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EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 027/2020  PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO III

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO

  O presente instrumento tem por objeto a prestação de serviços de suporte às equipes de gestão 
tecnológica da Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.
 

Item Descrição  Quantidade estimada Unidade 

01 
Serviços de suporte às equipes de gestão 
tecnológica da Diretoria de Informática do 
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás 

250.000 
(duzentos e cinquenta mil) 

UST 
(Unidade de Serviço Técnico) 

Tabela 01  Descrição resumida do objeto de contratação deste Termo de Referência

2. DEFINIÇÕES

 Para efeito deste Termo de Referência, em se tratando de serviços de suporte técnico 
relacionados à microinformática, devem ser consideradas algumas definições importantes, tais quais:

 Atendimento de 1º Nível: responsável pelo recebimento  através de e-mail, ITSM (IT 
Service Management), telefone, SPARK (Sistema de Mensageria Instantânea), PROAD (Sistema de 
Processo Administrativo Digital) e entre outros, registro e atendimento de incidentes e solicitações que 
possam ser resolvidos através de cadastramentos de contas de usuário, geração/renovação de senhas, 
habilitações, lotações e relotações, concessão de credenciais e acesso remoto nas máquinas dos 
solicitantes, desde que não seja necessário o atendimento presencial. Também é responsável pelo 
escalonamento de chamados que são mais eficientemente resolvidos pelo 2º nível ou demais áreas 
competentes que possuem um nível mais especializado de atendimento, como infraestrutura de redes 
ou sistemas.

 Atendimento de 2º Nível: responsável pelo atendimento que exija interação humana física. 
Geralmente é necessário quando o atendimento envolve equipamentos que precisam ser testados ou 
instalados, como impressoras e scanners, além de atendimento em computadores que estejam 
apresentando travamentos que impeçam um atendimento via acesso remoto.

 Atendimento de 3º Nível: entende-se por 3º nível os serviços residuais que não se encontram 
nos englobados pelos caracterizados por serviços relacionados à microinformática.

 Os serviços de 3º nível são serviços de nível técnico especializado em áreas onde o suporte 
básico de 1º e 2º níveis não possui aprofundamento técnico o suficiente para exercer influência sobre 
resolução de incidentes e problemas.

 Conforme a Information Technology Infrasructure Library (ITIL), o 3º nível é composto por 
especialistas e geralmente é acionado quando existe um problema de alta complexidade para ser 
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solucionado. O 3º nível também deve apoiar o 1º e 2º nível.
 Instrumento de Medição de Resultados (IMR): conforme a Instrução Normativa nº 5, de 25 

de Maio de 2017 do Ministério do Planejamento Desenvolvimento e Gestão, é o mecanismo que 
define, em bases compreensíveis, tangíveis, objetivamente observáveis e comprováveis, os níveis 
esperados de qualidade da prestação do serviço e respectivas adequações de pagamento.

3. JUSTIFICATIVA

 O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) possui aproximadamente 12.000 (doze mil) 
usuários de TIC (Tecnologia da Informação e Comunicação), entre eles magistrados, estagiários, 
terceirizados, servidores efetivos e cedidos de outros órgãos, e, para atender esse efetivo, é necessário 
o investimento em serviços de suporte tecnológico.
 Estes serviços de TIC são demandados em todas as atividades judiciais e administrativas deste 
Egrégio Poder, onde a atuação da Diretoria de Informática ocorre em todas as unidades judiciárias, 
composta de 127 (cento e vinte e sete) Comarcas com vários prédios distribuídos no Estado de Goiás.
 A contratação de prestação de serviços de service-desk e atendimento presencial permeia 
diversos órgãos da administração pública, seja em âmbito federal, estadual ou municipal e em todos os 
poderes, por apresentar melhor relação custo-benefício e por estar alinhada à legislação vigente, 
incluindo a Resolução nº 211/2015 do CNJ, que preconizam que os serviços de caráter operacionais e 
corriqueiros sejam objeto de execução indireta. Embora os serviços citados sejam comuns e populares, 
a estrutura do Tribunal possui grandes dimensões, com um número considerável de requisições e 
incidentes, e o dimensionamento das equipes precisa ser dinâmico e deve se adaptar rapidamente às 
mudanças exigidas.
 Cumpre registrar que o quadro de servidores da Diretoria de Informática é reduzido e que com 
o advento de novos projetos e da franca expansão do sistema de Processo Judicial Digital, plantão 
online, implantação do sistema nas comarcas do interior do Estado e do Processo Administrativo 
Digital (PROAD), a demanda de serviços, gerada por esses novos sistemas sobrecarregou, 
sobremaneira, os trabalhos afetos a essa Diretoria, sem contudo, aumentar o quadro funcional que já 
vinha defasado de mão de obra especializada.
 É inegável que uma prestação de serviços eficiente está condicionada à existência de um 
contingente de pessoal capacitado e em número suficiente para atender à demanda de usuários dos 
nossos serviços, pois a insuficiência de pessoal além de contribuir para que o serviço prestado seja 
ineficiente e moroso, faz com que haja acúmulo e sobrecarga de trabalho nos poucos servidores 
existentes. Apesar de ser cediço que tal situação não é adequada, convém consignar que os servidores 
da Diretoria de Informática cumprem sua missão institucional com inegável zelo e esforço, pois, uma 
vez que não há possibilidade de desligamento dos sistemas informatizados que são operados, a equipe 
técnica tem trabalhado diuturnamente, no decorrer dos sete dias da semana.
 Tomando como base a Resolução nº 211/2015 do Conselho Nacional de Justiça, o TJGO 
carece atualmente de pelo menos 60 (sessenta) servidores efetivos na área de Tecnologia da 
Informação. Tal conformidade depende de questões orçamentárias, além de uma lei que regulamente a 
criação dos novos cargos. Logo, não sendo passível de uma solução de curto prazo.
 É importante ressaltar que já existe um contrato de prestação desse serviço vigente no TJGO, 
objeto do processo administrativo PROAD nº 201803000082737, com vigência estabelecida para o 
período de 28/08/2018 à 27/08/2019, mas que possui a possibilidade de renovação por mais 12 (doze) 
meses apenas. Nesse sentido, visando minimizar eventuais riscos oriundos de problemas na transição 
e/ou no trâmite da contratação, o pedido de licitação/contratação está sendo apresentado de forma 
antecipada e tempestiva. 
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 A natureza dos serviços objeto da contratação requer o atendimento tempestivo às demandas 
dos usuários, as quais não podem ser previamente planejadas por decorrerem de falhas e/ou dúvidas 
quanto ao funcionamento das soluções de TIC da CONTRATANTE. Por este motivo, é necessário que 

esperada.
 Nesse sentido, observa-se uma demanda crescente por serviços de TIC no TJGO, o que 

vigente. As ações definidas no PDTIC (Plano Diretor de Tecnologia da Informação) 2019/2020, objeto 
do processo administrativo Proad nº 201905000170106, que contemplam, entre elas, a atualização do 
parque computacional e tecnológico do TJGO e demandas decorrentes da adoção do Processo Judicial 
Eletrônico (PJe), objeto do processo administrativo Proad nº 201904000165215, necessitarão de um 

-se que o 

supracitado se mostra insuficiente.
 É notório que, dentre as diversas tarefas que envolvem as demandas citadas, muitas, ainda que 
essenciais, são rotineiras e de baixa complexidade e podem ser delegadas a uma força de trabalho 
menos onerosa à Administração. Outras, devido às suas características especializadas, podem ser 
atribuídas aos servidores de carreira, justificando o investimento na capacitação do quadro próprio da 
CONTRATANTE, criando valor para a instituição e auxiliando no dimensionamento correto dos 
servidores fixados na área de TIC. Portanto, a contratação objeto deste Termo de Referência visa 
manter a continuidade da prestação dos serviços aos usuários de TIC deste Tribunal, com excelência e 
qualidade para atender as demandas atuais e futuras.
 Por fim, essa contratação encontra-se alinhadas com o objetivo 15 do Plano Estratégico TJGO 
2015-2020, que prevê aumentar a maturidade em governança de TIC, visando o aprimoramento dos 
processos e a entrega de serviços de TIC com qualidade e eficiência, nas formas e quantidades 
adequadas ao cumprimento dos objetivos e metas estabelecidas no planejamento. Alinhada também às 
metas estratégicas do Plano de Gestão 2019-2021 do Poder Judiciário do Estado de Goiás: MT04 
(Atingir 90% do índice de processos eletrônicos), MT08 (Implantar processo eletrônico em 50% das 
unidades judiciárias com competência criminal), MT09 (Alcançar 70% de satisfação no clima 
organizacional) e MT14 (Melhorar o índice de iGovTIC-JUD, visando ao alcance do nível 
Aprimorado (0,7)). Por fim, alinhadas também aos objetivos estratégicos do PETIC 2015-2020: OE01 
(Primar pela satisfação dos usuários), OE02 (Aprimorar a segurança da informação, OE05 (Aprimorar 
as contratações), OE06 (Aperfeiçoar a governança e a gestão de TIC), OE9 (Aperfeiçoar as 
competências gerenciais e técnicas de pessoal das áreas de TIC) e OE10 (Aperfeiçoar a Gestão do 
Pessoal de TIC), vinculadas às diretrizes anteriormente expostas e em consonância com a Resolução nº 
211/2015.
 
4. BENEFÍCIOS E OBJETIVOS DA CONTRATAÇÃO

 O TJGO pretende modernizar a sua Central de Serviços de TIC alinhando-se ainda 
mais às melhores práticas atuais de mercado que conduzem para o conceito denominado 
omnichannel. O omnichannel implica integração e orquestração de diversos canais de 
comunicação a serem disponibilizados na Central de Serviços. O usuário poderá escolher o 
canal de comunicação que lhe trará uma experiência de utilização mais eficiente e agradável.
 Adicionalmente, a modernização da Central de Serviços de Suporte Técnico do TRIBUNAL, 
por meio da implementação do omnichannel, se traduzirá em uma contratação mais vantajosa em 
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termos de economicidade e melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros 
disponíveis. Isso se dá pelo fato da automatização de determinados tipos de atendimentos. Estes 
atendimentos automatizados serão uma opção aos atendimentos humanizados e exatamente pelo fato 
de não precisarem do recurso humano para a realização do atendimento, implicarão em vantajosidade 
econômica para o TRIBUNAL.
 Nesta linha, o TJGO pretende com esta contratação disponibilizar em sua Central de Serviços 
diversos canais de comunicação, todos eles integrados com a ferramenta de gestão de serviços de TIC, 
tais como:
 Atendimento humano remoto e presencial;
 Atendimento automatizado via chatbot e voicebot;
 Atendimento automatizado via portal web;
 Atendimento automatizado via aplicativo móvel e WhatsApp (chatbot);
 Atendimento automatizado via URA, SMS e e-mail.

 Através desta contratação, os seguintes resultados serão esperados:
 Prestação dos serviços de TIC com excelência, dispondo de ferramentas e recursos avançados 

e permitindo uma resposta eficiente e eficaz às demandas operacionais internas;
 Otimização do uso dos recursos de infraestrutura de TIC;
 Melhoria nos critérios de segurança e governança de TIC;
 Aderência aos padrões e melhores práticas de mercado;
 Reflexo positivo na qualidade do serviço prestado à população.

5. DO PARCELAMENTO DO OBJETO (DIVISÃO EM LOTES/ITENS)

 O escopo da presente contratação consiste na prestação de serviços de apoio às equipes de 
gestão tecnológica da Diretoria de Informática do TJGO, com remuneração baseada em unidade de 
serviço técnico  UST. Essa técnica consiste em listar uma série de serviços na forma, por exemplo, de 
um catálogo e valorá-los a fim de pagar mediante a conclusão. Essa única métrica é suficiente e será 
aplicada no contexto dos serviços de suporte a serem contratados.
 Nesse sentido, existe um único objeto de contratação e sua concorrência será realizada 
de forma individualizada no formato de MENOR PREÇO POR ITEM.
 Dessa forma, o parcelamento visou atender o Art. 15, IV da Lei nº 8.666/93, que estabelece 

necessárias para aproveitar 

6. CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

 A especificação do objeto a ser fornecido deve corresponder aos requisitos mínimos exigidos a 
serem observados pela empresa licitante, conforme descritos nos Anexos I a VIII deste Termo de 
Referência.
   
7. PROPOSTA DE PREÇOS

 Deverá ser apresentada a Proposta de Preço, informando o nome da empresa e o serviço 
ofertado, além do valor unitário e total para o objeto de contratação discriminado neste Termo de 
Referência. A tabela abaixo mostra o formato da proposta de preços:
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Item Descrição 
Qtde 
(A) 

Unidade 
Valor Unitário 

(B) 
Valor Total 
C = A x B 

01 
Serviços de suporte às equipes de gestão tecnológica da 
Diretoria de Informática do Tribunal de Justiça do Estado 
de Goiás 

250.000 UST R$ R$ 

 
Razão Social: 
 
Número do CNPJ: 
 
Endereço Completo com CEP: 
 
Fone/Fax/Celular: 
 
E-mail: 
 
Banco/Nome e nº da Agência/Conta-Corrente: 
 
Prazo de Validade da Proposta: 
 
Local e Data: 
 
 

(nome e assinatura do representante legal) 
 

Tabela 02  Formato da Proposta de Preços

 Será solicitado ao arrematante que comprove a exequibilidade da proposta quando preço 
final ofertado for 30% inferior ao Valor Global estimado previsto neste instrumento.
 Todas as despesas necessárias (fretes, seguros, taxas, impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciários e etc) devem estar inclusas nos preços cotados.

8. DA VIGÊNCIA, LOCAL E PRAZO DE ENTREGA, GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO 
CONTRATO

 O período de vigência do contrato objeto deste Termo de Referência será de 12 (doze) meses a 
partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante 
termos aditivos, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e das 
vantagens para a Administração quanto à continuidade do Contrato, para cada exercício financeiro, 
nos termos do artigo 57, IV da Lei nº 8.666/93.
 Os serviços deverão iniciar em até 90 (noventa) dias corridos após a assinatura do contrato e 
se darão após reuniões de alinhamento e definições iniciais das atividades entre a equipe do 
TRIBUNAL e a CONTRATADA. Dentro desse período de 90 dias deverá ser cumprido o Plano de 
Inserção da Contratada, conforme discriminado no Anexo V.
 Uma vez assinado o contrato, todos os serviços constantes neste Termo de Referência deverão 
ser realizados nas 127 Comarcas do Estado de Goiás, cujo endereços podem ser localizados no site 
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do TRIBUNAL e acessado através da seguinte página: 
https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/comarcas.
 A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e gestão dos 
seguintes integrantes:

Valdemar Ribeiro da Silva Júnior 5087210

Danilo Tavares de Freitas 5124883

Frederico Silvério Duarte 5132541

Leandro Domingues Guimarães 5134382

Leonardo Jacob de Lima 5103185

Marcus Vinícius Gonzaga Ferreira 5118190

Maurício Gebrim 5020611

Priscilla Elizabeth Pereira Batista 5210403

 Os telefones para contato em horário comercial junto ao gestor e fiscais do contrato são (62) 
3216-7610 ou 3216-7611.
 
9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

 Responsabilidade em relação aos seus empregados, por todas as despesas trabalhistas 
decorrentes da execução do objeto.
 Responsabilidade por quaisquer danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato. A fiscalização ou o acompanhamento do 
contrato pela Administração não exclui ou reduz a responsabilidade do contratado.
 Manutenção dos seus empregados devidamente identificados, devendo substituí-los 
imediatamente caso sejam considerados inconvenientes.
 Fornecer em qualquer época, as informações e os esclarecimentos técnicos solicitados pelo 
TRIBUNAL sobre a execução do contrato.
 Sanar em tempo hábil todas as irregularidades apontadas pela fiscalização.
 Responsabilidade por despesas decorrentes de infração praticadas por seus empregados nas 
instalações da Administração.
 Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e 
qualquer assunto de interesse do TRIBUNAL ou de terceiros de que tomar conhecimento em razão da 
execução do objeto, devendo orientar seus empregados nesse sentido. O Termo de Confidencialidade, 
apresentado no Anexo VIII deste Termo de Referência, deverá ser assinado pela CONTRATADA
 Caso haja a necessidade de alocar equipamentos de informática de propriedade da empresa 
CONTRATADA nas dependências do TRIBUNAL, como notebooks, os mesmos deverão, 
obrigatoriamente, antes de se conectar com a rede interna, estar de acordo com as políticas de 
segurança interna do TRIBUNAL.
 Comunicar à Administração por escrito e em tempo hábil, qualquer anormalidade que esteja 
impedindo a execução contratual, prestando os esclarecimentos julgados necessários.
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 Faturar somente as solicitações de serviço efetivamente concluídas, atestadas e aceitas pela 
fiscalização do contrato.
 Comunicar a equipe de fiscalização qualquer anormalidade verificada na entrega das tarefas e 
prestar os devidos esclarecimentos quando solicitado.
 Entregar os serviços de acordo com as características, quantidades e prazos especificados no 
Edital de Licitação.
 
10. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

 Nomear um ou mais servidores para equipe de fiscalização e acompanhamento da entrega dos 
tens. Tal fiscalização não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA em relação ao 
acordado.
 Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.
 Exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou representante da CONTRATADA, 
que embarace a fiscalização ou, ainda, que se conduza de modo inconveniente ou incompatível com o 
exercício das funções que lhe foram atribuídas.
 Inspecionar, dentro dos prazos estabelecidos, os objetos fornecidos pela CONTRATADA e 
verificar a conformidade dos mesmos com o presente Termo de Referência.
 Efetuar as solicitações de atendimento técnico e avaliar sua execução, promovendo as medidas 
cabíveis para que os objetos sejam executados em conformidade com as especificações técnicas 
constantes neste Termo de Referência.
 Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas neste Termo de Referência e nos 
documentos que o integram.
 Comunicar imediatamente a CONTRATADA via central de serviços ou ainda através de ofício, 
a respeito de quaisquer incidentes relacionados aos objetos deste Termo de Referência.
 
11. DA PROVA DE CONCEITO DO SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE 
TIC

 A PROVA DE CONCEITO (POC) consiste em demonstrar, de forma prática em laboratório, 
que as informações relativas às características da Solução (software) de Gerenciamento de Serviços de 
Tecnologia da Informação, quanto ao atendimento dos requisitos funcionais e tecnológicos ofertados, 
são compatíveis com as informações constantes neste Termo de Referência.
 A licitante vencedora na etapa de lances e provisoriamente habilitada, será convocada para, 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar a Solução/Software, a fim de realizar o teste da 
Prova de Conceito, onde serão avaliadas as funcionalidades da Solução/Software, para verificação da 
existência de todos os requisitos ofertados, a fim de verificar se todas as exigências técnicas quanto 
aos requisitos mínimos da Solução/Software solicitada e demais requisitos obrigatórios, contidos no 
Termo de Referência estão plenamente atendidos.
 Caso seja verificado na Prova de Conceito que as informações constantes da Proposta Técnica 
e Comercial não conferem com a solução efetivamente disponibilizada nesta etapa do processo de 
seleção, a LICITANTE será desclassificada.
 A licitante habilitada em primeiro lugar deverá comprovar por meio de demonstração que a 
Solução/Software atende a pelo menos 92% (noventa e dois por cento) dos requisitos definidos no 
Anexo VI do Termo de Referência.
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 Caso a Solução/Software demonstre o atendimento de pelo menos 92% mas não atinja os 
100%, a CONTRATADA terá o período de 60 (sessenta) dias corridos, a partir da assinatura contratual, 
para realizar os ajustes necessários para o pleno atendimento dos requisitos, e assim, atender os 100% 
(cem por cento) dos requisitos expostos no Anexo VI do Termo de Referência.
 A responsabilidade pela configuração e parametrização destes componentes é EXCLUSIVA da 
licitante habilitada cabendo ao TJGO o acompanhamento dessa atividade para garantir que a 
demonstração seja efetuada de forma legítima e comprove a capacidade do Sistema, de produzir as 
funcionalidades relacionadas nos testes de conformidade.
 Se a Solução/Software apresentado não for aprovado, a licitante será desclassificada e a autora 
da segunda melhor proposta classificada será submetida a uma nova Prova de Conceito, e assim 
sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do edital e seus anexos.
 Durante PROVA DE CONCEITO (POC), o TJGO fornecerá somente o ambiente físico, 
composto de uma sala com mesa, cadeira, energia elétrica e acesso à internet, devendo a empresa 
licitante providenciar os demais recursos que julgarem necessários para o cumprimento dos requisitos 
do Edital.
 A Prova de Conceito não será, em nenhuma hipótese, remunerada.
 Todas as atividades relativas à Prova de Conceito serão realizadas dentro do horário de 
funcionamento nas dependências do TRIBUNAL.
 A execução das etapas da Prova de Conceito será sequencial.
 Será de responsabilidade da empresa licitante dimensionar a sua equipe técnica que realizará a 
Prova de Conceito.
 Para a prova de conceito, a equipe técnica da licitante deverá estar nomeada no início dos 
trabalhos.
 Poderão participar como observadores da Prova de Conceito, sem direito a manifestação 
durante a sua realização, 1 (um) representante de cada licitante interessada, sendo necessária a 
apresentação de procuração específica da licitante em nome do representante para a participação como 
observador na Prova de Conceito.
 Em caso de aprovação da licitante na Prova de Conceito, será emitido comprovante pelo 
TRIBUNAL que, junto aos resultados gerados pela execução da Prova de Conceito, serão anexados 
aos autos processuais.
 
12. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

 A proponente, junto com os documentos de habilitação, deverá comprovar capacitação 
técnico-operacional através de um ou mais atestados, expedidos por pessoa jurídica de direito público 
ou privado, mencionando que forneceu, de forma satisfatória, 50% (cinquenta por cento) do objeto 
com características semelhantes às deste Termo de Referência. 
 Todos os atestados serão diligenciados. Devido a tal, todas as informações necessárias à 
comprovação da legitimidade dos atestados solicitados poderão ser solicitadas para averiguação, quais 
sejam: cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço e telefones atuais dos gestores do 
contrato e local em que foram prestados os serviços.
 É vedada a subcontratação, salvo autorização deste Tribunal.
 Esclarecemos que a regra, no procedimento licitatório, é a participação de empresas 
individualmente em disputa umas com as outras, permitindo-se a união de esforços quando 
questões de alta complexidade e de relevante vulto impeçam a participação isolada de empresas 
com condições de, sozinhas, atenderem todos os requisitos necessários para a plena execução dos 
serviços.
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 Porém, a contratação em questão trata de prestação de serviço de suporte técnico à 
infraestrutura de ambiente tecnológico gerido pelo TJGO mas distribuído em todo o território 
goiano. Este serviço não exige empresas de diferentes segmentos reunidas para atuarem na 
execução dos serviços. Todos os componentes para a prestação de serviços de suporte técnico são 
complementares, integrativos a um mesmo contexto, não ensejando buscar diferente contexto ou 
ramo de serviço para a realização dos serviços objeto dessa contratação.
 Será permitido o somatório de atestados de capacidade técnica para efeito de comprovação dos 
requisitos de qualificação acima estabelecidos. Para fins de comprovação dos volumes de serviços 
exigidos, o somatório dos atestados deverá considerar o mesmo período ininterrupto de 12 (doze) 
meses que se deseja comprovar.
 Os requisitos de qualificação técnica acima estabelecidos levam em consideração as 
especificidades do ambiente tecnológico do TRIBUNAL, as responsabilidades da empresa que vier a 
ser contratada, o nível de criticidade e complexidade dos serviços a serem executados, o desempenho 
esperado da empresa que vier a ser contratada e, também, a utilização dos modelos de melhores 
práticas de mercado, atualização tecnológica e suporte especializado.
 Consideramos que, ao adotar estes requisitos de qualificação técnica para a presente 
contratação, podemos afirmar que pretende-se contratar uma empresa que tenha:
 Experiência na realização dos serviços associadas ao objeto desta contratação com volumes 

compatíveis àqueles que serão demandados pelo TRIBUNAL;
 Preocupação com a constante atualização tecnológica na prestação de seus serviços, 

demonstrando experiência nas tecnologias adotadas pelo TRIBUNAL;
 Prestação de serviços utilizando profissionais com os devidos conhecimentos e especialidades;
 Capacidade de prestar o devido suporte técnico para a resolução de incidentes e requisições 

complexas e críticas.

 A comprovação de experiência nas principais tecnologias utilizadas pelo TRIBUNAL 
justifica-se em razão da complexidade e dimensão do ambiente tecnológico em que os serviços serão 
prestados. A comprovação referente aos volumes de serviços exigidos é plenamente factível, 
necessária para aferição do desempenho operacional das empresas licitantes, indispensáveis para 
medir o grau de compatibilidade das propostas técnicas ao interesse público e enquadradas dentro da 
mais estrita legalidade, pois representam volumes inferiores aos que de fato serão demandados pelo 
TRIBUNAL durante a execução do contrato. Além disso, todas as tecnologias constantes nos 
requisitos de qualificação técnica são tecnologias de padrão internacional, utilizadas por organizações 
no Brasil e no mundo.
  Assim sendo, é fundamental que a empresa licitante demonstre compatibilidade entre a 
comprovação de sua experiência anterior, com o ambiente tecnológico do TRIBUNAL, no qual os 
serviços serão prestados. É extremamente relevante para o TRIBUNAL certificar-se da aptidão técnica 
para a execução dos serviços licitados, assegurando-se de que a CONTRATADA seja capaz de honrar 
com os compromissos para os quais vier a se obrigar.
 
13. GARANTIA CONTRATUAL 

 O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de Contrato, 
prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que será 
liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme disposto no art. 56 da Lei nº 
8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.
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 A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de multa 
de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até o máximo de 2% 
(dois por cento).
 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisão 
do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõem os 
incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.
 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período 
de 6 (seis) meses após o término da vigência contratual.
 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
 prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;
 prejuízos causados à Contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato;
 as multas moratórias e punitivas aplicadas pela Contratante à Contratada;
 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não adimplidas pela 

contratada.

 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados 
no item anterior, mencionados no art. 19, XIX, b da IN SLTI/MPOG 02/2008.
 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica com correção monetária, em 
favor do CONTRATANTE;
 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá 
ser ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 
contratação.
 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, 
a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contados da data em que for notificada.
 O CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das seguintes 
hipóteses:
 caso fortuito ou força maior;
 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações contratuais;
 descumprimento das obrigações pelo CONTRATADO decorrentes de atos ou fatos praticados 

pela Administração;
 atos ilícitos dolosos praticados por servidores da Administração.

 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que não as 
previstas neste item.
 Será considerada extinta a garantia:
 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de importâncias 

depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do CONTRATANTE, 
mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as cláusulas do contrato;
 no prazo de 6 (seis) meses após o término da vigência, caso o CONTRATANTE não 

comunique a ocorrência de sinistros.

14. PLANO DE CONTRATAÇÃO  CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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 A contratação dos serviços ocorrerá na medida exata do surgimento das demandas do TJGO, 
ou seja, sob demanda por meio abertura de chamados técnicos/ordens de serviço. A estimativa e/ou 
previsão de consumo será vinculada ao quantitativo de incidentes/chamados registrados, visando 
minimizar imprevistos e, em decorrência, evitar desperdícios e possíveis prejuízos à Administração 
Pública.
 Dessa forma, a estimativa mensal dos serviços, visando subsidiar uma análise de impacto 
econômico-financeiro no orçamento do órgão, considera o volume anual contratado distribuído 
uniformemente ao longo dos meses. Porém, para um controle mais preciso, é necessário o 
acompanhamento periódico junto aos fiscais do contrato, já que os serviços serão executados sob 
demanda, não havendo garantia de consumo mínimo e nem mesmo a garantia de utilização total 
da quantidade estimada para o período de vigência do contrato (12 meses).

15. VISITA TÉCNICA

 As empresas licitantes deverão realizar vistoria técnica obrigatória no TJGO, visando o 
reconhecimento da infraestrutura e recursos tecnológicos utilizados nas atividades de suporte técnico. 
 A vistoria DEVERÁ ser realizada por cada uma das empresas licitantes em até 2 (dois) dias 
úteis antes da data de abertura da licitação, devendo os interessados em procedê-la agendar com a 
Equipe de TI do TJGO, através dos telefones (62) 3216-7700 ou 3216-7611.
 Estão dispensadas da vistoria acima as licitantes que a procederam quando da apresentação de 
orçamentos para a composição do valor estimado da licitação. Contudo, deverá ser comprovada a 
vistoria através de Termo/Declaração expedido pela Equipe de TI do TJGO, conforme discriminado no 
Anexo VII.
 Por meio da vistoria serão apresentados às empresas licitantes: 
 Os locais do TJGO onde deverão ser realizados os serviços contratados, como Centro de 

Processamento de Dados (Contêiner datacenter e sala-cofre do TJGO), Service-Desk, Núcleo de 
Monitoramento de Rede, Núcleo de Banco de Dados, Seção de Suporte a Sistemas Operacionais, 
Seção de Apoio ao Usuário. 
 Os subsistemas de controle e operação dos datacenters que hospedam os sistemas críticos do 

TJGO. 
 Os modelos de equipamentos utilizados pelo TJGO; 
 A topologia de rede WAN e rede local do TJGO. 
 Os softwares de monitoramento e controle de ciclo de vida de chamados; 

 
 Ao final da vistoria o TJGO emitirá o Termo/Declaração de vistoria, conforme modelo 
disponível no Anexo VII. 

16. SANÇÕES

Pela inexecução total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a defesa 
prévia, aplicar à contratada, segundo a extensão da falta cometida, as seguintes penalidades:

I. Advertência;
II. Multa;
III. Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios;
IV. Descredenciamento do sistema de cadastramento de fornecedores.
§1º. O Tribunal de Justiça, na quantificação da pena de multa, observará o seguinte:
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I. 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da 
obrigação, inclusive no caso de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10 (dez) dias 
contados da data de sua convocação;

II. multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre 
o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado ou sobre a parte da etapa do cronograma 
físico de obras não cumprido;

III. multa de até 0,7% (zero vírgula sete por cento) sobre o valor da parte do fornecimento 
e/ou do serviço não realizado, ou sobre a parte da etapa do cronograma físico de obras não cumprida, 
por dia subsequente ao trigésimo;

IV. 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplente do contrato/saldo remanescente do 
contrato, em caso de descumprimento parcial da obrigação.

V. Sem prejuízo das multas aplicadas, poderá a Administração, ao seu interesse, rescindir o 
contrato em caso de atraso superior ao sexagésimo dia sobre o fornecimento parcial ou integral do 
objeto ou etapa do cronograma físico da obra não cumprido, se for o caso.

VI. As multas serão descontadas de qualquer crédito da empresa contratada. Na inexistência 
de créditos que respondam pelas multas, a contratada deverá recolhê-las nos prazos que o Tribunal de 
Justiça determinar ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

VII. A penalidade de multa, que poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções, 
e a sua cobrança, não isentará a obrigação de indenizar eventuais perdas e danos.

