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8.2. O contrato, se necessário, será reajustado mediante iniciativa da Contratada, desde 
que observados o interregno mínimo de 1 (um) ano a contar da data limite para 
apresentação da proposta ou do último reajuste, tendo como base na variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IPCA/IBGE), com antecedência de 60 (setenta) dias da data de vencimento 
do contrato. 

8.3. Caso seja aprovado pelo Município, o reajuste se dará a partir da data de 
renovação contratual. * Grifo nosso 

O fundamento do reajuste dos preços praticados no contrato administrativo firmado por 
órgãos ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios é tratado no art. 40, inc. XI, art.55, inc. III, da Lei nº 
8.666, de 1993 e  arts. 1°, 2° e 3° da Lei n° 10.192, de 2001. 

O reajuste dos preços praticados no contrato administrativo é 
convencionado  entre os contratantes no propósito de evitar que venha a romper-
se o equilíbrio-financeiro do ajuste em razão  da elevação dos custos decorrentes 
da mão-de-obra ou de insumos utilizados no contrato. 

Celso Antônio Bandeira de Mello  afirma que pela cláusula de reajuste, o contratante 
particular e o Poder Público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic 
stantibus  quanto aos valores dos preços em função de alterações subsequentes. É 
dizer: pretendem acautelar os riscos derivados das altas que, nos tempos atuais, 
assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste a propósito de 
garantir com previdência a equação econômico-financeira, na medida em que se renega 
a imutabilidade de um valor fixo e acolhe, como um dado interno a própria avença, a 
atualização do preço. O reajuste objetiva recompor os preços praticados no contrato em 
razão de fatos plenamente previsíveis no momento da contratação, diante da realidade 
existente. 

Assim exposto o mesmo não pode ser solicitado pela Contratada com as regras 
definidas no edital e ter a contratante a possibilidade de negar o mesmo conforme item 
8.3 

1 - Solicitamos a retirada do item 8.3 pois o reajuste sempre deverá ocorrer para 
recomposição. 

Item será retirado. 

2 - Conforme item 14.2 na descrição dos serviços, estamos entendendo que trata-
se de PA hora logada e não PA logada está correto nosso entendimento? Uma vez 
correto o entendimento, a tabela do item 14.2 deverá ser toca corrigida para que 
possa ter a cobertura de 24 horas de atendimento em caso de necessidade pois 
somente assim será possível atender até 24 horas. Parece que tem uma confusão 
ai entre o modelo de PA fixa de 6 horas e atendimento de até 24 horas. Neste caso 
para atendimento de até 24 horas, todo o processo deverá ser feito através de PA 
hora logada. 
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O entendimento não está correto. São PA’s efetivamente logadas durante 6 horas e que 
poderão ser alocadas a qualquer momento do dia, não havendo horário restrito para sua 
utilização. Este item será reescrito para assegurar melhor entendimento. 

3 – É nosso entendimento que o item 3 do quadro do item 14.2 trata-se de 
disponibilização de licenças para atendimento dentro de órgãos da prefeitura 
cabendo a prefeitura disponibilizar o pessoal para este atendimento. Está correto 
nosso entendimento? 

O entendimento a respeito do item 3 não está correto. O que serão fornecidos pela 
Prefeitura são os canais eletrônicos de atendimento utilizados pelos operadores. Será 
incluído um item específico para tratar a disponibilização de licenças dos sistemas de 
atendimento eletrônicos (e sua manutenção) para utilização pelos órgãos da 
Contratante.  

Vejamos o que diz a consulta: 

14.6.1. Caso haja necessidade, o quantitativo de itens a serem utilizados podem ser 
remanejados entre eles, com anuência da CONTRATADA, de modo que as quantidades 
sejam alteradas conforme a necessidade sem que represente incremento ou redução 
do valor global contratado 

Uma vez que os valores unitários podem ser diferentes, a solicitação de readequação 
das quantidades fica inviável. Para um melhor esclarecimento, solicitamos que seja 
alterado estes item para: 

“ Caso haja necessidade, o quantitativo de itens a serem utilizados podem ser 
remanejados entre eles, com anuência da CONTRATADA, de modo que as quantidades 
mantendo a proporção dos valores sem a necessidade da totalidade das quantidades.” 

Exemplo: 

Se a quantidade de um item (A) é 2.000 e seu custo unitário é 2 e um outro item (B) a 
quantidade é 2.000 e seu custo é 4, a alteração do item A para o B so poderia somar na 
quantidade 500 pois assim manteria o mesmo valor sem acrescentar 

  Qtde Valor   

item (A) 2000 4 8000 

Item (B) 2000 2 4000 

Total Contrato     12000 

    

Mudanca 
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item (A) 2500 4 10000 

Item (B) 1000 2 2000 

Total Contrato     12000 

 

Este item será reescrito para assegurar melhor entendimento. 

4  - É nosso entendimento que a PA item 1 e 2 do item 14.2 da consulta, pode ser 
ativo ou receptivo. Está correto nosso entendimento? 

Está correto o entendimento.  

Vejamos o que diz a consulta na pagina 8 

item 4. UNIDADES DE MEDIDA E PRECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 

4.1. As medidas a serem consideradas para fins da contratação e, posteriormente, para 
fins de medição e faturamento dos serviços contratados são: 

4.1.1. As unidades de PA (PONTO DE ATENDIMENTO) HORA LOGADA, deverão ter 
até 24 (vinte e quatro) horas diárias de efetivo funcionamento, considerando os 
resultados obtidos nos indicadores de níveis de serviços e as condições relacionadas. 

4.1.1.1. Deverão funcionar até 24 (vinte e quatro) horas diárias, conforme demanda, 
para atendimento ao cidadão, 7 (sete) dias por semana, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados, conforme determinação constante da programação a ser validada 
pela CONTRATANTE, para atender às necessidades do atendimento. Esta 
programação deverá ser ajustável durante todo o período contratual considerando o 
fluxo real do tráfego do atendimento. 

4.1.1.2. Nesta modalidade será considerado o tempo logado do operador (atendimento 
humano), excluindo-se os tempos referentes aos atendimentos eletrônicos que 
precederem o atendimento humano.  

5  - Se a PA pelo quadro enviado é 6 horas, como ela deve ter atendimento 24 
horas? Acredito que a contratante quer fazer um certame de horas logadas e 
pagará efetivamente pelo tempo logado e não por PA de 6 horas. Assim sendo, é 
importante alterar o PA logada para horas logadas e corrigir o quadro 14. 

São PA’s efetivamente logadas durante 6 horas e que poderão ser alocadas a qualquer 
momento do dia, não havendo horário restrito para sua utilização. Este item será 
reescrito para assegurar melhor entendimento. 

Vejamos o que diz a pagina 14 do item 

9.9. Retirar de imediato, quando requerido pela CONTRATANTE assim que esta 
entender, o empregado da CONTRATADA que compõe a equipe de trabalho da Central 
de atendimento que não reúna as qualidades e requisitos mínimos necessários para 
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atender os níveis de qualidade determinados ao adequado desempenho das funções e 
atividades relativas aos serviços contratados; 

9.9.1. Substituir, em até 10 dias úteis, quando requerido pela CONTRATANTE assim 
que esta entender, o empregado da CONTRATADA que compõe a equipe de trabalho 
da Central de atendimento que não reúna as qualidades e requisitos mínimos 
necessários para atender os níveis de qualidade determinados ao adequado 
desempenho das funções e atividades relativas aos serviços contratados. 

6  - Não é plausível informa a reposição em até 10 dias úteis não informando qual 
o tempo de treinamento do colaborador para assumir as posições de atendimento. 
É interessante que neste caso, o item 9.9.1 tenha esta redação: 

9.9.1. iniciar em até 10 dias úteis o treinamento de novos colaboradores, quando 
requerido pela CONTRATANTE assim que esta entender, o empregado da 
CONTRATADA que compõe a equipe de trabalho da Central de atendimento que não 
reúna as qualidades e requisitos mínimos necessários para atender os níveis de 
qualidade determinados ao adequado desempenho das funções e atividades relativas 
aos serviços contratados. 

