar o sistema através de operações simples e 

intuitivas. Devem-se prever os seguintes recursos para Guichês: 

m.1) Acesso a Guichê 

 Horário de funcionamento por Guichê 

 Login e Senha de Atendentes cadastrados 

 Desconexão de Guichê por ociosidade (ex: browser fechado) 

m.2) Chamadas de Cidadãos 

 Guichês configurados para chamada manual de próximo Cidadão 

 Guichês configurados para chamada automática de próximo Cidadão 

m.3) Filtros 

 Guichês com filtros de Serviço 

 Guichês com filtros de Atividades 

 Guichês com filtros de Categorias 

 Guichês com filtros de Prioridades 

m.4) Alocação Dinâmica de Guichê 

 Este recurso será utilizado quando poucos Guichês forem alocados diante 

de muita demanda de atendimento na Seção; 

 A alocação dinâmica também será utilizada quando Guichê ocioso e 

demanda pendente de atendimento em outros Guichês da Seção for 

percebido por ela. 

 Alteração no Serviço e Atividades adicionais 

 O sistema deve dispor de recurso para alterar o Serviço ou Atividade 

vinculada à Senha. 

m.5) Suspensão do Atendimento 

 O atendente poderá operar a suspensão do atendimento, através de 

comando específico. 

m.6) Avaliação do Atendimento 

 Deve-se possibilitar habilitar ou desabilitar avaliações vinculadas a um 

Guichê. 

m.7) Comandos do Guichê: Cada Guichê deve disponibilizar os seguintes 

comandos para o atendente: 

 Logon / Logout 

 Chamada de Próxima Senha 
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 Re-chamada de Senha 

 Chamada de Senhas por Categoria 

 Chamada de Senhas por Atividade 

 Chamada de Senha Específica 

 Atendimento de uma Atividade Adicional 

 Alteração de Serviço 

 Alteração de Categoria 

 Alteração de Prioridade 

 Alteração de Passo 

 Inicio e finalização de atendimento 

 Agendamento de Atividades 

 Cancelamento de Senha 

m.8) Montagem de Serviço 

 Para garantir maior flexibilidade na composição do Serviço demandado 

pelo Cidadão, o Guichê deve ser habilitado a editar o Serviço solicitado 

pelo Atendente. Isto significa que a partir de um Serviço solicitado pelo 

Cidadão, o Atendente pode interferir na sua composição, podendo retirar 

e incluir Atividades; 

 O Atendente não poderá retirar Atividades que já foram realizadas. 

m.9) Suspensão por motivo configurado 

 O Sistema deverá disponibilizar comando para que o Atendente registre a 

suspensão do Guichê de atendimento. 

m.10) Dados monitorados no Guichê: O Sistema, através do seu terminal do 

atendente, deve disponibilizar as seguintes informações: 

 Identificação da Seção 

 Identificação do Guichê 

 Identificação do Atendente 

 Status do Guichê 

cc) Status -  O Sistema deverá disponibilizar os seguintes status: 

n.1) Ocioso 

 Status visualizado após o login ou após o término de um atendimento 

para indicar Guichê disponível para o atendimento. 

n.2) Aguardando Cidadão 

 Status visualizado após a chamada da Senha, indicando que o atendente 

aguarda deslocamento do Cidadão até o Guichê. 

n.3) Em Atendimento 

 Status visualizado após o inicio do atendimento, indicando que o 

atendente iniciou o atendimento e registra o tempo do mesmo. 

n.4) Suspenso 

 Status visualizado após o atendente suspender o atendimento no Guichê; 

dd) Relatórios Gerenciais 
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o.1) O Sistema ofertado deve disponibilizar os seguintes relatórios gerenciais, 

conforme lista a seguir: 

Dado / 

Descrição 
Consolidação 

Consolidaçã

o temporal 

Medidas 

Estatística

s 

Unidade de 

Medida 

Quantidade 

de 

atendimento: 

Prioridade (N, P)* 

Seção 

Atendimento 

Funcionários 

Serviço 

Classe do 

Serviço 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

Período 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Quantidade de 

Cidadãos 

atendidos 

Número de 

Senhas 

retiradas: 

Seção 

Atendimento 

Prioridade (N, P) 

Funcionário 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

Período 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Número total de 

Senhas 

retiradas, 

independente de 

seu efetivo 

atendimento 

Tempo de 

deslocamento

: 

Cidadão 

Prioridade (N, P) 

Seção 

Atendimento 

Guichê 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

Período 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Tempo entre o 

momento da 

chamada da 

Senha e o início 

do atendimento 

Tempo 

disponível 

para 

atendimento: 

Guichê 

Seção 

Atendimento 

Funcionário 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

período 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Tempo em que o 

Guichê 

esteve 

efetivamente 

atendendo. 

Tempo 

Ocioso 

Seção 

Atendimento 

Funcionário 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

Período 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Tempo em que o 

atendente 

ficou ocioso 

durante o 

horário do seu 

expediente, 

registrando todos 

os 

horários de 

ligamento e 

desligamento do 

funcionário 

durante seu 

período de 

atendimento. 

Satisfação do 

Cidadão 

Prioridade (N, P) 

Seção 

Atendimento 

Guichê 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Medirá o nível 

de satisfação 

do Cidadão, 

baseado na 
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Funcionário 

Serviço 

Classe do 

Serviço 

Período pesquisa do 

indicador de 

qualidade. 

Tempo de 

Espera 

Prioridade (N, P) 

Seção 

Atendimento 

 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

Período 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Duração entre a 

retirada da 

Senha pelo 

Cidadão até o 

momento que o 

mesmo é 

chamado para 

atendimento. 

Atendimento 

Prioridade (N, P) 

Seção 

Atendimento 

Hora 

Dia 

Mês 

Ano e 

Período 

Mínimo 

Máximo 

Total 

Média 

Quantidade de 

Contribuintes 

em atendimento. 

 

 Todos os relatórios devem possuir recurso mínimos de exportação para 

arquivo tipo PDF e para planilha padrão Excel com agrupamento, 

dependendo do filtro utilizado. 

 

ANEXO II 

2. VALORES UNITÁRIOS 

 

 

Lote 

 

Item 

 

Descrição 
Quantida

de (Q) 

Unitário 

Mensal 

(U)(R$) 

Total 

Anual 

(T)(R$) 

01 

01 

 

Locação de solução de 

monitoramento on line de 

circulação de cidadãos, incluindo 

fornecimento de hardware, 

desenvolvimento, parametrização e 

customização de software, 

instalação treinamento e total 

garantia de funcionamento, 

conforme disposto no anexo II  e 

relação de serviços seguinte: 

 

  

1.1 Licença Solução 01  U Q X U X 

12 

1.2 Terminais de chamada virtual 21  U Q X U X 

12 

1.3 Módulo Supervisor 02  U Q X U X 

12 
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1.4 Terminal Panorâmico 01  U Q X U X 

12 

1.5 Agendamento 01  U Q X U X 

12 

02 

 
Locação de painel eletrônico    

2.1 Painel de Chamadas 05  U Q X U X 

12 

2.2 Módulo Programável para emissão 

de senhas 
01 U Q X U X 

12 

2.3 Terminais de Avaliação 21  U Q X U X 

12 

VALOR TOTAL DO CONTRATO(R$) T = Total deste 

coluna 

 

 