§2º. O impedimento de contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios será 
graduado pelos seguintes prazos:

I. 6 (seis) meses, nos casos de:
a. Aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses, sem que o 

CONTRATADO tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração;
b. Alteração da quantidade ou qualidade da mercadoria/materiais fornecidos.
II. 12 (doze) meses, no caso de retardamento imotivado da execução do objeto, do serviço, 

de suas parcelas ou do fornecimento de bens.
III. 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:
a. Entregar como verdadeira mercadoria falsificada, adulterada, deteriorada ou danificada;
b. Paralisação de serviço ou do fornecimento de bens sem justa fundamentação e prévia 

comunicação à Administração;
c. Praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos de licitação no âmbito da administração 

estadual;
d. Sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no recolhimento 

de qualquer tributo;
e. Recusar a retirada da nota de empenho ou assinatura do contrato no prazo estabelecido, 

sem justa causa.
§3º. O fornecedor que, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar 

o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
será aplicada penalidade de impedimento de licitar e contratar com a União, os Estados, o Distrito 
Federal ou Municípios, por prazo não superior a 5 (cinco) anos, sendo descredenciado do Cadastro de 
Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações 
legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

§4º. O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas, poderá ser 
rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados no art. 78, incisos 
I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
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17. FORMA DE PAGAMENTO

 O pagamento será realizado mensalmente no prazo máximo de até 30 (trinta) dias 
consecutivos, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, 
para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo contratado;
 Para execução do pagamento, a contratada deverá fazer constar da nota fiscal correspondente, 
emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome do Fundo de Reaparelhamento e Modernização do 
Poder Judiciário, CNPJ nº 02.050.330/0001-17, o nome do banco, o número de sua conta bancária e a 
respectiva agência; 
 A Nota Fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o 
número de inscrição no CNPJ apresentado nos documentos de habilitação e das propostas, não se 
admitindo Notas Fiscais emitidas com outros CNPJ, mesmo aqueles de filiais ou da matriz. 
 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o Tribunal 
de Justiça atestar a execução do objeto do contrato. 
 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da 
regularidade fiscal, constatada por meio das certidões previstas no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 Os documentos referentes à regularidade fiscal deverão apresentar igualdade de CNPJ, 
ressalvando-se aquele que o próprio órgão emissor declara expressamente no referido documento que 
ele é válido para todos os estabelecimentos sede e filiais da contratada. 
 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, 
ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira 
pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 
 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 
pagamento; 
 Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta às certidões de regularidade 
fiscal para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas neste Termo; 
 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, 
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, 
apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da 
contratante; 
 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá 
realizar consulta para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 
âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 
impeditivas indiretas; 
 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o Tribunal de Justiça 
comunicará aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da 
contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os 
meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos; 
 Persistindo a irregularidade, serão adotadas as medidas necessárias à rescisão contratual nos 
autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa e o 
contraditório; 
 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 
se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao órgão 
correspondente; 
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 Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de 
economicidade ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer 
caso, pela máxima autoridade do Tribunal de Justiça. 
 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 
 A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por 
aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por 
meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei 
Complementar; 
 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, 
de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a 
aplicação da seguinte fórmula: 
 EM = I x N x VP, sendo: 
 EM = Encargos moratórios; 
 N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 
 VP = Valor da parcela a ser paga. 
 I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 
 

I = (TX) 
I = (6/100)

365 
I = 0,00016438 
TX= Percentual da taxa anual = 6% 

 

Valdemar Ribeiro da Silva Júnior
Diretor da Divisão de Suporte a Serviços de TI

Glauco Cintra Parreira
Diretor do Núcleo de Contratos e Aquisições de TI

Anderson Yagi Costa
Diretor de Informática
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SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA 
DA DIRETORIA DE INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 

A) CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 
1) O objeto pretendido consiste na prestação de serviços de suporte às equipes de gestão tecnológica da 

serviços, gerando um contrato com empenho estimativo, a ser consumido mediante demanda. 
 
2) Os serviços serão medidos em UST com base em tarefas de suporte técnico que compõem as rotinas de 
trabalho do Poder Judiciário de Goiás. As tarefas são compostas de atividades com duração e complexidade 
estimada. Cada atividade possui um custo medido em UST. 
 
3) As tarefas de suporte técnico são classificadas em três tipos, a saber: 
 3.1) Rotineiras  tarefas de periodicidade previamente definida para execução. 
 3.2) Suporte  tarefas de atendimento a usuários e execução de serviços em equipamentos que 
requeiram atendimento imediato e/ou pessoal de plantão que, mesmo tendo características rotineiras não 
possuem periodicidade de execução estabelecida, sendo executáveis mediante as solicitações de usuários, ou 
por demandas de correções e atualizações tecnológicas. 
 3.3) Demanda  tarefas previstas para serem realizadas mediante agendamento, e que dependem de 
emissão de solicitação de serviço específica. Não exige pessoal pré-alocado e presumem o registro prévio de 
sua necessidade, fazendo com que a CONTRATADA tenha prazo para realocação de pessoal para 
atendimento à tarefa. 
 
4) A unidade de referência adotada para sua validação é inicialmente equivalente a uma hora de trabalho de 
monitoração de ambiente, por ser considerada como atividade de complexidade mínima em serviços técnicos 
de infraestrutura. Dada a variação na complexidade das atividades existentes nas tarefas previstas neste 
Termo de Referência e também na criticidade de uso do serviço em relação ao funcionamento da mesma com 
a finalidade principal da organização, é necessário criar outros níveis de complexidade para tais atividades. 
Assim, foram definidos cinco níveis de complexidade: Baixa, Intermediária, Mediana, Alta e Especialista. 
 
5) Diretamente proporcional à elevação do nível de complexidade da atividade especificada ou de sua 
criticidade, eleva-se a especialização do profissional que dará cumprimento a cada rotina da demanda, e, por 

remunerada pelo uso do profissional alocado. 
 
6) A adoção do valor de referência único facilita à contabilização dos serviços, exigindo do corpo técnico 
demandante e do fiscalizador do contrato a definição do grau de complexidade para a execução de cada 
atividade e o valor de cada uma das fases, conforme expectativa de tempo e periodicidade de demanda. Para 
a pretendente, basta custear um valor global para o total de referência estimado, considerando os 
quantitativos previamente definidos, o que permite sua programação quanto aos recursos técnicos 
necessários e exigidos pelas obrigações contratuais ou especificações das tarefas, preparando assim as 
estratégias necessárias para o atendimento e os suportes exigidos. 
 
7) O quadro abaixo define a correlação entre a complexi
equivalentes: 
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Complexidade 
da Atividade 

Sigla Definição das Atividades 
Equivalência 

UST 

Baixa B 

Atividades de monitoração de ambiente por meio de ferramentas 
configuradas, devendo acionar plano de comunicação em caso de falhas; 
serviços de transporte de mídias, controle de acesso, impressão, alimentação 
de sistemas e registro em livros apropriados das inconsistências e correções 
efetuadas, abertura e fechamento de solicitações de suporte a equipamentos 

1 UST 

Intermediária I 

Atividades operacionais como cadastro de usuários, ativação de pontos, 
alimentação de sistemas técnicos, documentação de rotinas técnico-
operacionais, execução de scripts, operação de ferramentas e sistemas de 
controle como backup, de ambiente, de documentação, de relatórios de 
falhas, atualização de aplicações sistêmicas 

 

Mediana M 

Serviços técnicos com baixo grau de análise, como criação de políticas 
operacionais, ajustamento de documentações, desenvolvimento de scripts, 
procedimentos de monitoração, análise de relatórios e isolamento das falhas, 
atividades proativas para manutenção da disponibilidade, cadastro de serviços 
e correções que necessitam de uso de senhas fortes, estudos e 
implementações de melhorias nos procedimentos operacionais e de 
monitoramento para processos proativos e reativos, instalação e configuração 
de equipamentos e softwares básicos, correções de padrões de serviços 

 

Alta A 

Implementação de novos serviços, criação de procedimentos e controles, 
estudo de viabilidade e desempenho, ajustamento de processos e de serviços, 
aperfeiçoamento dos critérios de disponibilidade, intervenções corretivas e 
preventivas nos serviços para melhora ou correção do desempenho, 
adequação e substituição de ferramentas para administração e gerência de 
serviços, realinhamento de atividades e serviços para modelos de práticas 
adotadas, manutenção e suporte a softwares, equipamentos e ferramentas 
críticas, criação de políticas de instalação, correção e acompanhamento, 
automatização de atividades 

 

Especialista E 

Atividades que requeiram conhecimento especialista e que não se enquadrem 
nos itens anteriores por não ser considerada rotineira como modelagem de 
processo de trabalho, análise de um ambiente para mudanças de execução e 
outras que requeiram recursos de consultoria e auditoria para soluções 
específicas e diversas do rotineiro 

 

Tabela 03  Complexidade das Atividades e Equivalência em UST 
 
8) Cada atividade de uma tarefa poderá possuir uma complexidade diferente. O tempo de cada atividade é 
estimado de acordo com o tempo médio que um técnico qualificado realiza tal ação. 
 
9) Assim uma tarefa é um documento que possui uma sequência de atividades a ser realizada, cada uma 
possuindo uma complexidade e duração características, formando uma linha de produção. Cada tarefa possui 
informação sobre os produtos a serem gerados, a qualificação necessária para execução das atividades e a 
qualidade mínima exigida. 
 
10) A CONTRATADA deverá alocar ao menos um gerente técnico e um supervisor técnico para gestão do 
pessoal de 1º, 2º e 3º nível de atendimento da CONTRATADA, utilizando-se de ambiente, equipamentos e 
materiais fornecidos pelo TRIBUNAL. 
 
11) Ao final de cada mês, a CONTRATADA terá direito de faturar as solicitações de serviço realizadas e 
aceitas. As solicitações de serviço com pendências deverão ser sanadas antes de serem faturadas. 
 
12) Quando houver solicitação formal por parte da CONTRATANTE, resguardado o objeto da presente 
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contratação, a empresa deverá ser capaz de disponibilizar recursos profissionais (mão de obra) in loco para 
execução das demandas e tarefas de suporte às equipes de gestão tecnológica da Diretoria de Informática. 
 
13) Quando houver necessidade de realizar serviços cujo processo não tenha sido previamente definido, 
deverá ser realizada inclusão de novos serviços, integrando-o ao Catálogo de Serviços de TIC referenciado 
no Anexo III. A CONTRATADA e o TRIBUNAL deverão estar em acordo referente à classificação e o custo 
do novo serviço, por meio da anuência de um Gerente Técnico da CONTRATADA e do Gestor responsável 
do TRIBUNAL. 
 
14) A CONTRATADA deverá disponibilizar portal de registro de solicitações de serviço e Ferramenta de 
Gestão de Serviços (ITSM, Information Technology Service Management), conforme requisitos mínimos 
descritos no Anexo II. 
 
15) Deverão ser disponibilizados serviços de reset e alteração de senhas de modo automatizado via portal, a 
ser integrado com o portal do TRIBUNAL e com a central telefônica em todos os sistemas vinculados ao 
Active Directory (AD), conforme requisitos mínimos descritos no Anexo II. 
 
 15.1) Os serviços de reset e alteração de senhas terão seus valores diferenciados, sendo pagos por 65% 
do valor da UST. Tal redução se dá em vista da automatização e agilidade do atendimento, sem necessidade 
de pessoal dedicado para a demanda. 
 15.2) As atividades automatizadas devem possuir fluxo descrito na solicitação de serviço para 
criação da mesma. 
 15.3) Atividades executadas após a atividade automatizada, tais como preparação, teste e operação 
dos equipamentos, suporte presencial e acompanhamento de evento, terão seus valores mensurados 
normalmente. 
 
16) A CONTRATADA deverá disponibilizar uma central privada de comutação telefônica (CPTC) do tipo 
PABX/IP, com requisitos mínimos definidos conforme Anexo II. 
 
B) DIMENSIONAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
1) O suporte aos usuários e equipamentos de TIC inclui suporte ao usuário, manutenção, configuração, 
orientação quanto ao uso de ferramentas e serviços utilizados pelo TRIBUNAL, atualização, operação e 
instalação de softwares e sistemas, manutenção corretiva dos equipamentos de informática, ativos de rede e 
datacenter e cabeamento estruturado. 
 
2) Informações adicionais para efeito de dimensionamento dos serviços: 
 12.000 (doze mil) microcomputadores; 
 1.200 (mil e duzentos) notebooks; 
 4.000 (quatro mil) impressoras; 
 6.000 (seis mil) scanners; 
 9.000 (nove mil) nobreaks/estabilizadores; 
 550 (quinhentos e cinquenta) switches ativos; 
 4 (quatro) storages; 
 15 (quinze) computadores servidores nos dois datacenters; 
 160 (cento e sessenta) computadores servidores virtuais nos dois datacenters; 
 50 (cinquenta) computadores servidores distribuídos nas cidades do interior do Estado; 
 2 (dois) datacenters; 
 Catálogo de Serviços de TIC (Anexo III deste Termo de Referência, disponível no endereço 

http://tjdocs.tjgo.jus.br/pastas/190); 
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Mês      

Agosto/2018  3.893,76  4.103,70  4.319,00 400,00  12.716,46 

Setembro/2018  2.852,46  3.342,70  3.853,00 400,00  10.448,16 

Outubro/2018  3.288,48  3.770,90  3.880,00 400,00  11.339,38 

Novembro/2018  2.886,00  3.523,70  3.693,00 400,00  10.502,70 

Dezembro/2018  1.502,28  2.463,10  3.483,00 400,00  7.848,38 

Janeiro/2019  2.821,26  3.389,20  3.483,00 400,00  10.093,46 

Fevereiro/2019  3.186,30  3.987,20  3.163,00 400,00  10.736,50 

Março/2019  2.637,18  3.432,10  2.953,00 400,00  9.422,28 

Abril/2019  2.715,18  3.499,50  3.483,00 400,00  10.097,68 

Maio/2019  3.067,74  3.546,30  3.427,00 400,00  10.441,04 

Junho/2019  2.514,72  3.064,00  3.748,00 400,00  9.726,72 

Julho/2019  2.534,22  3.080,10  3.259,00 400,00  9.273,32 

Total  33.899,58  41.202,50  42.744,00 4.800,00  122.646,08 

Tabela 04  
referente ao período entre 01/08/2018 e 31/07/2019 

 
3) A despeito da contratação pretendida neste Termo de Referência não determinar a totalidade dos 
profissionais da futura contratada, é relevante detalhar a força de trabalho alocada atualmente no TJGO, 
apenas a título de informação complementar e para fins de correto dimensionamento dos serviços. Nesse 

TJGO. 
 

Sigla da categoria 
profissional 

Nome da categoria profissional Qtde 

AHD1 Atendimento de Help Desk 1º Nível 15 

AHD2 Atendimento de Help Desk 2º Nível 40 

ANOC Análise de NOC 04 

ATLT Assistência Técnica em Laboratório de TIC 03 

ABD Administração de Banco de Dados 01 

ASA Administração de Servidor de Aplicações 02 

ASO Administração de Sistemas Operacionais 02 

ASR Administração e Suporte de Redes 01 

GTEC Gerência Técnica 01 

STEC Supervisão Técnica 01 

Tabela 05  Força de trabalho alocada no TJGO para uma demanda de 125.000 UST/ano 
 
C) DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS 
 
1) A CONTRATADA deverá ter conhecimento e capacitação técnica para prestar os serviços abaixo 
relacionados, que poderão ser demandados a qualquer tempo por meio das solicitações de serviços, de acordo 
com tabela de tarefas definida pelo TRIBUNAL e que evolui no decorrer do contrato, segundo metodologia 
UST: 
 1.1) Executar, durante o período de vigência do contrato o monitoramento, operação e suporte em 
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TIC do Poder Judiciário de Goiás, para as seguintes atividades: 
  1.1.1) Parametrização, operação e auditoria técnica de rede. 
  1.1.2) Manutenção e suporte a todo o ambiente de software básico de rede, requerendo a 
realização de estudos comparativos, testes e homologação de configurações. 
  1.1.3) Suporte a sistemas operacionais. 
  1.1.4) Operacionalização de soluções de aperfeiçoamento de funcionalidade, disponibilidade 
e configuração dos produtos da solução. 
  1.1.5) Execução de procedimentos operacionais e de instalação em conformidade com as 
documentações existentes e as boas práticas de mercado. 
  1.1.6) Operação, suporte e acompanhamento dos sistemas em produção. 
  1.1.7) Execução dos procedimentos descritos na documentação e participação no processo 
de melhoria contínua dos procedimentos. 
  1.1.8) Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de sistemas 
operacionais e servidores de aplicação visando manter a disponibilidade e a performance dos sistemas. 
  1.1.9) Suporte, configuração, customização, parametrização e implantação de softwares de 
apoio, tais como: ferramentas de desenvolvimento, ferramentas de gerenciamento de impressão, de rede, de 
segurança e outros, visando manter a disponibilidade e o desempenho dos sistemas. 
  1.1.10) Integração de informações, administração de bases de dados, realização de 
monitoramento, auditoria dos dados, avaliação de performance e de capacidade de banco de dados. 
  1.1.11) Análise e proposição de soluções adequadas para o ambiente computacional do 
TRIBUNAL, sob orientação da equipe de coordenação, gerência e fiscalização. 
  1.1.12) Detecção, análise e resolução dos problemas de funcionalidade, configuração e 
parametrização. 
  1.1.13) Apoio à implantação e administração de infraestrutura de portais de intranet e 
internet. 
  1.1.14) Análise de logs e registros dos equipamentos, ferramentas e softwares corporativos, 
com anotações em ferramentas apropriadas e geração de relatórios estatísticos. 
  1.1.15) Preparação, digitalização, indexação e editoração eletrônica de documentos e/ou 
processos. 
  1.1.16) Implantação, manutenção e disponibilização de documentação técnica dos processos 
e procedimentos de serviços técnicos realizados. 
  1.1.17) Operação e testes de redes, computadores servidores, equipamentos de comunicação 
de infraestrutura, dados e armazenamento físico e lógico. 
  1.1.18) Registro de todas as ocorrências de falhas identificadas, correções, intervenções, 
manutenções e instalações que cada serviço for submetido. 
  1.1.19) Geração de relatórios de ocorrências para todas as falhas de serviços classificados 
pelo TRIBUNAL como críticos, com informações de causa e efeito, providências e correções aplicadas e 
recomendações sobre as lições aprendidas. 
  1.1.20) Geração e ajustes das documentações técnicas e processos de trabalho, com 
metodologias padronizadas, mantendo sempre atualizadas e nas últimas versões. 
 