Conforme descrito no item 4.1.2 do Anexo 03 - Recursos Humanos, “os treinamentos 
de formação deverão ter carga horária mínima de 40 (quarenta horas)”. Dessa forma, o 
prazo de substituição de até 10 dias úteis é claramente factível.   

Vejamos o que diz a página 14 no item 9.12. Fornecer, administrar e controlar, com 
jornada diária de 8 (oito) horas, estipulada conforme horário de maior volume de 
atendimento da Central de atendimento, 01 (um) Gerente devidamente qualificado, 
treinado e apto para exercer os trabalhos de gestão, controle e coordenação de toda a 
equipe da CONTRATADA e das atividades administrativas, contratuais e de processos 
dos serviços contratados, bem como, os trabalhos de integração e relacionamento com 
a equipe da CONTRATANTE. 9.13. Fornecer, administrar e controlar, com jornada diária 
de 8 (oito) horas, estipulada conforme horário de maior volume de atendimento da 
Central de atendimento, 01 (um) Coordenador de Operação com atuação exclusiva para 
os trabalhos objeto da contratação para cada grupo de, no máximo, 15 (quinze) 
supervisores, no âmbito interno da Central de atendimento, devidamente qualificado, 
treinado e apto para exercer os trabalhos de gestão, controle e coordenação da 
operação do atendimento, devendo, ainda, interagir com a equipe da CONTRATANTE, 
sempre que necessário. 

7 – Nossa sugestão de redação: (VALIDAS PARA TODOS OS CARGOS DE 
COORDENADOR, GERENCIA. 

Fornecer, administrar e controlar, com jornada diária de 8 (oito) horas, estipulada 
conforme horário de maior volume de atendimento da Central de atendimento, 01 (um) 
Gerente devidamente qualificado E COM EXPERIENCIA COMPRAVADO EM PELO 
MENOS 3 ANOS NA FUNCAO DE GERENCIA EM ATENDIMENTO DE CALL 
CENTER, treinado e apto para exercer os trabalhos de gestão, controle e coordenação 
de toda a equipe da CONTRATADA e das atividades administrativas, contratuais e de 
processos dos serviços contratados, bem como, os trabalhos de integração e 
relacionamento com a equipe da CONTRATANTE. 9.13. Fornecer, administrar e 
controlar, com jornada diária de 8 (oito) horas, estipulada conforme horário de maior 
volume de atendimento da Central de atendimento, 01 (um) Coordenador de Operação 
com atuação exclusiva para os trabalhos objeto da contratação para cada grupo de, no 
máximo, 15 (quinze) supervisores, no âmbito interno da Central de atendimento, 
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devidamente qualificado, treinado e apto para exercer os trabalhos de gestão, controle 
e coordenação da operação do atendimento, devendo, ainda, interagir com a equipe da 
CONTRATANTE, sempre que necessário. 

Sugestão será avaliada.  

Vejamos o que diz a página 17 do item 9.34. Responsabilizar-se pelas solicitações e 
acompanhamentos das manutenções necessárias nos links de voz E1 requeridas da 
Empresa de Telefonia, registrando e informando todos os fatos e ocorrências à 
CONTRATANTE, independentemente desses links de voz E1 terem sido contratados 
diretamente pela CONTRATANTE. Essa atuação da CONTRATADA não implicará em 
aumento de custo contratual para a CONTRATANTE 

7 – As operadoras de telefonia, só aceitam abertura de chamados e 
acompanhamentos pelo representante do órgão ao qual o contrato está vinculado. 
Assim sendo, esta solicitação que a Contratada dever se responsabilizar pelas 
solicitações e acompanhamentos de Links de sua responsabilidade não poderá 
existir. 

É possível a abertura de chamados e acompanhamentos pela Contratada, desde que 
não envolvam majoração de custos e que sejam informados todos os dados necessários 
para sua abertura - que serão repassados em momento oportuno. 

Vejamos o que dia a página 20 do item 11. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 11.1. PLANO DE OCUPAÇÃO 

8  - Sugestão para inclusão neste item: “a Vencedora deverá indicar na sua 
proposta comercial que disponibilizará um gestor PMO para que possa ser feito 
todo o processo de implantação inicial onde todas as tarefas de um projeto de 
implantação de call center deverá ser contempladas sendo passível de 
desclassificação caso não seja apresentada e validada pelo gestor contratante. 

Sugestão será avaliada. 

Vejamos o que dia a página 22 item 11.7.6. Gravadores de telas; 

9 – Será necessário Gravador de telas para toda a operação? Solicitamos 
esclarecimentos. 

Está correto o entendimento. Esse requisito é explicitamente informado no item 11.9 do 
Anexo I - Projeto Básico: “11.9. A CONTRATADA deverá disponibilizar sistemas 
informatizados, automáticos, integrados e sincronizados, para gravação de voz, de 
100% dos atendimentos com 98,5% de recuperação e até 05 (cinco) anos de guarda; e 
gravação de telas on-line (não permitido print screen) com 90 (noventa) dias de guarda, 
sistemas esses que poderão ser acionados pelos empregados da CONTRATADA ou 
pelos funcionários da CONTRATANTE, em tempo real e online.” 

a  pagina 50 

5.11.4. A CONTRATADA deverá, ao final do ano, em decorrência da aproximação do 
período natalino, realizar campanha motivacional de caráter especial, com a 
distribuição, a todos os funcionários da Central de atendimento, de um kit com brindes 
compatíveis com o período festivo, incluindo comidas típicas 
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10 - É nosso entendimento que os custos destes KIT´s deverá estar no custo 
unitário do item 1 da planilha de formação de preços. Está correto? 

Os custos de quaisquer campanhas motivacionais, incluindo a relativa ao período 
natalino correrão por conta da Contratada. Estes itens serão reescritos para assegurar 
melhor entendimento. 

Vajamos o que diz a pagina 58 no item 

6.2. INS DE 0% (ZERO POR CENTO) PARA PARALISAÇÃO DE LINK DE DADOS - 
IPD 6.2.1. Os Links utilizados para tráfego de dados e informações deverão funcionar 
24 (vinte quatro) horas por dia, sete dias por semana, ou seja, em regime de 24 x 7 
(vinte e quatro por sete); deverão possuir redundância em rotas e fornecedores distintos; 
e deverão ser contemplados e abrangidos por sistema conjunto motor gerador para 
garantir a não ocorrência de paralisação no atendimento, em qualquer de suas 
modalidades. No caso de paralisação ou problemas técnicos de qualquer em um dos 
links, a redundância deverá ser automática, mantendo-se, assim, o INS para paralisação 
em 0 (zero), devendo, ainda, ser recuperado no prazo máximo de 4 (quatro) horas 
contados da paralisação 

11 – É nosso entendimento que em caso de parada de link pela operadora de 
telefonia ou outro fornecedor não é contemplado por este item. Está correto uma 
vez que as operadoras oferecem 98% de disponibilidade? 
 
Este item trata exclusivamente dos links de dados, visto que os de voz são de 
responsabilidade da CONTRATANTE. O entendimento está incorreto, pois a 
disponibilidade final desta contratação não é determinada por pacotes de serviços das 
operadoras (SLA). A disponibilidade solicitada é resultante do uso de 02 links de dados 
de operadoras distintas e que devem usar rotas ou caminhos distintos entre elas, além 
de terem a resiliência de energia elétrica para os equipamentos ativos por meio de motor 
gerador. 
 

Empresa 1 - 02/09 

01 - O contrato terá alguma exigência quanto a Saúde Segurança Ocupacional, 
exemplo: relatório mensal de acidentes, exigência de certificação específica, entre 
outros? 

Conforme itens 5.13.2 e 5.13.3 do Anexo 03 - Recursos Humanos:  

“5.13.2. A CONTRATADA deverá obedecer, na gestão dos recursos humanos, a toda a 
legislação vigente e, em especial, às determinações da Lei Federal 6.514/77, 
regulamentada pela Portaria nº. 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego e suas 
alterações; das normas de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do 
trabalho aplicáveis à execução específica das atividades, em especial a NR17, bem 
como a Portaria nº. 09 de 30 de março de 2007- MTE. 