 1.2) Executar atividades auxiliares de planejamento, modelagem, desenvolvimento, implantação, 
monitoramento, controle, suporte e manutenção de bases de dados de sistemas, com o objetivo de garantir o 
armazenamento, acesso, consistência, integridade, disponibilidade e segurança das informações utilizadas 
pelos usuários internos e externos do TRIBUNAL, bem como dar suporte aos que desenvolvem sistemas 
com a utilização de tecnologias, ferramentas e o banco de dados disponíveis no ambiente existente. 
 
 1.3) Configurar e administrar computadores servidores, incluindo servidores de mensageiro e 
editoração eletrônica, arquivos, aplicação, intranet, internet, extranet, impressão e outros de controles e de 
gestão, além dos controladores de domínio nos diversos ambientes operacionais. 
 
 1.4) Executar a instalação e configuração de equipamentos e materiais de comunicação de dados, 
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tanto física quanto lógica de microcomputadores para ambiente de rede e sistemas operacionais adotados. 
 
 1.5) Manter a infraestrutura de rede, compreendendo os serviços e atividades inerentes ao ambiente 
computacional (hardware e software), no que diz respeito à sua infraestrutura de rede corporativa (física e 
lógica), servidores e estações de trabalho, administração de rede e segurança física e lógica, em ambientes 
operacionais, gerenciamento de identidades, protocolos de comunicação e conexão, serviços de proxy e 
antivírus, rede independente de armazenamento de dados do tipo SAN, NAS, Worm, VTL e unidades 
robóticas de backup com uso de ferramenta profissional corporativa, roteadores e switches em vários níveis, 
atualmente em uso, podendo ser modificado em qualquer tempo a critério do TRIBUNAL. 
 
 1.6) Manter as diversas Bases de Dados, compreendendo os serviços e atividades inerentes à 
administração de dados e informações, preenchimento e manutenção, administração e desenvolvimento de 
bases de dados corporativas, manutenção e desenvolvimento de rotinas para extração de dados em ambiente 
baseado em Bancos de Dados Corporativos e Auxiliares como ORACLE, SQLServer, PostgreSQL e MySQL, 
atualmente em uso, podendo ser modificado em qualquer tempo a critério da TRIBUNAL. 
 
 1.7) Prestar suporte aos usuários, tanto por meio de central telefônica quanto via solicitações de 
serviços através de software de atendimento, correio eletrônico, acesso remoto e qualquer outra forma de 
comunicação eletrônica. 
 
 1.8) Prestar serviço de suporte presencial, caso necessário, compreendendo os serviços e atividades 
inerentes aos sistemas operacionais adotados para os usuários, aos pacotes de serviços para estações, às 
ferramentas de acesso e comunicação e às aplicações de sistemas específicos atualmente em uso, podendo 
ser modificado em qualquer tempo a critério do TRIBUNAL. 
  1.8.1) A equipe de suporte presencial da CONTRATADA deverá escalonar solicitações para 
outras áreas caso necessário, realizar o fechamento das solicitações resolvidas, prestar apoio a eventos em 
modo de prontidão, prestar suporte e orientação aos usuários e comunicar a ocorrência de situações não 
habituais a equipe de supervisão do TRIBUNAL ou o gerente técnico. 
 
2) A Central de Serviços será o ponto único de contato dos usuários de TIC do TRIBUNAL, sejam eles 
internos ou externos, responsável por recepcionar, registrar, classificar, priorizar, escalonar, solucionar, se 
possível, e acompanhar as solicitações de serviço. Também será responsável pelo atendimento remoto via 
acesso ao computador do usuário, telefone, chat, e-mail ou ferramenta de gestão de serviços. 
 2.1) A Central de Serviços poderá informar o andamento das solicitações para os usuários, realizará o 
fechamento das solicitações que por ela forem resolvidos, bem como reabrir solicitações que não foram 
adequadamente atendidas, seja qual for a unidade responsável pelo atendimento. 
 2.2) As solicitações do grupo solucionador 1º nível são aqueles que podem ser resolvidos através de 
orientações via telefone, chat, e-mail ou que possam ser resolvidos mediante acesso remoto ao computador 
do usuário. 
 2.3) A CONTRATADA deverá realizar o retorno das solicitações de serviço dos usuários para 
esclarecimentos, orientações e obtenção de informações não disponibilizadas no primeiro contato. 
 2.4) Caso a solicitação não possa ser tratada na Central de Serviços, o atendente do 1º nível deverá 
escalonar a solicitação para grupo solucionador de 2º ou 3º nível relacionado, que seguirá o mesmo 
procedimento, caso não consiga solucionar a solicitação. 
 2.5) O fechamento das solicitações se dará pelo grupo solucionador que resolver o incidente ou 
requisição de serviço, com devido registro da solução descrito de forma clara e concisa. O usuário receberá 
uma comunicação acerca da resolução do problema e terá até 5 (cinco) dias úteis para reabrir a solicitação. 
 2.6) Após o fechamento da solicitação de serviço por parte do grupo solucionador responsável, a 
solicitação será escalonada para equipe de Controle de Qualidade do TRIBUNAL, que procederá com o 
encerramento da solicitação. 
 
D) LOCAL, INFRAESTRUTURA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E HORÁRIOS DE 
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TRABALHO 
 
1) A central de serviços será o ponto único de contato dos usuários de TIC da contratante, sejam eles internos 
ou externos. 
 
2) A central de serviços deverá ser implantada em ambiente externo às dependências da 
CONTRATANTE. O ambiente físico (sala, mobiliário, ar-condicionado, energia elétrica e o que 
mais for necessário) e computacional (hardware, software, rede de dados, acesso à internet e 
etc) será de responsabilidade da CONTRATADA, devendo a CONTRATADA prover a 
ferramenta de gerenciamento de serviços de TI às suas expensas, incluindo licenças de 
softwares, URA, sistemas operacionais e sua respectiva implantação. 
 
3) Os serviços/atendimentos do tipo remoto e presencial serão executados pela CONTRATADA observando 
a lista de Comarcas do Poder Judiciário do Estado de Goiás, dividida em 13 Regiões Judiciárias do Estado, 
conforme Anexo IV do Termo de Referência, mediante a abertura de solicitações de serviço faturadas 
mensalmente. Os endereços de cada localidade podem ser acessados no site do TRIBUNAL através 
da seguinte página: https://www.tjgo.jus.br/index.php/institucional/comarcas. 
 4.2) Recomenda-se que, as comarcas POLO listadas no Anexo IV do Termo de Referência devam 
possuir ao menos uma instalação física (prédio/sala) montada pela CONTRATADA, em razão da 
infraestrutura de equipamentos e demanda alta por serviços de TIC. Ressaltado o requisito de que toda 
instalação física (prédio/sala) da CONTRATADA deverá ser realizada em ambiente externo às dependências 
da CONTRATANTE. 
 
5) Mediante necessidade expressa do TRIBUNAL, os serviços poderão ser realizados em outras localidades, 
tais como cartórios volantes, centrais, postos de atendimento e demais locais de interesse do TRIBUNAL. 
 5.1) Ao técnico que se deslocar no interesse do TRIBUNAL para prestar serviços fará jus a ajuda de 
custo referente ao deslocamento para outros prédios ou outras localidades que não sejam comarcas polo,  
conforme disposto no Anexo IV; 
 5.2) O valor a ser concedido para ajuda de custo corresponderá ao valor disposto no Decreto 
Judiciário nº. 734/2019 do Gabinete da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, definido 
atualmente em R$ 0,82 por quilômetro. Este valor poderá ser atualizado caso o referido decreto seja 
revogado e outro decreto estabeleça novo valor, conforme disposto na Resolução nº. 68, de 28 de outubro de 
2016, do Órgão Especial do TRIBUNAL; 
 5.3) A CONTRATADA deverá emitir relatório mensal de quilômetros deslocados com informação do 
número da solicitação referente a cada atendimento. O valor total constante neste relatório da 
CONTRATADA deverá corresponder ao valor total emitido por meio de relatório da ferramenta de gestão de 
serviços emitida pelo TRIBUNAL. Nesta ferramenta de gestão de serviços ficará registrada toda solicitação 
de deslocamento registrada e autorizada pela equipe de supervisão do TRIBUNAL; 
 5.4) O pagamento da ajuda de custo pelo TRIBUNAL referente ao deslocamento será realizado a 
título de reembolso, sem emissão de nota fiscal. 
 
6) Os serviços serão prestados em horário estabelecido conforme Tabela 06: 
 
7) Os serviços poderão ser demandados inclusive em residências oficiais ou não de magistrados por 
necessidade do serviço e devido à possibilidade da existência de teletrabalho. 
 

Localização Horário de prestação dos serviços 

Prédio do Tribunal de Justiça 
Palácio Desembargador Clenon de Barros Loyola 

Lourenço Office 
07:00 às 19:00 horas 

Prédios anexos ao Tribunal de Justiça 08:00 às 18:00 horas 
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Juizados da comarca de Goiânia 
Fórum Desembargador Fenelon Teodoro Reis 

Fórum Dr. Heitor Morais Fleury 
Prédios das comarcas do interior do estado de Goiás 

(Regiões 1 até 13, conforme Anexo IV) 
Tabela 06  Horário de prestação dos serviços de suporte por localização 

 
E) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
 
1) A CONTRATADA deverá atender às definições e premissas técnicas e recomendações da Diretoria de 
Informática do TRIBUNAL para execução dos procedimentos demandados pelas solicitações de serviços, 
observando, além das recomendadas nas tarefas, as seguintes: 
 1.1) A CONTRATADA deverá manter equipe técnica EXCLUSIVA para execução das ordens de 
serviço abertas pela CONTRATANTE, sem compartilhamento de atendimentos com outros contratos 
vigentes da CONTRATADA. 
 
 1.2) A CONTRATADA deverá manter durante a vigência do contrato equipe técnica qualificada para 
a execução das ordens de serviço abertas. 
  1.2.1) A equipe deverá estar distribuída conforme complexidades especificadas pelas tarefas 
e em acordo com as especialidades profissionais que as tarefas requeiram. 
  1.2.2) Quando houver registro por parte da CONTRATANTE de solicitação de serviço para 
serviços de monitoração, e devido a este ter regime de operação 24 horas por dia, sete dias por semana 
(24x7), deverão ser alocadas equipes de maneira suficiente para atender às demandas, inclusive com previsão 
de plantonistas. 
  1.2.3) Deverão considerar ainda as manutenções que, em sua maioria, serão realizadas 
durante as madrugadas, em feriados e finais de semana. 
  1.2.4) A CONTRATADA deverá indicar preposto para representá-la junto ao TRIBUNAL. 
  1.2.5) A figura do preposto não se confunde com o gerente técnico supracitado. 
 
 1.3) As atividades de suporte presencial ou remoto deverão ser realizadas em conformidade com os 
horários e períodos programados e determinados pelo TRIBUNAL. 
 
  1.3.1) Serviços e atividades de suporte técnico ao atendimento deverão ser realizados 
prioritariamente durante o expediente normal do Poder Judiciário de Goiás. 
  1.3.2) Manutenções evolutivas e proativas, assim como as programadas deverão ser 
realizadas prioritariamente fora do expediente normal da organização, ou seja, durante a madrugada ou em 
finais de semana e feriados. 
 
 1.4) Para atividades que não possuam rotinas e processos proativos normatizados, deverão ser 
analisadas junto com o TRIBUNAL as melhores maneiras de ativação dos serviços, executando, após 
autorização, as implantações necessárias e os processos de controle até que a solução esteja totalmente 
integrada aos recursos de TIC do TRIBUNAL. 
 
 1.5) Os serviços deverão ser executados por recursos humanos especialistas habilitados, com base 
em cursos e certificações oficiais, e com experiência em diagnóstico proativo de problemas em ambientes 
complexos, com capacidade técnica mínima para atender à complexidade especificada no procedimento. 
 
 1.6) Os recursos humanos especialistas habilitados deverão possuir habilidade interpessoal e de 
comunicação oral e escrita e um ou mais cursos e certificações de acordo com a atividade desempenhada, 
conforme especificado na tabela abaixo: 
 

Categoria Qualificações técnicas e habilidades exigidas 
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profissional 

Atendimento de 
Help Desk 1º Nível 

Experiência mínima de 6 (seis) meses em suporte técnico a usuários de TIC em centrais de 
serviço. 

Nível superior de graduação completo ou em andamento na área de TIC ou nível médio 
profissionalizante completo na área de TIC. 

Atendimento de 
Help Desk 2º Nível 

Experiência mínima de 12 (doze) meses em suporte técnico a usuários de TIC. 
Nível superior de graduação completo ou em andamento na área de TIC ou nível médio 

profissionalizante completo na área de TIC. 

Análise de NOC 
Experiência mínima de 6 (seis) meses em suporte técnico a usuários de TIC. 

Nível superior de graduação completo ou em andamento na área de TIC ou nível médio 
profissionalizante completo na área de TIC. 

Assistência Técnica 
em Laboratório de 

TIC 

Experiência mínima de 12 (doze) meses em rotina de assistência técnica em laboratório de TIC. 
Nível superior de graduação completo ou em andamento na área de TIC ou nível médio 

profissionalizante completo na área de TIC. 

Administração de 
Banco de Dados 

Experiência mínima de 12 (doze) meses em suporte técnico em infraestrutura de TIC. 
Nível superior de graduação completo na área de TIC. 

Certificação OCP (Oracle Certified Professional). 

Administração de 
Servidor de 
Aplicações 

Experiência mínima de 12 (doze) meses em suporte técnico em infraestrutura de TIC. 
Nível superior de graduação completo na área de TIC. 
Certificação Jboss e Vmware Certified Professional. 

Administração de 
Sistemas 

Operacionais 

Experiência mínima de 12 (doze) meses em suporte técnico em infraestrutura de TIC. 
Nível superior de graduação completo na área de TIC. 

Certificação MCSA (Microsoft Certified System Administrator), MCSE (Microsoft Certified 
Systems Engineer) e certificação RedHat.. 

Administração e 
Suporte de Redes 

Experiência mínima de 12 (doze) meses em suporte técnico em infraestrutura de TIC. 
Nível superior de graduação completo na área de TIC. 

Certificação Cisco CCNA (Cisco Certified Network Associate) e Symantec Netbackup 
Administration. 

Gerente técnico 
Experiência mínima de 24 (vinte e quatro) meses em cargo de gerente técnico de TIC. 

Nível superior de graduação completo na área de TIC. 
Certificação COBIT e ITIL Foundation. 

Supervisor técnico 
Experiência mínima de 24 (vinte e quatro) meses em cargo de supervisor técnico de TIC. 

Nível superior de graduação completo na área de TIC. 
Certificação COBIT e ITIL Foundation. 

Tabela 07  Perfis, qualificações técnicas e habilidades exigidas 
 
 
em atividades rotineiras quanto de suporte ou demanda, respeitando-
contrato. 
 
 1.8) As solicitações de serviços do tipo rotineiras, suporte ou por demanda deverão ter as atividades 
enquadradas em quaisquer das tarefas previstas nesse instrumento, seguindo as tipologias abaixo: 
  1.8.1) Rotineiras: atividades que tem periodicidade definida para execução. 
  1.8.2) Suporte: atividades de atendimento a usuários e execução de serviços em 
infraestrutura de TIC que exigem atendimento imediato, programado pelo demandante e/ou pessoal de 
plantão. 
  1.8.3) Por demanda: atividades previstas para serem realizadas, mas que dependem do 
registro de solicitação de serviço específica. 
 
F) NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO E INDICADORES DE DESEMPENHO 
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1) Os Acordos de Nível de Serviço (ANS) serão contados a partir do registro das solicitações de suporte 
técnico e manutenção e serão classificados conforme as severidades relacionadas. 
 
2) As solicitações de suporte para a equipe de atendimento são priorizadas por nível de urgência de solução 
pelo usuário reclamante e revisado pela equipe técnica de atendimento, não podendo ter sua prioridade 
reduzida pela equipe da CONTRATADA, e para a contratação atual será avaliada como: 
 2.1) Urgência alta: solicitações de suporte presencial para solucionar problemas de usuários da alta 
gestão (magistrados e diretores de área). 
 2.2) Urgência normal: para as demais solicitações. 
 