5.13.3. A CONTRATADA deverá apresentar, quando solicitado, cópia dos Programas 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO) e de Prevenção dos Riscos 
Ambientais (PPRA), de acordo com as Normas Regulamentadoras nº. 07 e 09, 
instalando e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA), considerando o número de trabalhadores em serviço.” 
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02 - Serão exigidas outras especificações acerca dos cargos, além do que foi 
solicitado na RFP? Se sim, quais serão para realizarmos a precificação salarial? 

Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. 

03 - Será solicitado pelo cliente entrega de documentos referente a Obrigações 
Trabalhistas? Se sim, quais serão e as datas para envio? 

Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. 

04 - Existe alguma prova padrão, dinâmica, testes psicológicos ou case que seja 
exigência do contratante a ser utilizada no processo seletivo? Se sim, possui 
alguma nota de corte? São diferenciados por nível de cargo? 

Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. Conforme item 1.2 do 
Anexo 03 - Recursos Humanos, “a CONTRATADA será responsável pela prospecção, 
seleção, contratação, capacitação, administração e gestão do pessoal por ela 
disponibilizado”. 

05 - A senioridade dos staffs é diferenciada de qual forma? 

Conforme item 1.2 do Anexo 03 - Recursos Humanos, “a CONTRATADA será 
responsável pela prospecção, seleção, contratação, capacitação, administração e 
gestão do pessoal por ela disponibilizado”. 

06 - A CONTRATADA conduz processos seletivos para a função de atendente por 
meio de uma ferramenta de recrutamento e seleção online. O sistema (RHight) 
utiliza machine learning para identificar a probabilidade de atingimento dos 
resultados operacionais. Os candidatos com maiores probabilidades 
comparecem para realização de etapa técnica. A Contratante tem alguma 
ponderação a respeito? 

Conforme item 1.2 do Anexo 03 - Recursos Humanos, “a CONTRATADA será 
responsável pela prospecção, seleção, contratação, capacitação, administração e 
gestão do pessoal por ela disponibilizado para a operacionalização da Central de 
atendimento”. Além deste, o item 1.3 afirma que “todos os procedimentos e etapas do 
processo de recrutamento, seleção e admissão deverão ser devidamente 
documentados e colocados à disposição da CONTRATANTE para eventuais auditorias”. 
Assim, desde que a CONTRATADA atenda aos dois itens, não há restrição à forma de 
realização dos processos seletivos. 

07 - O contratante definirá o questionário para avaliação nos processos seletivos 
ou podemos sugerir? 

Conforme item 1.2 do Anexo 03 - Recursos Humanos, “a CONTRATADA será 
responsável pela prospecção, seleção, contratação, capacitação, administração e 
gestão do pessoal por ela disponibilizado para a operacionalização da Central de 
atendimento”.  

08 - A Operação está atualmente em outra EPS? Caso positivo, poderemos fazer 
proposta de contratação aos colaboradores? 

Conforme item 1.2 do Anexo 03 - Recursos Humanos, “a CONTRATADA será 
responsável pela prospecção, seleção, contratação, capacitação, administração e 
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gestão do pessoal por ela disponibilizado para a operacionalização da Central de 
atendimento”.  

09 - No item 9.17.1, quando diz "A CONTRATADA deverá alocar equipe específica 
para o planejamento, controle, execução e avaliação dos treinamentos.", existe 
alguma nomenclatura ou perfil técnico para essa posição? 

Este item será reescrito, pois está melhor detalhado no item 4.1.7 do Anexo 03 - 
Recursos Humanos: “A CONTRATADA deverá alocar equipe própria para 
planejamento, controle, execução e avaliação dos treinamentos, sendo vedada a 
utilização de supervisores, analistas de qualidade, analista de tráfego e coordenadores 
para este fim específico”. 

10 - No item 1.3 do Anexo 3, quando diz "Todos os procedimentos e etapas do 
processo de recrutamento, seleção e admissão deverão ser devidamente 
documentados e colocados à disposição da CONTRATANTE para eventuais 
auditorias.", possui algum formato específico para esses documentos? Se sim, é 
fornecido pela CONTRATANTE? Possui um prazo de manutenção desses dados? 

Não há um formato específico, mas a Contratada deve apresentar a documentação em 
formato inteligível e com o respectivo dicionário de dados que assegure a sua 
interpretação. O item será alterado para incluir o prazo de armazenamento dessas 
informações. 

11 - No item 1.5 do Anexo 3, no que tange A&S " apurar e responder no prazo de 
48 horas a todo e qualquer questionamento da CONTRATANTE acerca da 
prospecção, seleção, contratação", esse prazo, pode ser flexibilizado? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

12 - No item 1.8 do Anexo 3, no tange A&S, "A CONTRATADA deverá, nas 
ausências de seus empregados, substituí-los de imediato", qual prazo temos para 
captação e Seleção? 

O item será alterado para incluir a informação. 

13 - No item 2.2 do Anexo 3, quando diz "Verificação da exatidão das informações 
constantes no currículo do candidato", existe a exigência de documentos 
específicos? 

Os itens 2.1 a 2.4 do referido Anexo se referem a critérios que devem ser cumpridos 
pela Contratada. Assim, caberá à Contratada a verificação da exatidão das informações 
do currículo dos candidatos.  

14 - Para o cargo de supervisor, os requisitos de "Experiência mínima de 01 (um) 
ano, comprovada em carteira de trabalho nas atividades de supervisão de equipes 
de atendimento, Conhecimento avançado de microinformática, digitação, Internet, 
Windows, Office e Avançados e Conhecimentos de Legislação e Normas técnicas 
de sua área de atuação", podem ser flexibilizados? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 
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15 - Para o cargo de Gerente de Qualidade, os requisitos "Nível Superior 
Completo, Experiência mínima de 02 (dois) anos, comprovada em carteira de 
trabalho nas atividades de controle de qualidade em centrais de atendimento e 
Conhecimento de microinformática básica, digitação, Windows, Office (Word, 
Excel e Access", podem ser flexibilizados? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

16 - Para o cargo de monitor de qualidade, os requisitos " Experiência mínima de 
01 (um) ano nas funções de monitoria de qualidade ou atendimento e 
Conhecimento de microinformática básica, digitação, Internet, Windows e Office", 
podem ser flexibilizados? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

17 - Para o cargo de Analista de Planejamento, os requisitos "Nível Superior 
Completo, Experiência mínima de 01 (um) ano em controle e análise de 
planejamento, com utilização de Excel avançado e softwares de BI, possuir vasto 
conhecimento em, pelo menos uma das ferramentas de BI (Business Inteligence) 
tais como: Power BI; PowerQuery; Power View; Power Pivot; Datazen; 
Microstrategy; Cognos, ou mesmo Excel Avançado, além de solidez técnica em 
Business Intelligence", podem ser flexibilizados? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

18 - Para o cargo de Gerente de Treinamento, os requisitos “Nível Superior 
Completo em Administração de Empresas, Pedagogia, Psicologia e áreas afins e 
Experiência mínima de 02 (dois) anos, comprovada em carteira de trabalho nas 
atividades de supervisão de treinamento em centrais de atendimento", podem ser 
flexibilizados? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

19 - Para o cargo de instrutor de Treinamento, os requisitos "Nível Superior 
completo ou em curso e Experiência mínima de 01 (um) ano em aplicação de 
treinamentos, preferencialmente em call center", podem ser flexibilizados? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

20 - Para o cargo de Gerente, os requisitos "Nível Superior completo e Experiência 
mínima de 02 (dois) anos em cargos de gerência", podem ser flexibilizados? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

21 - Para o cargo de Coordenador de Operação, os requisitos "Nível Superior 
completo, Experiência mínima de 02 (dois) anos em cargos de coordenação de 
operações e Amplo conhecimento de técnicas de gerenciamento de centrais de 
atendimento", podem ser flexibilizados? 
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Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

22 - No item 5.11.1, quando diz "Todas as exigências de perfil estabelecidas 
deverão ser avaliadas e comprovadas pela CONTRATADA. A cópia dos 
instrumentos e documentos de avaliação utilizados para a contratação do quadro 
de funcionários que atenderão à Central de atendimento deverá ficar à disposição 
da CONTRATANTE para consulta a qualquer tempo", a CONTRATANTE possui um 
formato para comprovação dessas informações e relatório? Quanto tempo deve 
ser armazenado essas informações? 

Não há um formato específico, mas a Contratada deve apresentar a documentação em 
formato inteligível e com o respectivo dicionário de dados que assegure a sua 
interpretação. O item será alterado para incluir o prazo de armazenamento dessas 
informações. 

23 - Há exigência de equipamentos a serem fornecidos por nível de cargo pré-
definidos pelo cliente? 

Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. 

24 - Existem critérios de checagem de antecedentes ou outras consultas pré-
definidos pelo cliente? 

Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. 

25 - Considerando o item de Premissas Técnicas, em caso de atendimento em 
home office, existe alguma exigência para configuração de internet e 
computador? 

Conforme item 8.1 do Anexo 02 - Estruturas Físicas, Ambientes, Operacional e Técnico 
e Infraestrutura Operacional, “Será permitida à CONTRATADA a disponibilização de 
pontos de atendimento em regime de home office/teletrabalho. Para tanto a 
CONTRATADA deverá fornecer, sem custos para a CONTRATANTE, toda a 
infraestrutura necessária e custos para o funcionamento, devendo ainda atender a todas 
as exigências contidas neste documento”. 

26 - O prazo de 10 dias úteis para substituição de empregados, citado no item 9.9.1 
pode ser flexibilizado? Entendo o processo de captação e seleção? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

27 - No item 9.8. informa: Iniciar novos atendimentos ou serviços objeto desta 
licitação, de acordo com as especificações técnicas, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias úteis após a emissão da Ordem de Serviço ou ofício emitido pela 
CONTRATANTE. Este prazo pode ser flexibilizado de acordo com o volume? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

28 - No item 9.9.3. informa: Caso haja necessidade de reposição de empregado 
por motivos diferentes dos elencados nos itens 9.9 e 9.9.1, deve ser iniciado o 
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treinamento de novo profissional em no máximo 5 dias úteis da data da ausência 
do empregado. Este prazo pode ser flexibilizado? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

29 - No item 4.1.6. do anexo 3 informa: A CONTRATADA deverá oferecer aos 
empregados disponibilizados à CONTRATANTE, no mínimo, 4 (quatro) cursos de 
reciclagem por ano, abrangendo todas as equipes e categorias envolvidas nos 
serviços objeto contratual, de modo a garantir que cada funcionário da 
CONTRATADA participe de, no mínimo, 2 (dois) cursos de reciclagem por ano. 
Cronograma anual detalhado deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE, no 
início de cada ano, para fins de acompanhamento, controle, gestão e participação 
de sua equipe de gestores. Como é o fluxo de validação do material para 
treinamento de formação e reciclagens? 

A validação do fluxo se dará em tempo hábil para o início dos treinamentos após a 
assinatura do contrato. 

30 - Com que antecedência receberemos os materiais de treinamento para 
formação inicial? 

Os materiais de treinamento serão disponibilizados em prazo hábil para o início dos 
treinamentos após a assinatura do contrato. 

31 - O SLA para criação dos acessos é compatível com a grade de treinamento 
inicial? Quais informações serão necessárias? 

Sim. As informações necessárias para criação de acessos aos sistemas utilizados pelos 
operadores variam e serão informados tempestivamente. 

32 - A Contratada receberá algum mailing ou arquivo do cliente com dados 
pessoais para tratamento? 

Os mailings para o atendimento ativo serão enviados com os dados estritamente 
necessários para a realização das campanhas.  

33 - Quais dados serão recebidos? 

Os mailings para o atendimento ativo serão enviados com os dados estritamente 
necessários para a realização das campanhas.  

34 - Qual a via de envio dos dados? 

Por meio eletrônico. 

35 - Qual o tratamento que será realizado? 

O tratamento será de acordo com a demanda da Contratante. 

36 - Os dados serão armazenados na Contratada e por quanto tempo? 

Os dados das campanhas ativas deverão ser armazenados conforme o prazo de guarda 
das bases geradas pelo atendimento, de acordo com o item 9.24. 2 do Anexo I - Projeto 
Básico: “A guarda das bases especificadas no item 9.24.1 deverá ser de 
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responsabilidade da CONTRATADA, até um ano após a data de encerramento 
contratual, devendo estar acessível à CONTRATANTE, durante todo o período supra, 
permitindo-lhe realizar todas as consultas necessárias ao longo desse período”. 

37 - O cliente precisará receber dados dos colaboradores da Contratada? Quais e 
qual a finalidade/necessidade? 

A Contratada deverá repassar à Contratante os dados necessários dos colaboradores 
para criação de acessos aos sistemas, bem como para seu cancelamento. 

38 - O atendimento receptivo será 24x7? 

Conforme o item 3.4.1 do Anexo I - Projeto Básico: “O atendimento receptivo humano 
ao cidadão poderá ser disponibilizado de segunda a domingo, no horário das 06:00 às 
00:00, podendo, ainda, em casos definidos pela CONTRATANTE, ser disponibilizado 
24 (vinte e quatro) horas diárias, 7 (sete) dias por semana, incluindo feriados locais e 
nacionais.”  

39 - Podemos considerar o atendimento em HO? Se sim, quantas telas 
simultâneas de VDI devemos considerar? 

Se o termo HO se referir a Home Office, este assunto está disciplinado no item 8 (e 
subitens) do Anexo 02.   

40 - Quantos dias são necessários para a realização do treinamento inicial? 

Conforme descrito no item 4.1.2 do Anexo 03 - Recursos Humanos, “os treinamentos 
de formação deverão ter carga horária mínima de 40 (quarenta horas)”. 

41 - O treinamento pode ser aplicado em HO? 

Se o termo HO se referir a Home Office, conforme item 4.7 e 4.7.1 do Anexo 03 - 
Recursos Humanos: “4.7. A CONTRATADA deverá realizar reciclagens sempre que 
necessário, disponibilizando para isso um ambiente específico conforme supracitado. 
As reciclagens também serão requeridas pela CONTRATANTE, sempre que entender 
necessário, devendo ser realizadas, nesse caso, de imediato. 

4.7.1. As reciclagens podem ocorrer de forma presencial, em que o operador é retirado 
do atendimento e é ministrada em sala, e/ou à distância, utilizando-se de ferramentas 
de EAD (Educação à Distância) e e-learning”. 

Este item será reescrito para melhor entendimento a respeito do treinamento inicial. 

42 - É exigido salário diferenciado aos colaboradores? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

43 - Devemos considerar pagamento de variável? Se sim qual o % ou valor? 

Todos os requisitos e prazos estabelecidos no termo de referência devem ser 
rigorosamente observados. 

44 - Haverá necessidade de servidor de e-mail? Se sim, para operação, supervisão 
e staff? 
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Conforme item 7 do Anexo 02, a CONTRATADA deverá disponibilizar meio de 
comunicação online e em tempo real entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 

45 - Pode nós enviar as curvas intra-day e intra-hora praticadas atualmente, para 
composição do preço? 

As curvas de atendimento intrahora e intradia serão disponibilizadas em momento 
oportuno.  

46 - É necessário algum espaço dedicado para o cliente em nossas 
dependências? Se sim, para quantas pessoas? 

Sim, para duas pessoas. Entretanto, não haverá necessidade de espaço dedicado e/ou 
exclusivo, visto que não haverá funcionários da Contratante de forma permanente na 
Central de Atendimento. Este item será inserido no Anexo 02 - Estruturas Físicas, 
Ambientes Operacional e Técnico e Infraestrutura Operacional. 