3) Para efeito de classificação, a equipe de suporte da CONTRATADA deverá registrar e classificar 
conforme nível de impacto, nas seguintes condições: 
 3.1) Impacto alto: solicitações que afetam de forma crítica os serviços de TIC do TRIBUNAL, 
causando impactos significativos em seu desempenho, existindo ou não a parada dos serviços. 
 3.2) Impacto médio: solicitações que não causam impacto significativo sobre a produtividade ou 
disponibilidade dos serviços de TIC do TRIBUNAL. 
 3.3) Impacto baixo: solicitações que exigem ações para esclarecimento de dúvidas, monitoração de 
serviços, execução ou acompanhamento de rotinas, relacionadas aos serviços de TIC do TRIBUNAL. 
 
4) As solicitações serão classificadas conforme nível de prioridade, e deverão obedecer os parâmetros de 
ANS definidos na tabela abaixo. 
 

Prioridade Descrição 
Tempo de Primeiro 
Atendimento (TPA) 

Tempo de Resolução 
de Chamados (TRC) 

1  Alta Solicitações com urgência alta e impacto alto/médio 15 (quinze) minutos 2 (duas) horas 

2  Média 
Solicitações com urgência alta e impacto baixo ou 

urgência normal e impacto alto 
1 (uma) hora 6 (seis) horas 

3  Normal Solicitações com urgência normal e impacto médio 2 (duas) horas 14 (quatorze) horas 

4  Baixa Solicitações com urgência normal e impacto baixo 4 (quatro) horas 
24 (vinte e quatro) 

horas 

Tabela 08  Descrição das prioridades de atendimento e prazos 
 

5) Para tratamento das solicitações de serviço, a CONTRATADA deverá atender as seguintes condições, 
considerando o horário de prestação de serviço descrito na Tabela 06: 
 5.1) Resolver no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) das solicitações conforme prazos 
estabelecidos na Tabela 08. 
 5.2) Se após o ANS definido o serviço não for restabelecido, a CONTRATADA obrigatoriamente 
deverá realizar o atendimento localmente, utilizando-se de todos os recursos especialistas nas ferramentas 
causadoras do problema. 
 5.3) O atendimento às solicitações classificadas como prioridade alta não poderá ser interrompido 
até a recuperação do funcionamento dos serviços e aplicações envolvidas, mesmo que se estenda por 
períodos diversos dos iniciados. 
  5.3.1) Após restabelecimento do serviço de prioridade alta e solução do problema, a 
CONTRATADA deverá confeccionar relatório descrevendo os fatos promotores e falhas detectadas, os 
efeitos provocados, as soluções e intervenções promovidas, os motivos causadores dos problemas, as 
sugestões e aplicabilidades necessárias para impedir a reincidência da falha. 
 5.4) Recepcionar no mínimo 90% (noventa por cento) das solicitações nos primeiros 10 (dez) 
minutos de solicitação, definindo responsabilidades e metodologia aplicável na recepção ou na conclusão e 
utilizando a documentação necessária para conclusão do serviço. 
 5.5) Resolver 100% (cem por cento) das solicitações em até 24 (vinte e quatro) horas, 
independentemente da prioridade, ou até a data renegociada e aprovada pela fiscalização do contrato. 
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 5.6) Resolver 100% (cem por cento) das solicitações reabertas por erros ou execução incompleta em 
no máximo 2 (duas) horas da reabertura. 
 5.7) Resolver 100% (cem por cento) das solicitações com prazos renegociados com área de 
atendimento ou com o usuário dentro da data e horário acordado. 
 5.8) Efetuar diariamente o andamento nas solicitações ainda não atendidas, relatando os motivos do 
não atendimento até aquele momento. 
 5.9) Excluem-se dessa exigência as solicitações que tenham sido escaladas para equipe técnica do 
TRIBUNAL e que não tenham sido retornados. 
 5.10) Quando os serviços solicitados nas solicitações dependerem de outras equipes que não a da 
CONTRATADA, a contagem do prazo será suspensa a partir do repasse à outra equipe. A contagem de prazo 
será retomada quando a solicitação for devolvida à CONTRATADA. 
 
6) Por necessidade do serviço, o TRIBUNAL poderá solicitar a escalação de uma solicitação para níveis 
superiores de prioridade. Os prazos para solução passam a contar do início novamente, compatível com a 
nova prioridade. 
 
7) O prazo de atendimento começa a ser contato a partir da hora do acionamento do suporte, independente do 
meio de contato inicial utilizado. 
 
8) Todas as solicitações de suporte técnico deverão ser registradas para acompanhamento e controle da 
execução do serviço. 
 
9) Sempre que houver violação dos prazos definidos, o TRIBUNAL emitirá notificação à CONTRATADA, 
que terá o prazo máximo de até 5 (cinco) dias corridos e contados a partir do recebimento da notificação para 
apresentar as justificativas para as falhas verificadas. Caso não haja manifestação dentro desse prazo ou caso 
o TRIBUNAL entenda serem improcedentes as justificativas apresentadas será iniciado processo de 
aplicação de penalidades previstas, conforme o nível de serviço transgredido. 
 
10) Ficam estabelecidos os seguintes itens como níveis de serviço a serem cumpridos pela CONTRATADA, 
com mensuração consolidada mensal e emissão de relatórios para sua aferição: 
 
 10.1) Indicador 1  Disponibilidade: serviços considerados críticos e quaisquer outros que deem 
suporte a eles deverão permanecer disponíveis para uso, em regime 24x7, desconsiderando as manutenções 
programadas. 
  10.1.1) Serviços considerados críticos compreendem o acesso à internet, sites de internet do 
TRIBUNAL, servidores de arquivos corporativos, servidores de banco de dados, armazenagem corporativa 
(storages), servidores de aplicação e ambiente de virtualização. 
  10.1.2) O indicador de disponibilidade deverá obedecer os seguintes indicadores: 
 
 

Indicador de 
disponibilidade 

Disponibilidade dos serviços críticos (mensal) 

Medição 

O acompanhamento será feito através das ferramentas disponíveis, utilizadas pelo 
TRIBUNAL ou por outras ferramentas que venham a ser implementadas em comum acordo 
com a CONTRATADA. 
A ferramenta de controle predominantemente utilizada pelo TRIBUNAL é o Zabbix. 
O cálculo de disponibilidade é feito da seguinte fórmula. 
 
DISP = 100*(HTP  HMP  HIT  HIP)/(HTP  HMP  HIT), 
 
DISP  Percentual de disponibilidade; 
HTP  Horas Totais no Período = Dias do mês x horas dias; 
HMP  Horas de Manutenção Preventiva; 
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HIP  Horas Indisponíveis no Mês; 
HIT  Horas Indisponíveis causadas por Terceiros. 

Meta 95% (noventa e cinco por cento) de disponibilidade. 

Redutor sobre o valor 
da OS 

0.5% (meio por cento) para cada percentual ou fração menor que a meta definida até o limite 
de 90% (noventa por cento); 
1% (um por cento) para cada décimo percentual ou fração menor que a meta definida entre o 
limite de 85% (oitenta e cinco por cento) até de 89,99% (oitenta e nove vírgula noventa e 
nove por cento), cumulativo com o primeiro percentual; 
1,5% (um e meio por cento) para cada décimo percentual ou fração menor que a meta 
definida abaixo do limite de 84,99% (oitenta e quatro vírgula noventa e nove por cento), 
cumulativo com os dois critérios acima, até o limite de 80% (oitenta por cento). 

Tabela 09  Descrição do indicador de disponibilidade 
 
 10.2) Indicador 2  Proatividade: visa detectar com antecedência os possíveis problemas que 
possam vir a ocorrer devido à necessidade de suporte, como aplicação de patches, correções de drivers, ou 
algum outro dispositivo que possa impactar no desempenho ou disponibilidade dos sistemas monitorados 
pela CONTRATADA, podendo ser visualizados mediante acompanhamento e análise diária de desempenho e 
produção dos recursos. 
 
  10.2.1) Deverão ser analisados em tempo real os desempenhos dos serviços críticos 
inserindo as requisições de mudança necessárias para proporcionar a continuidade e disponibilidade dos 
serviços. Diariamente deverão ser analisados os registros internos dos hardwares e softwares para avaliação e 
detecção de mudanças necessárias, submetendo-os à TRIBUNAL para programação das intervenções que 
permitirem agendamento. 
  10.2.2) É obrigação da CONTRATADA efetuar as intervenções necessárias em tempo de 
produção para sanar os erros apresentados nesta fase e que sejam de sua competência. Se as intervenções 
propostas forem para melhoria de desempenho ou compatibilização de ambiente e permitirem agendamento 
deverão ser submetidas para aprovação do TRIBUNAL antes de execução. 
  10.2.3) O indicador de proatividade deverá obedecer os seguintes indicadores: 
 

Indicador de 
proatividade 

Supervisão e intervenção proativa (mensal) 

Medição 

O acompanhamento será feito através das ferramentas disponíveis, utilizadas pelo 
TRIBUNAL ou por outras ferramentas que venham a ser implementadas em comum acordo 
com a CONTRATADA. Outras fontes de análise e acompanhamento são os logs dos 
servidores e dos serviços. 
O resultado das ocorrências será analisado diariamente pelo TRIBUNAL e classificadas 
conforme definição da correção aplicada. 

Meta Número de incidente por falta de proatividade menor do que 4 (quatro). 

Redutor sobre o valor 
da OS 

0.5% (meio por cento) para cada incidente superior à meta definida até o limite de 8 
incidentes; 
1% (um por cento) para cada incidente superior a 8 (oito) até o limite de 16 (dezesseis) 
incidentes, cumulativo com o primeiro percentual; 
1.5% (um e meio por cento) para cada incidente superior a 16 (dezesseis) até o limite de 28 
(vinte e oito) incidentes, cumulativo com os dois critérios acima. 

Tabela 10  Descrição do indicador de proatividade 
 
 10.3) Indicador 3  Incidentes: visa medir a quantidade de ocorrências de incidentes causados pela 
CONTRATADA em equipamentos e serviços que tenham impacto nos serviços críticos. 
  10.3.1) Serão computados para o indicador de incidentes todas as ocorrências e falhas 
ligadas com os serviços críticos, inclusive os não ligados diretamente, como cabeamento, controle de acesso, 
guarda de softwares e mídias, mas que, durante a análise, refletir como fatores causadores da incidência por 
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culpa da CONTRATADA. 
  10.3.2) Não deverão ser computadas as falhas que tiveram seus fatores causadores por 
intervenções ou atos provocados por outros prestadores ou equipe do TRIBUNAL com ação imediata e que 
não permitiram análises e ações proativas por parte da CONTRATADA. 
  10.3.3) O indicador de incidentes deverá obedecer os seguintes indicadores: 
 

Indicador de 
incidentes 

Incidentes que paralisem serviços críticos (mensal) 

Medição 

O acompanhamento será feito pela área responsável pelo serviço ou pelo fiscal do 
TRIBUNAL que registrará a ocorrência. 
O registro deverá conter as causas do incidente, informando o fato causador, sendo 
considerados fator de medição os de erro operacional da CONTRATADA ou os causados por 
falta de ação proativa comprovada pelos relatórios modelados. 

Meta Número de incidentes menor do que 2 (dois). 

Redutor sobre o valor 
da OS 

1% (um por cento) para cada incidente superior a meta até o limite de 4 (quatro) incidentes; 
2% (dois por cento) para cada incidente superior a 4 (quatro) até o limite de 8 (oito) 
incidentes, cumulativo com o primeiro percentual; 
4% (quatro por cento) para cada incidente superior a 8 (oito) até o limite de 11 (onze) 
incidentes, cumulativo com os dois critérios acima. 

Tabela 11  Descrição do indicador de incidentes 
 
 10.4) Indicador 4  Comunicação de incidentes: visa medir a quantidade de falhas quando da 
notificação de incidentes, erros funcionais, quedas de serviços e instabilidade dos recursos em produção para 
as equipes do TRIBUNAL. 
  10.4.1) O indicador de comunicação de incidentes deverá obedecer os seguintes indicadores: 
 

Indicador de 
comunicação de 

incidentes 

Número de falhas na notificação de incidências, erros funcionais, quedas de serviços e 
instabilidade dos recursos (mensal) 

Medição 

O acompanhamento será feito pelo representante do TRIBUNAL o qual será notificado via 
SMS e/ou para aparelhos celulares, conforme definido na matriz de comunicação em 
contraposição com as ferramentas de controle. 
Falhas graves, como paralisação total dos sistemas considerados críticos, deverão ser 
notificadas em no máximo 10 (dez) minutos. 
O registro deverá ser feito pela área responsável ou fiscal do TRIBUNAL no livro de 

ncaminhado aos gestores para 
acompanhamento e controle. 

Meta Número de incidentes não notificados no mês menor do que 4 (quatro). 

Redutor sobre o valor 
da OS 

0.5% (meio por cento) para cada falha de notificação superior a meta até o limite 
de 10 (dez) ocorrências; 
1% (um por cento) para cada falha de notificação superior a 10 (dez) até o limite de 20 (vinte) 
ocorrências, cumulativo com o primeiro percentual; 
2% (dois por cento) para cada falha de notificação superior a 20 (vinte) até o limite de 28 
(vinte e oito) ocorrências, cumulativo com os dois critérios acima. 

Tabela 12  Descrição do indicador de comunicação de incidentes 
 
 10.5) Indicador 5  Pontualidade: visa medir o número de atrasos na execução das demandas de 
serviços, a falta de fechamento de solicitações definidas pelo TRIBUNAL, bem como dos serviços 
executados e entregues fora do prazo pela CONTRATADA. 
  10.5.1) Os prazos para execução das demandas, quando previstos em solicitações de serviço, 
serão definidos em acordo com a CONTRATADA. Em casos emergenciais e de interesse do TRIBUNAL 
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  10.5.2) A definição de tempo para execução será feita de forma a atender os padrões de 
qualidade certificados, a janela disponível para manutenções e as condições contratuais da prestação dos 
serviços. 
  10.5.3) Para execução de novas demandas que promovam readaptação dos recursos técnicos 
da CONTRATADA, deverão ser previstos prazos mínimos para o reenquadramento da mesma. 
 

Indicador de 
pontualidade 

Atraso no prazo de entrega de serviços (mensal) 

Medição 

O acompanhamento será feito pelo representante do TRIBUNAL, considerando o Tempo de 
Primeiro Atendimento (TPA) e o Tempo de Resolução de Chamados (TRC). 
Se houver descumprimento apenas do TPA, será considerado violado o equivalente a 20% 
(vinte por cento) do IMR do chamado. 
Se houver descumprimento apenas do TRC, será considerado violado o equivalente a 80% 
(oitenta por cento) do IMR do chamado. 
Para encontrar o percentual de violação dos chamados (PVC) do período, deve-se utilizar a 
seguinte fórmula: 
 
PVC = (0.2*IMRTPA+0.8*IMRTRC+1*IMRTPATRC)*100/NCT, 
 
PVC  Percentual de Violação dos Chamados; 
IMRTPA  Número de chamados que descumpriram apenas o TPA; 
IMRTRC  Número de chamados que descumpriram apenas o TRC; 
IMRTPATRC  Número de chamados que descumpriram o TPA e TRC; 
NCT  Número total de chamados do período avaliado. 

Meta 
Percentual de violação dos chamados do período maior ou igual a 95% (noventa e cinco por 
cento). 

Redutor sobre o valor 
da OS 

4% (quatro por cento) para percentual de violação entre 85% (oitenta e cinco por cento) e 
95% (noventa e cinco por cento); 
8% (oito por cento) para percentual de violação entre 75% (setenta e cinco por cento) e 85% 
(oitenta e cinco por cento); 
12% (doze por cento) para percentual de violação entre 65% (sessenta e cinco por cento) e 
75% (setenta e cinco por cento); 
Para percentual de violação menor que 65%, considera-se a inexecução total do objeto. 