Empresa 2 - 02/09 
 
DOCUMENTO: EDITAL E ANEXOS 
ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA SMPOG/SUMOG/DATC Nº 001/2022 
 
Introdução – ìtem 14 – Qual o cálculo para considerarmos as horas logadas? 
Serão PAs de 6h (conforme quadro), ou de 24h (conforme horário de 
atendimento)? Não haverá dedução das pausas produtivas, certo? 
Devem ser consideradas as horas efetivamente logadas, distribuídas em PA’s de 6 
horas. 
 
ANEXO I – PROJETO BÁSICO 
 
Item 2 – Pagina 06 – Podemos considerar o atendimento para qualquer localidade 
do Brasil, certo? 
O item poderá ser alterado para se adequar a essa possibilidade. 
 
Item 4.1.1 – Pagina 08 – Conflitando com o item 3.4.1, entende-se que o 
atendimento humano deverá ser disponibilizado 24x7 de domingo a segunda, 
certo? 
Não há conflito. Conforme o item 3.4.1 o atendimento poderá (grifo nosso) acontecer 
de 6h às 0:00h e, em casos específicos, ser disponibilizado 24 horas diárias, 7 dias por 
semana. 
 
Item 4.1.1.3 – pagina 08 Como sera feito a divisão e a contabilidade do que passa 
na URA x Atendimento humano para modelo de preço? 
Os atendimentos eletrônicos são precificados conforme sua especificidade (chatbot, 
voicebot, SMS ou via URA). Os atendimentos realizados por operadores humanos já 
estão incluídos no valor das PA’s efetivamente logadas (itens 1, 2 ou 3 do quadro de 
preços).    
 
Item 4.1.2.2 – pagina 09 - Precisamos de mais insumos para entender a solução. 
(Seria uma IA?) 
Não entendemos o questionamento. 
 
Item - 4.1.5.1 – pagina 10 - Ha quantidade de SMS? 
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O quantitativo de SMS’s está disponível na linha 8 do quadro disponível nos itens 14.2.1 
do Termo de Referência e 12.1 do Anexo I - Projeto Básico. 
 
Item - 4.1.7.1 – pagina 10 - O que devemos ofertar neste item? Seriam a parte das 
mídias sociais? 
Conforme o próprio item, as unidades de atendimento eletrônico “serão contabilizadas 
como atendimentos eletrônicos que não se enquadrem nas modalidades chatbot, 
voicebot, SMS e atendimento via URA. A classificação do atendimento desejado como 
UAE é de responsabilidade exclusiva da CONTRATANTE.” 
 
Item 4.1.3.2 – pagina 09 – A contratante já possui as API’s necessárias. Quais são? 
Essa informação será repassada em momento oportuno. 
 
Item 8.1 – pagina 11 – Precisamos dos insumos básicos para o dimensionamento, 
como: 
• Podem disponibilizar histórico intramês e intradia? 
Será disponibilizado em momento oportuno. 
 
• O horário do atendimento humano deve ser de 06:00 até 00:00 (ítem 3.4.1)? 
Conforme item 2.2 do Anexo 01 - Estrutura Funcional do Atendimento Objeto da 
Contratação, “Atualmente, o funcionamento da Central de atendimento ocorre de 
segunda a sexta-feira, das 7 (sete) horas às 21 (vinte e uma) horas e aos sábados, 
domingos e feriados, das 7 (sete) horas às 20 (vinte) horas. Referida situação poderá, 
futuramente, sofrer alteração de acordo com as necessidades e interesses do 
Município”. Ainda conforme o item 3.4.1, o atendimento poderá (grifo nosso) acontecer 
de 6h às 0:00h e, em casos específicos, ser disponibilizado 24 horas diárias, 7 dias por 
semana. 
  
• Considerando que a meta de NS mês é 80%/20s, existe NS mínimo em 
DMMs? 
Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. Não há menção a 
DMM’s no referido documento, portanto não há que se falar em NS mínimo em DMM’s. 

Item 9.4 – pagina 13 – Quando vocês mencionam a quantidade de URA, seria a 
porta dela, certo? Porta da URA? 
O referido item é bastante claro: “Utilizar para fins da execução dos serviços contratados 
a sua infraestrutura operacional, incluindo servidores dedicados em cluster, 
equipamentos e hardwares, no mínimo, 10 (dez) URA’s (Unidade de Resposta Audível) 
informatizadas e tratadas para execução do atendimento eletrônico receptivo e ativo, 
URA para recepção eletrônica com mínimo de 5 (cinco) níveis de estruturação e 10 (dez) 
opções cada, ajustáveis à medida da necessidade determinada pela CONTRATANTE.” 
O item 5 do Anexo 05 - Estruturas Softwares, Aplicativos e Infraestrutura Tecnológica, 
também detalha outras especificações da URA: “5.1. 5.1. A CONTRATADA deverá 
fornecer, disponibilizar e manter, sob demanda da CONTRATANTE, sistema de URA - 
UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL, decádico ou MF, com todos os seus recursos 
desenvolvidos, customizados para as necessidades e quantidades requeridas pela 
CONTRATANTE, durante o prazo contratual, sob demanda, implantados, com 
informação tratada de forma sistêmica, com 30 canais simultâneos para atendimento 
automático e eletrônico de cada serviço da CONTRATANTE assim identificado e 
determinado pela CONTRATANTE, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por 
semana, inclusive feriados, para todos os atendimento eletrônicos disponibilizados pela 
CONTRATANTE, observando e atendendo as necessidades e especificações da 
CONTRATANTE, durante a vigência contratual”.  
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Item 12.1 – pagina 23 – A quantidade mencionada na planilha, trata-se de horas 
para todas linhas? 
Não entendemos o questionamento. Conforme item 4.1.6.1 do Anexo I - Projeto Básico: 
“4.1.6.1. As HDE serão contabilizadas como horas para desenvolvimento, configuração, 
implantação, operacionalização e manutenção de URA’s para atendimento eletrônico, 
CHATBOT, VOICEBOT, CHAT e sistemas disponibilizados pela CONTRATADA, sob 
demanda da CONTRATANTE.” 
 
ANEXO 01 - ESTRUTURA FUNCIONAL DO ATENDIMENTO OBJETO DA 
CONTRATAÇÃO 
 
Item 2.2 – pagina 29 – O horário de atendimento humano é alterado nesse item, 
devemos seguir quem item do documento? 
Não há alteração do horário de atendimento. Este item informa apenas como ocorre o 
atendimento no momento desta consulta pública.  
 
ANEXO 02 - ESTRUTURAS FÍSICAS, AMBIENTES, OPERACIONAL E TÉCNICO E 
INFRAESTRUTURA OPERACIONAL 
 
Anexo 2 – Infraestrutura – Os ambientes informados nos itens 2, 3 e 4 deverão ser 
exclusivos para a operação, ou poderão ser compartilhados?; 
Não há restrição quanto ao compartilhamento dos ambientes citados, desde que 
atendam aos requisitos estabelecidos. 
 
Anexo 2 – Infraestrutura – Como poderemos considerar até 70% das PAs em HO, 
como deveremos apresentar o preço das mesmas? Serão valores médios por PA 
ou deverão ter preços apartados? Na planilha em excel, não temos espaço para 
apartar; 
Tendo em vista que a definição de uso do percentual das PA’s em home office é de 
responsabilidade exclusiva da Contratada, o valor de cada PA deverá ser único. 
 
ANEXO 03 - RECURSOS HUMANOS 
Capacitação e Treinamento – Item 4 – Qual o tempo de treinamento inicial da 
operação? 
Conforme item 4.1.2 do referido Anexo “Os treinamentos de formação deverão ter carga 
horária mínima de 40 (quarenta) horas”. 
 
Pagina 38 - Existe alguma meta para contestações ou erros criticos? 
Não entendemos o questionamento. Favor elucidar melhor. 
 
Pagina 38 - Existe alguma governança específica com relação a atuação do time 
de Qualidade?  
Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. 

Pagina 38 - O check list atual de monitorias tem peso por pergunta avaliada ou é 
COPC puro, ou seja, zero ou cem? 
Será definido em momento oportuno, entre Contratante e Contratada. 
 
Pagina 38 - Existe algum processo de monitoramento via speech analytics? 
Fica a critério da Contratada a sua utilização.  
 