Tabela 13  Descrição do indicador de pontualidade 
 
 10.6) Indicador 6  Agilidade: mede o número de vezes que um determinado serviço foi 
restabelecido em tempo maior que o máximo estabelecido (MTTR, mean time to recovery). 
  10.6.1) No caso de sistemas e hardwares que possuam contrato de manutenção com terceiro, 
deverá ser aberto solicitação junto à empresa responsável pela solução e o prazo para resolução do problema 
só voltará a ser contabilizado após o terceiro encerrar a solicitação. Nestes casos a CONTRATADA deverá 
abrir a solicitação em no máximo 1 (uma) hora de indisponibilidade do serviço, quando essa ocorrer fora do 
horário de produção e em no máximo 30 (trinta) minutos, quando em horário normal de produção. 
  10.6.2) São considerados para o indicador as interrupções do funcionamento de serviços 
críticos, não programadas, que necessitem de intervenção da CONTRATADA para restabelecimento do 
serviço. 
  10.6.3) Os prazos definidos para execução serão definidos com a CONTRATADA e/ou 
considerados pelos históricos de serviços semelhantes. 
  10.6.4) O indicador de agilidade deverá obedecer os seguintes indicadores: 
 

Indicador de 
agilidade 

Número de atrasos para restabelecimento de serviços (mensal) 

Medição 
O acompanhamento será feito pelo representante do TRIBUNAL que receberá mensagem 
(conforme plano de comunicação) de notificação de falha e de retorno dos serviços, e 
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mediante registro da ocorrência em livro para esse fim, além de outras ferramentas de 
monitoração disponíveis. 
O cálculo do indicador de agilidade é feito da seguinte forma: 
 
MTTR = (TF  TI)  (TT + TR). 
 
MTTR  Mean Time to Recovery (tempo médio de recuperação); 
TF  Hora Final de Disponibilização do Serviço; 
TI  Hora Inicial da Manutenção; 
TT  Tempo Destinado ao Suporte de Terceiros; 
TR  Tempo Previsto para Realização do Serviço. 

Meta 
MTTR mensal de no máximo 4 (quatro) horas em relação aos serviços de responsabilidade da 
CONTRATADA. 

Redutor sobre o valor 
da OS 

0.5% (meio por cento) para cada atraso superior a meta até o limite de 10 (dez) ocorrências; 
1% (um por cento) para cada atraso superior a 10 (dez) até o limite de 20 (vinte) ocorrências, 
cumulativo com o primeiro percentual; 
2% (dois por cento) para cada atraso superior a 20 (vinte) até o limite de 28 ocorrências, 
cumulativo com os dois critérios acima. 

Tabela 14  Descrição do indicador de agilidade 
 

 10.7) Indicador 7  Atendimento telefônico: visa garantir o atendimento telefônico dentro do prazo 
acordado não gerando insatisfação do usuário. 
 

Indicador de 
atendimento 

telefônico 
Quantidade percentual de chamadas telefônicas em atraso ou perdidas (mensal) 

Medição 

A Central de Serviços como ponto único de atendimento das demandas de TIC deve ser apta a 
atender todas as ligações que receber em modo tempestivo. 
O IMR deste indicador só será computado no caso de atendimento telefônico por interação 
humana, desconsiderando para efeitos de cumprimento do IMR o atendimento automatizado 
por URA. 
Encerrando o atendimento automatizado, se houver, será dado início a contagem do IMR 
deste indicador. 
A obtenção do percentual de cumprimento deste IMR é feito da seguinte forma: 
 
IAT = TLA/(TL-TLB), 
 
IAT  IMR de Atendimento Telefônico após 30 segundos de espera; 
TLA  Total de Ligações Atendidas após 30 segundos; 
TL  Total de Ligações; 
TLB  Total de Ligações Abandonadas. 
 
ILP = TLP/(TL-TLB), 
 
ILP  IMR de Ligações Perdidas após 30 segundos de espera; 
TLA  Total de Ligações Perdidas após 30 segundos; 
TL  Total de Ligações; 
TLB  Total de Ligações Abandonadas. 

Meta 
Percentual de chamadas atendidas após 30 (trinta) segundos de espera não superior a 5% 
(cinco por cento). 
Percentual de chamadas perdidas não superior a 5% (cinco por cento). 

Redutor sobre o valor 
da OS 

4% (quatro por cento) para taxa de IAT entre 5% (cinco por cento) e 25% (vinte e cinco por 
cento); 
8% (oito por cento) para taxa de IAT entre 25% (vinte e cinco por cento) e 50% (cinquenta 
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por cento); 
12% (doze por cento) para taxa de IAT entre 50% (cinquenta por cento) e 75% (setenta e 
cinco por cento); 
4% (quatro por cento) para taxa de ILP entre 5% (cinco por cento) e 7.5% (sete e meio por 
cento); 
8% (oito por cento) para taxa de ILP entre 7.5% (sete e meio por cento) e 10% (dez por 
cento); 
12% (doze por cento) para taxa de ILP entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento); 
Para percentual de IAT acima de 75% (setenta e cinco por cento) ou IL acima de 15% (quinze 
por cento), considera-se a inexecução total do objeto. 

Tabela 15  Descrição do indicador de atendimento telefônico 
 

 10.8) Indicador 8  Satisfação do usuário: visa garantir a qualidade dos serviços resultando em 
satisfação do usuário. 
 

Indicador de 
satisfação do usuário 

Índice percentual de cumprimento da meta de satisfação (mensal) 

Medição 

O percentual de cumprimento da meta será obtido através da multiplicação do número de 
avaliações de determinado nível de satisfação pelo coeficiente do respectivo nível e dividindo 
o resultado pelo número total de avaliações. 
A mensuração e o acompanhamento serão realizados pela equipe de fiscalização através de 
relatórios gerados na solução ITSM e outras ferramentas hábeis disponíveis. 
O cálculo do percentual de cumprimento da meta é feito da seguinte forma: 
 
PCM = 100*(1*NOTI+0.9*NBOM+0.7*NRAZ+0.4*NRUI+0*NPES)/NTA, 
 
PCM  Percentual de Cumprimento da Meta de Satisfação; 
NOTI  Número de avaliações com nível Ótimo; 
NBOM  Número de avaliações com nível Bom; 
NRAZ  Número de avaliações com nível Razoável; 
NRUI  Número de avaliações com nível Ruim; 
NPES  Número de avaliações com nível Péssimo. 

Meta 
Percentual de cumprimento da meta de satisfação do usuário maior ou igual a 85% (oitenta e 
cinco por cento). 

Redutor sobre o valor 
da OS 

3% (três por cento) para PCM entre 80% (oitenta por cento) e 85% (oitenta e cinco por 
cento); 
6% (seis por cento) para PCM entre 70% (setenta por cento) e 80% (oitenta por cento); 
9% (nove por cento) para PCM entre 60% (sessenta por cento) e 70% (setenta por cento); 
Para índice PCM abaixo de 60% (sessenta por cento), considera-se a inexecução total do 
objeto. 

Tabela 16  Descrição do indicador de satisfação do usuário 
 
G) DO ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO CONTRATUAL 
 
1) A CONTRATADA deverá entregar ao TRIBUNAL toda e qualquer documentação gerada em função da 
prestação dos serviços objeto do contrato, bem como cederá em caráter definitivo a propriedade intelectual e 
os direitos autorais concernentes aos produtos elaborados no âmbito da contratação, entendendo-se por 
produtos quaisquer estudos, modelo de dados, base de dados, relatórios, páginas na intranet e internet, 
documentação didática em papel ou em mídia eletrônica, dentre outros. 
 
2) Ao final do contrato de prestação do serviço a CONTRATADA deverá fornecer todas as informações 
necessárias à transição para a nova CONTRATADA, além de elaborar e atualizar toda a documentação que 
por ventura não tenha sido devidamente gerada ou atualizada durante o período de vigência do contrato. 
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3) A CONTRATADA deverá fornecer para o TRIBUNAL, ou a terceiro por ela designado, toda a 
documentação (banco de dados, logs, relatórios, etc) relativa à prestação dos serviços que esteja em sua 
posse. O processo de transferência da documentação deve ser realizado pela CONTRATADA para 
ferramenta de gestão de serviços indicada pelo TRIBUNAL. 
 3.1) A transferência final de conhecimentos por parte da CONTRATADA deverá ocorrer a partir do 
3º mês antes do término da vigência contratual e deverá ser concluída no prazo máximo de 60 (sessenta) dias. 

Nº Processo PROAD: 201909000191775



 

TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II 

Versão do documento Identificação do layout Páginas 

2.0 DI-02-2017 1/30 

 
 

CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE FUNCIONAMENTO DAS 
FERRAMENTAS DE SUPORTE AOS SERVIÇOS 

 

A) FERRAMENTA PARA GERENCIAMENTO DA TELEFONIA (DAC/URA/CTI) 
 
1) A CONTRATADA deverá prestar os serviços utilizando Central Privada de Comutação Telefônica 
(CPTC) do tipo PABX/IP, equipada com consoles de operadores, head-sets, Unidade de Resposta Audível 
(URA), Distribuidor automático de chamadas (DAC), gravador digital, módulo de relatórios, módulo de CTI 
(Computer Telephony Integration). 
 
2) O PABX/IP deverá possuir as seguintes características: 
 2.1) Transferência de chamada para a supervisão; 
 2.2) Interligação automática entre ramais; 
 2.3) Interligação da rede pública com os ramais segundo suas classes de serviços; 
 2.4) Transferência das chamadas de entrada e saída; 
 2.5) Possibilidade de música de espera com arquivos do tipo WAV, MP3 e GSM para chamadas 
retidas pelo operador e quando em processo de consulta e transferência entre ramais; 
 2.6) Possibilidade de qualquer ramal do sistema ser habilitado ou desabilitado; 
 2.7) Estabelecimento de chamadas externas, segundo sua categorização; 
 2.8) Repetição do último número externo discado; 
 2.9) Permissão de transbordo de ligações para outros grupos; 
 2.10) Criação de grupos de ramais; 
 2.11) Captura de chamadas do grupo; 
 2.12) Discriminação em tela da quantidade de chamados na fila em espera, bem como informações 
do primeiro da fila para cada tipo de chamada (interna, externa); 
 2.13) Relatórios na língua portuguesa, tanto legenda como conteúdo. 
 
3) A URA deverá possuir as seguintes características: 
 3.1) Permitir no menu de opções o item de contato com o operador; 
 3.2) Em nenhum caso, a transferência para atendimento humano poderá ocorrer em mais de 30 
(trinta) segundos; 
 3.3) Deverão ser disponibilizadas portas de URA em número suficiente para o atendimento conforme 
a demanda; 
 3.4) Os scripts de navegação deverão ser desenvolvidos e/ou atualizados pela CONTRATADA, 
sempre que solicitado pelo TRIBUNAL, dentro de um prazo acordado entre as partes e de acordo com a 
complexidade de cada caso; 
 3.5) Deverá permitir a criação de menus com opção de voltar ao início ou a um nível anterior do 
menu. 
 
4) O gravador digital deverá possuir as seguintes características: 
 4.1) Possuir a facilidade de free-seating, ou seja, o sistema de gravação é sincronizado com o sistema 
de telefonia para gravação de atendentes independentemente da posição ocupada; 
 4.2) As gravações deverão ser armazenadas por qualquer meio, atendendo as seguintes premissas: 
  4.2.1) 60 (sessenta) dias para recuperação imediata das conversações; 
  4.2.2) Possibilidade de compactação e indexação para recuperação por identificação do 
número do chamador; 
  4.2.3) Data/hora, duração da ligação, ramal, ilha de atendimento e operador; 
  4.2.4) Gravação e monitoração simultânea no logger (gravador); 
  4.2.5) Funções de busca rápida e encadeamento de sequência; 
  4.2.6) Gravação de 100% (cem por cento) dos contatos internos e externos, inclusive 
consultas com a supervisão; 
  4.2.7) Permissão para que os arquivos resultantes das gravações efetuadas possam ser 
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transformadas em arquivos nas extensões MP3 e WAV, possibilitando a sua reprodução não limitada as 
posições dos supervisores; 
  4.2.8) Funcionalidade de segurança de dados, evitando que usuários não autorizados possam 
ter acesso às informações gravadas. 
 
5) O CTI deverá possuir as seguintes características: 
 5.1) Registro e armazenamento em arquivo digital de todos os atendimentos realizados, eletrônicos 
ou humanos, catalogados de forma automatizada, possibilitando a recuperação rápida das informações via 
CTI; 
 5.2) Níveis de acessos ao sistema por perfil do usuário; 
 5.3) Permissão de transferências URA/operador e operador/URA retornando sempre no mesmo 
ponto da navegação da árvore de atendimento, ou pontos chaves na árvore; 
 5.4) Sincronismo de voz e dados com defasagem máxima de 200 (duzentos) milissegundos, 
gerenciando simultaneamente os eventos de computador e telefonia, quando da utilização de URA. 
 
6) O softphone deverá possuir as seguintes características: 
 6.1) Possibilidade de utilização dos Codecs G.711 e GSM; 
 6.2) Negociação dinâmica de codecs; 
 6.3) Suporte ao protocolo SIP (Session Initiation Protocol); 
 6.4) Apresentação da identificação do número chamador. 
  
7) Os relatórios deverão possuir as seguintes características: 
 7.1) Quantidade de chamadas atendidas dentro dos níveis de serviço; 
 7.2) Quantidade de chamadas abandonadas; 
 7.3) Tempo médio de espera em fila; 
 7.4) Quantidade de chamadas em fila; 
 7.5) Tempo médio de conversação; 
 7.6) Tempo médio de atendimento; 
 7.7) Níveis de serviço. 
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B) PORTAIS DE ATENDIMENTO 
 
1) A CONTRATADA deverá prover um portal de atendimento web, de forma a agilizar o processo de 
abertura de solicitações de serviço, onde o usuário acessa o link da aplicação e é autenticado diretamente 
pelo login de AD. 
 
2) Na página inicial da aplicação deve ser disponibilizado um mecanismo de busca para inserção de palavras 
chaves referentes à solicitação a ser tratada, e uma vez localizando a categorização correta, deverá ser feito o 
registro de solicitação na aplicação simultaneamente a uma solicitação de serviço na ferramenta de ITSM 
para a tratativa da equipe de 1º nível. 
 
3) A aplicação deverá disponibilizar também a consulta de solicitações abertas e conter a opção de reabertura. 
 
4) Na conclusão de cada etapa a aplicação deverá enviar um e-mail automático ao usuário a fim de informá-
lo da atualização efetuada. 
 
5) A aplicação deverá disponibilizar o fácil registro de solicitações de serviço dos usuários através do seu 
mecanismo de busca pré-cadastrado na ferramenta, ou seja, o usuário deve inserir no campo apenas uma 
palavra-chave relacionada e a ferramenta deverá indicar as categorizações disponíveis. 
 
6) Após a seleção, o usuário deve direcionado a uma nova tela para o preenchimento detalhado de 
informações não contidas na solicitação de serviço. 
 
7) Assim que concluído o preenchimento, deverá ser aberto simultaneamente uma solicitação de serviço na 
ferramenta de ITSM. 
 
8) O acesso à ferramenta deverá ser realizado através do login de AD do usuário, permitindo o registro de 
solicitações de serviço somente após a realização de cadastro, onde deverá ser solicitado o preenchimento de 
5 (cinco) respostas pessoais a serem cadastradas de acordo com as perguntas ordenadas que a aplicação 
venha a efetuar, afins de dar seguridade e integridade das informações contidas na aplicação. 
 
9) O fluxo de atendimento deverá obedecer os seguintes requisitos: 
 9.1) O fluxo inicia-se quando o usuário realizar o login na aplicação através do login AD. 
 9.2) A aplicação disponibilizará uma tela de boas-vindas para realização de cadastro. 
 9.3) Assim que for feito o cadastro na tela inicial, será disponibilizada a opção de registro de 
solicitação de serviço. 
 9.4) Após o clique do usuário na opção de registro de solicitação, será liberado um campo de 
inserção de palavra-chave para a identificação de categoria de atendimento para a solicitação. Neste campo 
devem ser inseridas palavras relacionadas à solicitação a ser registrada. 
 9.5) O usuário escolherá a opção condizente com sua necessidade e é direcionado a uma nova tela 
onde realizará o preenchimento manual e mais detalhado da solicitação. 
 9.6) Havendo anexos a serem inseridos, deverá ser feito após o preenchimento dos campos 
destacados e em seguida solicitar o registro. 
 9.7) A aplicação automaticamente gerará uma solicitação de serviço na ferramenta ITSM e enviará 
um e-mail contendo os dados da solicitação registrada. 
 9.8) Caso não seja identificada no mecanismo de busca da aplicação a palavra-chave inserida, deverá 
ser exibida uma nova janela de interação requerendo a revalidação de forma mais minuciosa na aplicação, 
visando evitar o registro incorreto de solicitações. 
 
10) Em relação a consulta e reabertura de solicitações, o portal deverá obedecer os seguintes requisitos: 
 10.1) A consulta da solicitação deverá permitir ao usuário a consulta em tempo real das solicitações 
abertas na ferramenta ITSM. 
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 10.2) Assim que o usuário acessar a aplicação, deverá ser disponibilizado o campo de consulta, onde 
ao inserir o número da solicitação no campo indicado, deverão ser retornadas as características da solicitação 
e o status atual. 
 10.3) Caso o usuário aceite a solução da solicitação, não deverão ser realizadas modificações na 
aplicação, porém havendo discordância da solução aplicada, deverá ser possível optar pela reabertura do 
mesmo quando estiverem no status de encerramento ou cancelamento. 
 10.4) Optando o usuário pela reabertura da solicitação, o mesmo deve ser retornado para a fila de 
atendimento onde a solicitação foi encerrada com a nota de rejeição inclusa pelo usuário. 
 10.5) Um e-mail de confirmação da reabertura deve ser enviado ao usuário automaticamente ao final 
do processo de reabertura. 
 
11) Em relação ao fluxo padrão de atendimento, a ferramenta deverá obedecer as seguintes características: 
 11.1) O fluxo deverá iniciar quando o usuário realizar o acesso na aplicação através do login AD. 
 11.2) A aplicação disponibilizará uma tela de boas-vindas para realização de cadastro. Caso o usuário 
já tenha cadastro, deverá somente encerrar a janela sugestiva. 
 11.3) O usuário inserirá o número da solicitação de serviço no campo indicado e submeterá a 
pesquisa na aplicação. 
 11.4) Caso a solução seja aceita, a aplicação deverá ser encerrada. Caso não, estará disponível ao 
final da solicitação a opção de reabertura da solicitação. 
 11.5) O usuário deverá inserir o motivo da rejeição da solução aplicada e submeter a solicitação para 
que retorne a equipe competente. 
 11.6) Um e-mail de reabertura deverá ser enviado ao usuário e a solicitação retornará para a equipe 
de solução para revalidação do cenário. 
 
12) Em relação a consulta de solicitações de serviço complementares, a ferramenta deverá obedecer os 
seguintes requisitos: 
 12.1) A consulta de solicitações complementares tem como objetivo permitir ao usuário a consulta 
das solicitações relacionadas à solicitação principal (inicial) registrada. 
 12.2) Assim que o usuário acessar a aplicação a fim de consultar o status de uma solicitação, deverá 
ser disponibilizada ao final da página a listagem de solicitações complementares vinculadas à solicitação 
principal. 
 12.3) Caso a solicitação não possua outras vinculadas, a lista deverá aparecer vazia. 
 12.4) A lista de solicitações complementares deverá ser disponibilizada como relatório assim como 
as demais solicitações. 
 
13) Em relação à solução de chatbot, a ferramenta deverá obedecer os seguintes requisitos: 
 13.1) Utilizar os seguintes componentes: plataforma de gestão e operação, chatbot e conectores de 
integração. 
 13.2) A plataforma de gestão e operação de chatbots deverá possibilitar a publicação dos chatbots em 
diferentes canais de mensagens, sejam estes públicos (ex.: SMS, Facebook Messenger, Whatsapp e Telegram) 
ou privados (sites web ou aplicativos móveis). Também deverá permitir que estes chatbots sejam conectados 
a diferentes soluções de mercado, relacionadas ao atendimento humano (ex.: Zendesk, Sprinklr, Genesys, 
etc.), inteligência artificial (Google Dialogflow, IBM Watson, Microsoft LUIS, etc.), pagamentos (PagSeguro, 
MoIP, Visa Checkout, etc.) e análise de dados (Facebook Analytics, Google Analytics, etc.). A plataforma 
deverá possuir também uma camada de integração, para a qual podem ser desenvolvidos conectores 
necessários para construção do chatbot, que serão utilizados para acessar os sistemas legados do TRIBUNAL 
e também sistemas externos. 
 13.3) O chatbot deverá disponibilizar produtos com o objetivo de gerenciar o fluxo de conversa com 
os clientes nas interfaces conversacionais. 
 13.4) Os conectores de integração são componentes de software que deverá ser disponibilizados com 
objetivo de integrar futuramente o chatbot aos sistemas legados do TRIBUNAL, possibilitando a realização 
dos serviços objeto do chatbot. 
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 13.5) A plataforma de gestão e operação é a plataforma para disponibilização, gestão e operação de 
chatbots. Através desta, os chatbots são construídos uma única vez e deverão ser disponibilizados em 
diversos canais de mensagens, como SMS, Facebook Messenger, Whatsapp, Telegram ou chat em site web. 
 13.6) A plataforma deverá utilizar o protocolo LIME (limeprotocol.org) ou similar para comunicação 
entre os chatbots e os diversos módulos da solução, sendo que a maior parte dos conceitos da plataforma vêm 
deste protocolo. Para construção dos chatbots, deverá ser possível que os desenvolvedores utilizem 
webhooks ou endpoints, uma maneira rápida e simples de implementação dos eventos de recebimento e 
envio de mensagens. A plataforma deverá disponibilizar ainda SDKs (kits de desenvolvimento), que 
permitam a construção dos chatbots de maneira flexível e escalável em linguagens como C# ou Javascript. 
 13.7) Deverão ser disponibilizadas também algumas extensões (ou módulos de software) que 
encapsulam funcionalidades comuns utilizadas pela maioria dos chatbots, como o envio em massa, 
agendamento de mensagens, utilização de inteligência artificial ou transbordo para o atendimento humano. 
 13.8) O hub de aplicativos de mensagens deverá possibilitar a criação de um chatbot de forma 
agnóstica ao canal de mensagens onde ele será publicado. Através de uma linguagem de representação única 
baseada em objetos JSON, o desenvolvedor deve ser capaz de utilizar todos os recursos disponíveis nos 
aplicativos de mensagens, sem precisar aprender as APIs de integração disponibilizada por estes aplicativos. 
 13.9) O hub de atendimento humano deverá colocar à disposição do desenvolvedor integrações no 
modelo plug-and-play com soluções de atendimento baseadas em chat já existentes no mercado, além de 
disponibilizar sua própria ferramenta de atendimento humano. Em vez de lidar com as integrações 
complexas existentes nessas plataformas, o desenvolvedor deve pode concentrar seu trabalho na criação da 
conversa, acionando o atendimento humano através da execução de um simples comando de transferência de 
atendimento. 
 13.10) Caso ocorra a substituição da ferramenta utilizada neste atendimento humano, nada precisará 
ser alterado no chatbot, ou seja, a migração deverá acontecer de forma transparente através de configuração a 
ser realizada no painel da plataforma de gestão e operação. 
 13.11) O chatbot deverá integrar solução de inteligência artificial, como por exemplo o 
Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing, NLP). 
 13.12) Ao criar seu chatbot na plataforma de gestão e operação, o desenvolvedor deverá conseguir 
manter o isolamento entre a lógica do chatbot e a solução de inteligência artificial. Deverá ser possível fazer 
a gestão da base de conhecimento do chatbot utilizando a interface visual da própria plataforma de gestão e 
operação, deixando a solução construída independente do provedor de inteligência artificial escolhido. 
Também deverá ser possível migrar de um provedor para outro, sem que seja necessário reconstruir a base de 
conhecimento ou alterar a lógica do chatbot. 
 13.13) O chatbots deverá manter ao desenvolvedor à sua disposição um hub de pagamentos na 
plataforma de gestão e operação. Através dele é possível manter um fluxo de conversa único, 
independentemente do gateway de pagamento que será utilizado no projeto. 
 13.14) Através de seu hub de análise de dados, o desenvolvedor  deverá definir as métricas que 
devem ser acompanhadas no chatbot e disponibilizá-las de forma visual e em tempo real para que seja 
acessado por qualquer membro da equipe através do painel de administração da plataforma de gestão e 
operação. 
 13.15) Além disto, deverá ser possível exportar estes dados para sistemas proprietários de BI 
(Business Intelligence) do TRIBUNAL ou de mercado, tais como Google Analytics e Facebook Analytics. 
 13.16) Além dos já conhecidos dashboards de visão geral e análise de dados, deverá ser possível 
também enviar as mensagens trocadas pelo bot para ferramentas especializadas nessas análises, por meio de 
um módulo de integração com ferramentas de analytics. O hub de analytics deve contar com duas 
ferramentas: 
  13.16.1) Ferramenta do Google, especializada na análise de dados em chatbots; 
  13.16.2) Ferramenta de integração customizada, que possibilita enviar os dados trafegados 
pelo chatbot para qualquer ferramenta. 
 13.17) O chatbot deverá possibilitar a integração aos assistentes pessoais existentes nos celulares e 
outros dispositivos conectados, tais como o Alexa da Amazon, Siri da Apple, Cortana da Microsoft ou 
Assistant do Google. 

Nº Processo PROAD: 201909000191775



 

TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II 

Versão do documento Identificação do layout Páginas 

2.0 DI-02-2017 6/30 

 
 
 13.18) Ao construir seus chatbots dentro da plataforma de gestão e operação, o desenvolvedor deve 
ter a possibilidade de publicá-los também nas interfaces conversacionais destes assistentes, com pouca ou 
nenhuma customização de código. 
 13.19) Para que os chatbots possam entregar informações e executar serviços de valor aos usuários 
de TIC, é necessário que estejam integrados aos sistemas legados do TRIBUNAL. 
 13.20) Ao utilizar o hub de integração da plataforma de gestão e operação, o desenvolvedor deverá 
poder fazer a integração dos chatbots a estes sistemas de forma rápida e controlada, construindo conectores 
específicos para cada sistema, que serão publicados e monitorados automaticamente através da plataforma. 
 
14) Em relação ao fluxo do atendimento para pesquisa de satisfação, a ferramenta deverá obedecer os 
seguintes requisitos: 
 14.1) Assim que uma solicitação é solucionada, o analista recebe por e-mail o link para participação 
na pesquisa. 
 14.2) Acessando o link, o colaborador será direcionado a página inicial da pesquisa, onde o mesmo 
deverá pontuar o nível de serviço prestado com nota de 1 (um) a 5 (cinco). 
 14.3) Assim que o colaborador insere sua nota, a aplicação identifica se a nota foi negativa, entre 1 
(um) e 4 (quatro) ou positiva, 5 (cinco). Caso seja positiva, encerra a pesquisa com uma mensagem de 
gratificação na tela. Caso seja negativa, retorna com a listagem dos serviços que não atenderam sua 
expectativa. 
 14.4) O colaborador pode inserir um ou mais serviços, ou ainda, selecionar uma opção que permita 
que o mesmo realize um comentário sobre o serviço de atendimento da solicitação. Após, é exibida uma 
mensagem de gratificação pela participação na pesquisa. 
 14.5) Todo conteúdo pontuado é enviado para base de armazenamento. 
 
15) A CONTRATADA deverá prover uma ferramenta cognitiva para análise dos dados gerados pela operação 
dos serviços prestados. Esta ferramenta deve possuir a capacidade de se conectar e publicar informações nas 
principais ferramentas de mercado, proporcionando uma visão completa de todos os processos, pessoas, itens 
ou serviços. Esta ferramenta de analytics deverá possuir no mínimo as seguintes funcionalidades: 
 15.1) Coleta de Dados: fase onde as bases a serem conectadas são definidas; 
 15.2) Padrão de integração: capacidade de organizar todos os dados em um único padrão de saída 
independente da origem.; 
 15.3) Indicadores (KPI): possuir indicadores pré configurados e possibilitar a configuração a 
parametrização de novos indicadores com base nas necessidades do TRIBUNAL; 
 15.4) Acesso: deve possibilitar a escolha, por parte do TRIBUNAL, de quem terá acesso aos dados 
de indicadores; 
 15.5) Publicação: deve possibilitar a publicação dos dados em visões web, intranet, aplicativos 
móveis, e-mail e redes sociais; 
 15.6) Full DrilDown: Possibilidade de visualização das informações de um nível sintético até o 
analítico; 
 15.7) Capacidade de publicar relatórios em diversas plataformas de mercado, como: Qlik, Tableau, 
Power BI e Zoko Report; 
 15.8) Capacidade de integração com as mais diversas ferramentas de mercado, como: CA, Zabbix, 
SAP, bmcRemedy, SalesForce, Avaya, OTRS, Siebel, Microsoft Dynamics, Excel, Cisco, Jira, Facebook, 
BootStrpa, Power BI, Oracle, SQL Server, MySQL, Big Datas Amazon, Cassandra, Hadoop e de mobilidade, 
como Andoid e sistemas Apple; 
 15.9) Painel multilinguagem: capacidade de escolher o português como linguagem principal para a 
exibição de dados; 
 15.10) Geração de gráficos automatizados de acordo com o comportamento da base de dados; 
 15.11) Análise evolutiva: realizar comparação entre dados acumulados e dados diários, realizar 
simulação de indicadores, possibilidade de exportação de resultados; 
 15.12) Cognição: ao inserir um dado, a ferramenta deverá apresentar todas as informações 
disponíveis deste dado, como por exemplo, ano, semestre, período, dia, hora, etc; 
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 15.13) Capacidade de exibição de dados individualizados; 
 15.14) Capacidade de monitoração de qualquer dado, item, pessoa; 
 15.15) Apresentação de backlogs de atividades atrasadas; 
 15.16) Acompanhamento de pesquisa de satisfação, identificando níveis de aderência por área, níveis 
de satisfação total e por segmento, fornecendo dados para elaboração de planos de ação de melhoria por 
parte da CONTRATADA e do TRIBUNAL; 
 15.17) Monitoramento de dados de telefonia, com no mínimo: volume de atendimento, TMA (tempo 
médio de atendimento), taxa de abandono, TME (tempo médio de espera) e aderência aos níveis de serviços 
estabelecidos; 
 15.18) Geração automática e diária de relatórios pré-definidos. 
 
16) A CONTRATADA deverá prover um aplicativo móvel de reconhecimento facial que permita que usuário 
realize diversos processos de negócio de maneira ágil e segura, diretamente em seu smartphone. 
 16.1) Além das facilidades agregadas no canal móvel, a segurança deve ser garantida por um 
processo de reconhecimento facial, também conhecido como biometria não intrusiva. Em resumo, assim que 
realizar o cadastro inicial, o usuário deve ser autenticado na aplicação através de uma foto de seu rosto, e 
automaticamente já obter acesso a uma série de funcionalidades automatizadas, sem a necessidade de 
contatar a Central de Serviços. 
 16.2) A aplicação deve ser disponibilizada em três idiomas: inglês, espanhol e português. 
 16.3) A aplicação deve disponibilizar, minimamente: 
  16.3.1) Autenticação com Active Directory; 
  16.3.2) Cadastro da foto do usuário; 
  16.3.3) Validação da foto cadastrada; 
  16.3.4) Página inicial com todas funcionalidades disponíveis; 
  16.3.5) Autenticação com reconhecimento facial; 
  16.3.6) Apresentação da lista de sistemas cadastrados; 
  16.3.7) Apresentação da lista de ações correspondentes a cada sistema (reset/desbloqueio); 
  16.3.8) Identificação de método para gerar senha (manual/automática); 
  16.3.9) Execução da ação através da integração com cada sistema, mostrando o resultado 
para cada usuário; 
  16.3.10) Opção de realizar logout na aplicação; 
  16.3.11) Armazenamento dos logs de todas as ações executadas. 
 
 16.4) A aplicação descrita tem como objetivo realizar a autenticação do usuário, o cadastro e a 
disponibilização dos fluxos de negócio que podem ser executados instantaneamente, sem a necessidade de 
contato com a Central de Serviços. 
 16.5) O fluxo de autenticação deve ser responsável por garantir que o colaborador acesse todas as 
funcionalidades da aplicação. O fluxo de autenticação deve ser mandatório para todas funcionalidades, 
inclusive para o cadastro do usuário na ferramenta. 
 16.6) Após realizar a aplicação da instalação, conforme método de distribuição adotado pelo 
TRIBUNAL, o usuário deverá abrir a aplicação normalmente. A aplicação deve verificar se existe alguma 
informação de acesso armazenada no dispositivo do usuário. 
 16.7) Após informação de autenticação bem-sucedida, a aplicação deverá direcionar o usuário 
diretamente para a página inicial da aplicação. 
 16.8) Tendo o login do usuário registrado no dispositivo, com a informação de que um logout foi 
realizado no último acesso, a aplicação deverá exibir o nome desse usuário para que ele o selecione. Em 
seguida, a aplicação disponibilizará ainda uma opção para o colaborador entrar com um novo usuário. 
 16.9) Ao selecionar o usuário, entende-se que esse colaborador já realizou autenticação por 
reconhecimento facial em algum momento e depois fez logout. A aplicação deverá disponibilizar as opções 
de autenticação por reconhecimento facial e por AD. 
 16.10) Assim que o usuário é autenticado, a aplicação deverá verificar se o cadastro já foi efetuado 
por esse colaborador. Se o usuário já tiver sido cadastrado, a aplicação deverá abrir a página inicial, caso 
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contrário deverá levar o usuário para a tela de cadastro. 
 16.11) Em relação a exceções e login com outro usuário: 
  16.11.1) O usuário deve poder selecionar a opção de entrar com outro usuário, 
desconsiderando todas informações armazenadas no dispositivo. Nesse caso, a aplicação deve apresentar um 
campo para que o colaborador informe seu nome de usuário. 
  16.11.2) Na sequência, a aplicação deverá verificar no servidor se esse colaborador já 
realizou o cadastro e apresentar as duas opções de autenticação. 
 