Pagina 22 - Qual é o gravador? Qual a quantidade células? 
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A critério da Contratada, visto que será fornecido pela própria.  
 
Pagina 32 - Existe alguma intranet que estejam publicados os processos de 
atendimento, ou seja, o passo operacional para tratar as demandas dos clientes 
que são utilizadas pelos operadores? 
A Contratante não dispõe de intranet para publicação de processos de atendimento, 
ficando a cargo da Contratada a sua disponibilização. 
 
Pagina 32 - Quem administra a publicação de processos, sejam inclusões e/ou 
exclusões e atualizações da intranet de atendimento. 
A Contratante não dispõe de intranet para publicação de processos de atendimento, 
ficando a cargo da Contratada a sua disponibilização. 
 
Pagina 32 - Existe alguma governança em relação a melhoria contínua que abranja 
o time de processos e qualidade? 
Conforme item 9.19 do Anexo I - Projeto Básico, é obrigação da Contratada “realizar 
estudos constantes para gestão e tomada de decisão, em períodos diários e semanais 
e, ainda, para gestão histórica, em períodos mensais e anuais, referentes à curva de 
tráfego e à melhoria do nível de qualidade no atendimento, bem como garantindo um 
atendimento de elevado nível de qualidade, submetendo os resultados à apreciação, 
análise e gestão do(s) representante(s) da CONTRATANTE e da CONTRATADA.” 
 
Pagina 32 - Existe alguma rotina de relatórios que são enviados pelo time de 
qualidade e/ou processos? 
Conforme item 9.22 do Anexo I - Projeto Básico, a Contratada deve “emitir e 
disponibilizar em idioma português os relatórios diários, semanais, mensais e anuais, 
relativos às atividades, execução, controles e gestão dos serviços contratados, 
encaminhando-os via internet para os destinatários designados pela CONTRATANTE”. 

Pagina 32 - Existe algum volume de retrieval? Ele acontece com laudo de 
reclamação elaborado pelo time de qualidade? 
Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. 

Empresa 3 - 05/09 - intempestivo 

1 - Entendemos que os sistemas para atendimento (URA, Chat, Chatbot, Voicebot, 
SMS, WhatsApp Business e Telegram Bot, Discador) serão fornecidos pela 
Contratada, está correto? 

Está correto o entendimento, conforme estabelecido no termo de referência. 

2 - Haverá integração dos sistemas fornecidos pela Contratada com o sistema da 
Contratante? Se sim, se dará via API ou Webservice? 

Conforme item 6.1.1 do Anexo 05 - Estruturas “A solução deve permitir a integração do 
chat com sistemas legados por meio de API´s ou webservices”. Além disso o item 7.7 
do referido anexo: “A solução deve permitir a integração do Assistente Virtual com 
sistemas legados por meio de API’s ou webservices”. O item 8.4 do mesmo anexo 
também trata do assunto: “A solução deverá ser capaz de disseminar informações e 
processamento de transações integradas a sistemas internos da CONTRATADA e da 
CONTRATANTE (por meio de API’s ou webservices), utilizando tecnologias de 
reconhecimento e síntese de voz (ASR – automatic speech recognation) e vocalização 
de texto (TTS - text to speech), garantindo um atendimento individualizado, que traga 
um resultado direcionado para o demandante, excluindo-se assim 
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gravações/mensagens padrão”. O item 9.1.1, ainda do Anexo 05 também afirma que 
“Permitir que novas aplicações, de desenvolvedores e fábricas de softwares, quando de 
interesse da CONTRATANTE, sejam integradas ao contact center através de interfaces 
abertas baseadas em SOA, webservice ou via API de baixo nível (integração direta)”. 

3 - Será necessário disponibilizar pacote office e e-mail para todas as posições de 
atendimento ou somente Staff? 

Conforme itens 1.5 e 1.5.1 do Anexo 05 - Estruturas Softwares, Aplicativos e 
Infraestrutura Tecnológica: “1.5.  A CONTRATADA fornecerá, disponibilizará e manterá, 
para toda a equipe objeto da contratação, microcomputadores novos ou seminovos, na 
quantidade necessária à realização dos serviços contratados, com configuração que 
permita a utilização dos sistemas e softwares da CONTRATADA, assim como os 
sistemas disponíveis via Internet, da CONTRATANTE. Os microcomputadores deverão 
prover o desempenho que permita a execução dos serviços contratados conforme os 
Níveis de Acordo de Serviço (SLA’s) estabelecidos. Caso durante a execução dos 
serviços seja detectada a necessidade desta conexão, deverão ser utilizados 
equipamentos conforme o padrão definido pela PRODABEL para uso pela PBH. 

1.5.1. Os microcomputadores devem possuir suíte de aplicativos que contenham, 
minimamente, editores de texto, planilhas e apresentações e leitor de arquivos em 
formato PDF além de proteção de segurança endpoint.  

Além disso, conforme item 7 do Anexo 02, a CONTRATADA deverá disponibilizar meio 
de comunicação online e em tempo real entre CONTRATANTE e CONTRATADA. 

4 - Para o caso de ligações ativas dentro da operação. Terá repasse de ligações 
ou as ligações serão absorvidas pela EPS? 

Conforme item 10.12 do Anexo I - Projeto Básico, os links bidirecionais E1 são 
fornecidos pela Contratante, razão pela qual o custo das chamadas ativas não é de 
responsabilidade da Contratada. 

5 - Será necessário contratação de números para atendimento receptivo da 
operação (0800/400x ou 300x)? 

Não, tendo em vista que, conforme item 10.12 do Anexo I - Projeto Básico, os links 
bidirecionais E1 são fornecidos pela Contratante. 

6 - É obrigatório possuir sala de descompressão? Se sim, pode ser de uso 
compartilhado? 

Conforme item 2 do Anexo 02 - Estruturas Físicas, Ambientes Operacional e Técnico e 
Infraestrutura Operacional, “deverá ser disponibilizado ambiente(s) de descompressão, 
para descanso e relaxamento dos funcionários, observando as normas legais 
determinadas”. 

7 - O ambiente para alimentação pode ser de uso compartilhado? 

Não há restrição quanto ao compartilhamento deste ambiente, desde que atenda aos 
requisitos. 

8 - O ambiente deve possuir sala para funcionários da Contratante? Se sim, 
quantas posições? 
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Sim, para duas pessoas. Entretanto, não haverá necessidade de espaço dedicado e/ou 
exclusivo, visto que não haverá funcionários da Contratante de forma permanente na 
Central de Atendimento. Este item será inserido no Anexo 02 - Estruturas Físicas, 
Ambientes Operacional e Técnico e Infraestrutura Operacional. 

9 - Para atendimento via CHAT Humano, a página WEB da Contratante será em 
área logada? 

O chat poderá ser utilizado integrado à autenticação do login único gov.br, mas também 
poderá ter parametrizações que não demandem nenhum tipo de autenticação. 

10 - As interações via Chat serão informacionais ou são previstas transacionais 
integradas há algum sistema legado da Contratante? Quantas integrações? 

Conforme item 6 e subitens 6.1 e 6.1.1 do Anexo 05 - Estruturas Softwares, Aplicativos 
e Infraestrutura Tecnológica: “6. PLATAFORMA CHAT 

6.1.  Esta solução deverá ser fornecida pela CONTRATADA e disponibilizada no portal 
e/ou outros locais indicados pela CONTRATANTE, permitindo ao cidadão conversar em 
tempo real com os atendentes ou chatbot por intermédio de ferramenta específica. 

6.1.1.  A solução deve permitir a integração do chat com sistemas legados por meio de 
API´s ou webservices. 

11 - Para os atendimentos via Whatsapp (Bot e Humano), serão informacionais ou 
transacionais com integração aos sistemas legados da Contratante? Se houver 
integração serão fornecidas as APIs? O broker oficial será fornecido pela 
Contratante ou Contratada? 

Os atendimentos via WhatsApp podem ser informacionais ou transacionais com 
integração aos sistemas legados. Nos casos de integração aos sistemas legados da 
Prefeitura as API’s serão fornecidas pela Empresa Informática e Informação do 
Município de Belo Horizonte (PRODABEL). O broker poderá ser fornecido pela 
Contratante ou pela Contratada.  

12 - Para o Canal Whatsapp, o fornecimento da API Oficial será de 
responsabilidade da Contratante? 

A API oficial poderá ser fornecida pela Contratada ou pela Contratante. 

13 - Haverá somente receptivo ou teremos ações ativas com interação pelo canal 
Whatsapp? Por Favor informar o fluxo do WhatsApp. 

É possível que utilizemos o WhatsApp para ações ativas também. O fluxo ainda não 
está definido.  

14 - As interações via Whatsapp serão informacionais ou estão previstas 
transacionais integradas há algum sistema legado da Contratante? 

As interações poderão ser informacionais ou transacionais integradas aos sistemas 
legados da Contratante. 

15 - URA - Favor informar se havera necessidade de integração com sistemas 
legados e se as APIs serão fornecidas pela Contratante 
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Conforme item 4.1.2.2 do Anexo I - Projeto Básico: “A URA deverá possibilitar ao usuário 
do serviço que disque um determinado número de cifras, podendo ser utilizada em 
ações como reprodução de novas frases, tomadas de decisões, consultas a banco de 
dados padrão SQL, consultas em mainframe via gateway de acesso. Deverá, ainda, 
permitir compatibilidade e ter a capacidade de interagir via TCP-IP Socket e com banco 
de dados relacional através de consultas. Deverão estar disponíveis, no mínimo, os 
drives para banco de dados ORACLE, MS SQL SERVER, INFORMIX, MYSQL e 
POSTGRESQL”.  

Este item será reescrito para melhor entendimento. 

16 - "URA - A URA tera integração com base de dados? Especificar a base de 
dados (sistema, linguagem, etc.) 

Exemplo: O cliente irá digitar alguma informação na URA como CPF, número de 
protocolo, etc." 

Conforme item 4.1.2.2 do Anexo I - Projeto Básico: “A URA deverá possibilitar ao usuário 
do serviço que disque um determinado número de cifras, podendo ser utilizada em 
ações como reprodução de novas frases, tomadas de decisões, consultas a banco de 
dados padrão SQL, consultas em mainframe via gateway de acesso. Deverá, ainda, 
permitir compatibilidade e ter a capacidade de interagir via TCP-IP Socket e com banco 
de dados relacional através de consultas SQL. Deverão estar disponíveis, no mínimo, 
os drives para banco de dados ORACLE, MS SQL SERVER, INFORMIX, MYSQL e 
POSTGRESQL”.  

Este item será reescrito para melhor entendimento. 

17 - URA - Caso houver automações atuais na URA, essas serão repassadas para 
a nova construção da URA? 

Há automação na URA, mas elas não serão repassadas, sendo necessário construí-las. 

18 - URA - Será necessário Emissor de anúncios esporádicos na URA? 
Funcionalidade para inserir mensagens fora do fluxo(árvore) normal da URA. 

Sim. 

19 - URA - Será necessário Sistema de Callback na URA? Opção para o cliente 
receber chamada em caso de fila de espera no atendimento humano. 

Não. 

20 - URA - Será necessário desenvolvimento de URA para pesquisa de satisfação? 
Fornecer um descritivo da pesquisa. 

Conforme item  “Ao final de todos os atendimentos, em qualquer que seja o canal, o 
cidadão deverá ser transferido para pesquisa de avaliação do atendimento. As ligações 
atendidas por atendentes humanos só poderão ser encerradas quando passarem por 
este ramal (da pesquisa de satisfação), independentemente de o cidadão desejar 
participar da pesquisa. As perguntas disponibilizadas na pesquisa de satisfação serão 
definidas pela CONTRATANTE. 

21 - Qual a periodicidade de envio do mailing? 
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Os mailings para realização de campanhas ativas serão enviados conforme a 
necessidade da contratante em tempo hábil para seu tratamento e execução. 

22 - Front End de Atendimento da Contratada será tabulador dos atendimentos ou 
deverá ter integração com Sistemas Legados da Contratante para executar 
transações? Quantos e Quais sistemas serão integrados? 

Conforme item 10.17 do Anexo 05 - Estruturas Softwares, Aplicativos e Infraestrutura 
Tecnológica: “A CONTRATADA deverá disponibilizar à CONTRATANTE software de 
tabulação de ligações e cadastro dos cidadãos, com todos os relatórios decorrentes, 
relativos à quantidade e natureza específica do atendimento, bem como aos 
atendimentos por cadastros (dados do cidadão), conforme definido pela 
CONTRATANTE”. Importante ressaltar que a solução de captação de serviços é 
fornecida pela Contratante e não haverá integração com o tabulador de atendimentos 
da Contratada. 

23 - As integrações entre Front End(Contratada) e Legados Contratante será via 
API? As APIs serão fornecidas pela Contratante?quantos sistemas e integrações 
estão previstos? 

Não haverá integração entre Front End da Contratada e sistemas legados da 
Contratante.  

24 - Quais os canais serão utilizados para realização de pesquisa de satisfação? 
(Voz, SMS, E-mail, etc) Qual o volume previsto? 

Conforme item 3.2.3 do Anexo I - Projeto Básico: “Ao final de cada atendimento, deverá 
ser disponibilizada pesquisa de satisfação, para que o cidadão avalie o nível da 
qualidade do atendimento recebido”. 

25 - Quais  Redes Sociais atenderemos? (Ex.Facebook, Twitter) 

Não haverá atendimento das redes sociais da Prefeitura, exceto via mensageiros, por 
exemplo, WhatsApp e Telegram.  

26 - Quantas APIs são necessárias para as integrações dos canais com sistemas 
legados? Quantas integrações e/ou serviços estão previstos? 

A princípio haverá integração da URA com um sistema legado. Outras integrações serão 
realizadas ao longo do contrato com a utilização de horas de desenvolvimento.  

27 - Entendemos que os "Canais Eletrônicos" citados nos itens de preço 2 e 3 se 
referem ao fornecimento de ferramentas de atendimento como Chat e WhatsApp, 
está correto? 

Está correto o entendimento. 

28 - Para cenário de preço: Item 3 - Atendimento humano via canais eletrônicos 
fornecidos pela CONTRATANTE. Quais ferramentas serão fornecidas pela 
contratante? 

Não entendemos a pertinência dessa informação neste momento, visto que as 
ferramentas serão de responsabilidade da Contratante. 
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29 - Entendemos que os volumes informados são referentes ao atendimento 
receptivo, poderia nos informar o volume histórico dos atendimentos ativos, 
separado pelos canais solicitados, Humano - Voz, Humano - Via Eletrônico, Ura, 
chat… 

Os dados serão informados em momento oportuno. 

30 - Entendemos que a responsabilidade com custos de Telecom será da 
Contratante, está correto? 

Os links de voz E1 bidirecionais serão fornecidos pela Contratante. 

31 - É correto afirmar que o atendimento será híbrido - receptivo e ativo? 

Sim, mas, conforme o item 3.3. do Anexo I - Projeto Básico: “ATENDIMENTO ATIVO, 
humano ou eletrônico, implementado apenas se expressamente autorizado pela 
CONTRATANTE (...)”. Além disso, o item 3.5. estabelece que “o atendimento humano 
deverá estar preparado e devidamente qualificado para efetuar o atendimento receptivo 
e ativo em uma mesma posição de atendimento, obedecendo-se aos níveis de serviços 
estabelecidos neste documento”. 

32 - Caso o atendimento não seja híbrido (Ativo + Receptivo). Por gentileza 
informar quantas PAs serão destinadas ao atendimento Ativo. 

O atendimento ativo é implementado apenas se expressamente solicitado/autorizado 
pela Contratante, razão pela qual não há que se falar em PA’s destinadas ao 
atendimento ativo neste momento. 

33 - Caso o atendimento seja híbrido (Ativo + Receptivo). É correto afirmar que as 
90 PAs, precisam ter licença de discador? 

Conforme item 3.3.8 do Anexo I - Projeto Básico: “O Discador deverá estar disponível 
para uso em todas as posições de atendimento”.  

34 - A gravação de tela se faz necessário apenas para os atendimentos onde não 
há voz? 

Não. Conforme item 10.7 do Anexo 05 - Estruturas Softwares, Aplicativos e 
Infraestrutura Tecnológica: : “Gravador de tela informatizado e com aplicativo para 
execução, gravação, controle e gestão automáticos de telas, oferecendo acesso em 
tempo real às respectivas gravações. Deverão ser gravadas 100% (cem por cento) das 
telas trabalhadas, receptivas e ativas, pela Central de atendimento”. 

35 - Por gentileza informar o % mínimo necessário para Gravação de Tela. 

Conforme item 10.7 do Anexo 05 - Estruturas Softwares, Aplicativos e Infraestrutura 
Tecnológica: : “Gravador de tela informatizado e com aplicativo para execução, 
gravação, controle e gestão automáticos de telas, oferecendo acesso em tempo real às 
respectivas gravações. Deverão ser gravadas 100% (cem por cento) das telas 
trabalhadas, receptivas e ativas, pela Central de atendimento”. 

36 - É correto afirmar que todos os custos de desenvolvimento referente as 
ferramentas para o atendimento, compõe o item 9 (tabela com os itens para 
precificação) - HDE ? 
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É correto o entendimento. Conforme item 4.1.6.1 do Anexo I - Projeto Básico: “As HDE 
serão contabilizadas como horas para desenvolvimento, configuração, implantação, 
operacionalização e manutenção de URA’s para atendimento eletrônico, CHATBOT, 
VOICEBOT, CHAT e sistemas disponibilizados pela CONTRATADA, sob demanda da 
CONTRATANTE”. 

37 - É correto afirmar que para o item 4 (tabela com os itens para precificação) - 
Unidades de Atendimentos Eletrônicos, o canal de atendimento e ferramenta será 
definida pela contratante? 

Conforme item 4.1.7.1 do Anexo I - Projeto Básico, as Unidades de Atendimento 
Eletrônicos “serão contabilizadas como atendimentos eletrônicos que não se 
enquadrem nas modalidades chatbot, voicebot, SMS e atendimento via URA. A 
classificação do atendimento desejado como UAE é de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATANTE”. 

38 - O recurso Gestor de treinamento poderá ser compartilhado com outras 
operações? 

Sim. 

39 - O recurso Gestor de qualidade poderá ser compartilhado com outras 
operações? 

Sim. 

40 - O recurso gerente operacional poderá ser compartilhado com outras 
operações? 

Sim. 

41 - Dos 7 mil atendimentos previstos mensalmente para VoicetBot, por gentileza 
indicar qual volume se refere à atendimentos ativos e qual volume se refere a 
atendimento receptivo. 

Conforme item 14.7 do Termo de Referência: “A Prefeitura não possui histórico de 
utilização de atendimentos eletrônicos, com exceção dos atendimentos via URA 
(AE24H) e SMS. Entretanto é importante salientar que a perspectiva da Prefeitura de 
Belo Horizonte é substituir gradualmente a utilização da URA pela tecnologia Voicebot 
e utilizar os canais eletrônicos de chatbot a fim de reduzir os custos com a Central de 
atendimento, tendo em vista que, conforme apurado, a maior parcela do custo é com 
recursos humanos”.  

42 - O Chat humano fará atendimentos ativos? Se sim, peço que compartilhe o 
histórico de chamadas ativas, para composição do preço mais assertivas. 

Conforme item 14.7 do Termo de Referência: “A Prefeitura não possui histórico de 
utilização de atendimentos eletrônicos, com exceção dos atendimentos via URA 
(AE24H) e SMS. Entretanto é importante salientar que a perspectiva da Prefeitura de 
Belo Horizonte é substituir gradualmente a utilização da URA pela tecnologia Voicebot 
e utilizar os canais eletrônicos de chatbot a fim de reduzir os custos com a Central de 
atendimento, tendo em vista que, conforme apurado, a maior parcela do custo é com 
recursos humanos”.  
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43 - Compreende-se por Hora logada, sera pago o intervalo entre login e logout 
considerando as pausas? 

Sim. 

44 - Os cursos de reciclagem representam cerca de quantas horas de reciclagem 
por mês por operador? 

Não há especificação do quantitativo de horas, mas sim o de cursos por ano, conforme 
item 4.1.6 do Anexo 03 - Recursos Humanos: “A CONTRATADA deverá oferecer aos 
empregados disponibilizados à CONTRATANTE, no mínimo, 4 (quatro) cursos de 
reciclagem por ano, abrangendo todas as equipes e categorias envolvidas nos serviços 
objeto contratual, de modo a garantir que cada funcionário da CONTRATADA participe 
de, no mínimo, 2 (dois) cursos de reciclagem por ano. Cronograma anual detalhado 
deverá ser disponibilizado à CONTRATANTE, no início de cada ano, para fins de 
acompanhamento, controle, gestão e participação de sua equipe de gestores. 

45 - Devemos entender que o reajuste será 100% IPCA? 

Conforme item 12.3.1 do Termo de Referência: “Os preços contratados poderão ser 
reajustados mediante a formalização do pedido pela licitante vencedora, ou 
CONTRATADA, observando a variação do IPCA-E ocorrida nos últimos 12 (doze) 
meses, a contar da data da proposta de preços ou do último reajuste. Nos reajustes 
subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir do último reajuste”. 

46 - Devemos entender que as 40 horas de treinamento se referem a total de 
treinamento inicial, já com todos os Steps? 

Conforme descrito no item 4.1.2 do Anexo 03 - Recursos Humanos, “os treinamentos 
de formação deverão ter carga horária mínima de 40 (quarenta horas)”. 

47 - Há alguma Taxa de ocupação da PA / Operador a ser seguida. Ex.: 2.0, 1,8, 
1,6...? 

Não. Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. 

48 - É possível o envio das curvas diárias de volumetria, para todas as células de 
atendimento? 

As curvas de volumetria serão disponibilizadas em momento oportuno. 

49 - É possível o envio das curvas intra hora de volumetria, para todas as células 
de atendimento? 

As curvas de volumetria serão disponibilizadas em momento oportuno. 

50 - É possível o envio das curvas mensais de TMA, para todas as células de 
atendimento? 

As curvas de TMA serão disponibilizadas em momento oportuno. 

51 - É possível o envio das curvas diárias de TMA, para todas as células de 
atendimento? 

As curvas de TMA serão disponibilizadas em momento oportuno. 
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52 - É possível o envio das curvas intra hora de TMA, para todas as células de 
atendimento? 

As curvas de TMA serão disponibilizadas em momento oportuno. 

53 - A apuração do INS será mensal? Há alguma trava mínima a ser entregue 
diariamente, ou deve-se seguir os mesmos 80/20? Esse valor é válido para todas 
as células de atendimento? 

Todas as exigências estão relacionadas no termo de referência. Não há menção a NS 
diário mínimo no referido documento. 

54 - Há carga horária mínima para os treinamentos de reciclagem? 

Vide questão 44. 

55 - A apuração do INS será mensal? Há alguma trava mínima a ser entregue 
diariamente, ou deve-se seguir os mesmos 80/20? 

Vide questão 53. 

56 - O item 4.1.1.1, informa que o atendimento deverá ser realizado 24 horas por 
dia e 7 dias por semana. Porém, o item 3.4.1 informa que o atendimento é realizado 
entre 06:00 e 00:00. Qual devemos considerar? Será o mesmo para todas as 
células receptivas? 

Conforme o item 3.4.1 do Anexo I - Projeto Básico, o atendimento poderá (grifo nosso) 
acontecer de 6h às 0:00h e, em casos específicos, ser disponibilizado 24 horas diárias, 
7 dias por semana. 

57 - Sobre o cronograma, quando receberemos as respostas aos 
questionamentos e qual a nova data para envio da proposta? 

As respostas serão publicadas e as empresas comunicadas. 