 16.12) Usuário sem foto cadastrada: 
  16.12.1) Caso o usuário não tenha a foto cadastrada, ele poderá acessar todas as 
funcionalidades da aplicação normalmente se autenticando apenas com o login de rede. A aplicação irá se 
conectar ao AD para fazer essa validação. 
 16.13) Dificuldades no cadastro da foto: 
  16.13.1) No caso de os usuários terem dificuldades para cadastrar a foto, o mesmo deve 
poder entrar na aplicação usando apenas o seu login de rede. A aplicação irá se conectar ao AD para fazer 
essa validação. 
 
 16.14) O processo de cadastro de usuário cadastro deve ser executado após uma primeira 
autenticação do usuário, integrada ao Active Directory. O preenchimento do cadastro garante acesso a todas 
funcionalidades de aplicação de maneira segura. Esse processo é mandatório para que o colaborador consiga 
usar suas funcionalidades. 
  16.14.1) A etapa de autenticação é mandatória para que o usuário possa realizar seu cadastro 
na aplicação. 
  16.14.2) O usuário deverá tirar uma foto de seu rosto (selfie) com boa luminosidade e livre 
de vibrações. 
  16.14.3) A aplicação deverá validar se a foto tirada pelo colaborador está dentro dos moldes 
aceitos pela ferramenta. A validação consiste em confirmar se é uma foto de rosto humano, distância, 
luminosidade, vibrações, entre outros parâmetros. 
  16.14.4) Assim que a primeira foto é cadastrada, a aplicação pedirá que o usuário tire uma 
nova foto, com objetivo de validar o processo de reconhecimento facial. Além de validar a foto cadastrada, 
essa etapa tem o objetivo de familiarizar o usuário com o processo. 
  16.14.5) Assim que o cadastro é concluído, a aplicação deverá direcionar o usuário para a 
página inicial. 
 
 16.15) Foto de cadastro fora dos parâmetros aceitos pela aplicação: 
  16.15.1) Caso a foto de cadastro esteja fora dos parâmetros configurados na aplicação ou 
não remeta a um rosto humano a aplicação solicitará uma nova captura de imagem até que a foto seja válida. 
 
 16.16) Validação sem sucesso da foto cadastrada: 
  16.16.1) Caso a foto de validação não seja aprovada, a aplicação repetirá o processo até que 
o usuário insira uma foto válida. Caso o usuário tenha dificuldades, poderá optar por usar o login alternativo. 
 
 16.17) Login alternativo: 
  16.17.1) Caso o usuário não consiga cadastrar sua foto para o reconhecimento facial, o 
mesmo poderá se autenticar apenas com as credenciais de AD. 
 
 16.18) Reset ou desbloqueio com reconhecimento facial: 
  16.18.1) Após o cadastro realizado, o usuário pode fazer o reset ou desbloqueio de qualquer 
um dos sistemas cadastrados através do processo de reconhecimento facial (biometria não intrusiva). Após a 
autenticação a aplicação se comunica com os sistemas legados através de integração, enviando os comandos 
de reset ou desbloqueio, de acordo com o parametrizado na aplicação. 
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 16.19) Após autenticar-se na ferramenta, o usuário seleciona a opção de Gestão de Senhas no menu 
da aplicação. 
 16.20) Reconhecimento facial: é solicitado que o usuário tire uma foto de seu rosto, que será 
comparada com a foto previamente cadastrada pelo usuário. A captura da imagem é válida somente quando 
realizada frontalmente do rosto. 
 16.21) Seleção de sistema: após o reconhecimento ter sido concluído, é apresentado ao colaborador a 
lista de sistemas cadastrados. O colaborador deverá escolher o sistema no qual deseja realizar a ação. 
 16.22) Seleção da ação: após selecionar o sistema, o usuário deverá escolher qual ação deseja 
executar: reset ou desbloqueio. 
 16.23) Execução: a aplicação se comunicará com o sistema do cliente através de integração, 
enviando o comando de reset/desbloqueio. Após executar o comando, a aplicação deverá informar ao usuário 
o resultado da operação (sucesso/falha). 
 16.24) Página inicial: concluída a transação, o usuário será levado novamente à página inicial, com 
todas as funcionalidades. 
 16.25) Exceções ou login não encontrado/inválido: 
  16.25.1) Caso o usuário não seja localizado no sistema correspondente, a aplicação retornará 
um erro informando que o usuário não possui acesso a aplicação. O usuário poderá inserir novamente o login. 
 
 16.26) Foto inválida: 
  16.26.1) Deve ser válido para o reconhecimento da aplicação somente o rosto humano, de 
forma que se for capturada uma foto aleatória a aplicação não prosseguirá com a disponibilização das 
funcionalidades para o colaborador. Capturas laterais, parcialmente frontal ou imagens que não remetem a 
face humana não devem ser reconhecidas pela aplicação. 
 
 16.27) Premissas do TRIBUNAL: 
  16.27.1) O TRIBUNAL proverá a integração com o AD, a fim de fazer a primeira 
autenticação do usuário na ferramenta. 
  16.27.2) O TRIBUNAL será responsável por distribuir o aplicativo para os seus usuários. 
Cabe ao TRIBUNAL definir se a publicação será interna ou se o aplicativo ficará disponível nas lojas de 
cada plataforma (Google Play ou Apple Store). 
  16.27.3) Os usuários deverão instalar o aplicativo em seus smartphones a partir do local 
delimitado pelo TRIBUNAL. O aplicativo estará disponível para as plataformas Android e Ios. 
  16.27.4) Todos usuários precisam, obrigatoriamente, realizar o cadastro na aplicação antes 
de usar qualquer uma das suas funcionalidades. 
 
 16.28) Condições da foto: 
  16.28.1) A foto a ser adicionada tanto para o cadastro quanto para a autenticação deve estar 
com boa luminosidade e nitidez para a aprovação da aplicação. Fotos tremidas ou escuras estão propicias a 
rejeição da aplicação. 
  16.28.2) A aplicação criará as senhas de cada sistema seguindo suas respectivas políticas. 
Poderão ser criadas senhas de diferentes forças para cada aplicação (fraca, média e forte). 
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C) SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE TIC (ITSM) 
 
1) A solução de Gerenciamento de Serviços de TIC (ITSM) ofertada deve oferecer o acesso a todas as 
disciplinas ITIL (Information Technology Infrastructure Library, Biblioteca de Infraestrutura de Tecnologia 
da Informação) V3 relacionadas abaixo, na(s) licença(s) de uso, assegurando que nenhuma licença adicional 
deverá ser adquirida para o correto gerenciamento de todo o ciclo de vida da gestão de serviços de TIC: 
 1.1) Gerenciamento de Incidentes; 
 1.2) Gerenciamento de Requisições de Serviços; 
 1.3) Gerenciamento de Catálogo de Serviços; 
 1.4) Gerenciamento de Problemas; 
 1.5) Gerenciamento de Mudanças; 
 1.6) Gerenciamento de Configuração e de Ativos de Serviço; 
 1.7) Gerenciamento de Nível de Serviços; 
 1.8) Gerenciamento de Conhecimento. 
 1.9) Para todas essas disciplinas, a solução deverá estar pronta e operante na sua instalação nativa de 
acordo com os processos e definições da biblioteca ITIL. Assim, ainda que a eventualmente solução principal 
atenda a todas as especificações deste Anexo, se a solução principal atender apenas a parte do processo ITIL, 
a CONTRATADA deverá fornecer os demais módulos complementares ou ferramentas que suportem 
integralmente o processo em questão de forma aderente ao ITIL. 
  1.9.1) Entende-se por itens atendidos de forma nativa todos aqueles itens atendidos 
diretamente pelo software e seus módulos, sem a necessidade de alteração do código fonte em sua estrutura, 
sendo aceito o atendimento por meio do uso conjunto de funcionalidades de personalização e integração já 
presentes no software. 
 
2) A solução deve permitir a emissão de relatórios para fins de faturamento das ordens de serviço conforme a 

equipe de fiscalização do TRIBUNAL. 
 
3) Os termos e definições na interface da solução devem estar alinhados com os termos e definições da 
biblioteca ITIL para facilitar a rápida compreensão das funcionalidades disponíveis. 
 
4) Deverão ser fornecidos e instalados todos os módulos e ferramentas para atender aos requisitos de gestão 
de ativos, que estará sempre associado ao processo de Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço. 
As informações dos ativos devem ser integradas ao CMDB (Configuration Management Database, Base de 
Dados do Gerenciamento de Configuração). 
 
5) A CONTRATADA deverá entregar documentação original do fabricante do software com as informações 
que comprovem o perfeito atendimento aos requisitos abaixo listados. 
 
6) Para todos os itens citados, deverão ser apresentadas no momento de entrega da proposta todas as 
comprovações detalhadas de atendimento por meio da documentação original do fabricante do software ou 
através de demonstrações de diligência que comprovem o atendimento de um ou mais itens para os casos 
onde o atendimento não puder ser integralmente comprovado pela documentação ou onde esta deixar 
dúvidas quanto ao atendimento. 
 
7) São exigidas as seguintes características mínimas quanto a interface (gerentes, analistas e usuários): 
 7.1) Ser em ambiente web, acessada via navegador e compatível com Internet Explorer, Mozilla 
Firefox ou Google Chrome, aceitando-se excepcionalmente a utilização de uma aplicação desktop para a 
configuração, parametrização e administração da solução. 
 7.2) Ser no idioma português do Brasil, aceitando-se excepcionalmente que a interface de 
configuração, parametrização e administração operada pelos administradores da solução seja em inglês. 
 7.3) Permitir mais de um servidor de Interface web comunicando com o mesmo banco de dados, 
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provendo balanceamento de carga e alta disponibilidade. 
 7.4) Possuir integração com e-mail para abertura e acompanhamento de solicitações de serviço. 
 
Configuração) de forma hierárquica e gráfica. 
 7.6) Permitir a visualização do calendário de mudanças de forma gráfica tratando o planejamento da 
janela de mudanças. 
 7.7) Integrável com vários fornecedores de gerenciamento de infraestrutura, bem como a 
possibilidade de absorver novos componentes. 
 7.8) Utilizar base de dados centralizada e integrada. 
 7.9) Permitir a personalização da visualização da fila de demandas do analista pelo próprio, sem a 
necessidade de alterar o esquema do banco ou código fonte. 
 7.10) Base de dados única e integrada com todos os processos ITIL exigidos. 
 7.11) Capacidade de personalizar todos os formulários, rótulos e menus sem a necessidade de 
conhecimento de linguagens de programação. 
 7.12) Utilizar o protocolo LDAP (pré-configurado para o Microsoft Active Directory e o OpenLDAP) 
para autenticação integrada de usuários, podendo importar informações para a base de dados local da solução, 
desde que garantida a atualização automática. 
 7.13) Para os processos ITIL exigidos, caso a solução seja composta por mais de uma ferramenta, 
estas deverão ser integráveis. 
 7.14) Fornecer web services com as funcionalidades de abrir requisição ou incidentes retornando a 
identificação correspondente. 
 7.15) Possibilidade de integração bidirecional com outras ferramentas de inventário eletrônico e 
gerenciamento de ativos e configuração, mesmo aquelas de outros fabricantes, através de conectores. 
 7.16) Integração com sistemas de monitoramento padrão de mercado, incluindo ferramentas open 
source e gratuitas, para a medição da disponibilidade e abertura automática de solicitações de serviço. 
 7.17) Permitir a gestão dos contadores de licenças de software na gestão de ativos de forma integrada, 
associando os contratos de licenciamento com os títulos inventariados, debitando/acrescentando 
automaticamente dos contadores conforme as informações inventariadas. 
 7.18) Permitir sua integral operação através de ambiente web, utilizando-se para tal um navegador de 
internet como única ferramenta de acesso à aplicação. 
  7.18.1) Opcionalmente, admite-se a utilização de uma aplicação desktop para a configuração 
da solução, mantendo-se toda a operação restante possível através de ambiente web. 
 
 7.19) Permitir o registro e o acompanhamento de eventos (incidentes, problemas, mudanças, etc) 
pela central de serviços e grupos de atendimento, permitir acionar eventos (responder, resolver, encaminhar, 
etc) além de permitir o acompanhamento e auditoria do atendimento pelo usuário cliente através da interface 
web. 
 7.20) Oferecer integração com serviço de correio eletrônico do TRIBUNAL para envio de e-mails 
(alertas, notificações) de forma automática, ou manual (pelo operador), bem como troca de mensagens entre 
os profissionais da TIC ou outros usuários da solução. 
 7.21) Apresentar flexibilidade na personalização e integração de interfaces, fluxos de trabalho e 
ações de automação. 
 7.22) A personalização de interfaces e processos deverá ser realizada através de assistentes ou 
interfaces gráficas que permitam arrastar e soltar controles, imagens, rotinas e demais elementos 
componentes do processo automatizado de gestão de serviços de TIC. 
 7.23) Preferencialmente, a modelagem e construção das interfaces e relatórios de processos devem 
dispensar qualquer conhecimento de linguagens técnicas de programação. 
 7.24) Permitir um alto grau de personalização e alteração de interface no nível do usuário final, sem 
a necessidade de alterações de esquema de dados ou código fonte. 
 7.25) A solução deve permitir importar ou registrar, pelo menos, mas não limitado as seguintes 
informações sobre o usuário: 
  7.25.1) Nome e sobrenome; 
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  7.25.2) Telefone/ramal; 
  7.25.3) E-mail; 
  7.25.3) Unidade administrativa. 
 
 7.26) Possuir apenas um CMDB centralizado e que contenha todas as informações dos processos, 
eventos e ativos gerenciados pela solução. 
 7.27) Distinguir corretamente incidentes, requisições, problemas e mudanças, de acordo com as 
definições da biblioteca ITIL. 
 7.28) Ser certificada pela Pink Elephant, através da certificação PinkVerify Toolset, nos seguintes 
processos e função contemplados nesse projeto: Gerenciamento de Requisições, Gerenciamento de 
Incidentes, Gerenciamento de Problemas, Gerenciamento de Mudanças, Gerenciamento de Liberação e 
Implementação, Gerenciamento do Conhecimento, Gerenciamento de Configuração e Ativos de Serviço, 
Gerenciamento de Nível de Serviços e Gerenciamento do Catálogo de Serviços. 
 
8) São exigidos os seguintes requisitos técnicos da solução: 
 8.1) A camada de dados da solução deve ser compatível com bancos de dados relacionais padrão 
(RDBMS). 
 8.2) A interface web disponível deve atender tanto aos usuários da central de serviços, usuários 
administradores da solução ofertada e usuários finais, segregando corretamente estes perfis e apresentando a 
cada um apenas as funcionalidades disponíveis ao seu tipo de acesso. 
 8.3) Todas as funcionalidades de operação devem estar disponíveis através da interface web da 
solução ofertada, apresentadas de acordo com o perfil do usuário utilizador e suas permissões. 
 8.4) A solução deverá permitir anexar arquivos de qualquer extensão aos formulários de entrada de 
dados, independente do evento ou disciplina de gestão, para complementar as informações do processo. 
 
9) Função Central de Serviços: 
 9.1) A Central de Serviços deverá permitir o encaminhamento de solicitações, chamados e demais 
fluxos de trabalho para tratar os processos suportados por ela para as áreas de suporte. 
 9.2) A solução proposta deverá controlar e administrar todos os chamados e solicitações que forem 
encaminhadas. 
 9.3) A solução deverá permitir a abertura de solicitações para tratamento pela Central de Serviços por, 
pelo menos, um portal de autoatendimento do tipo self-service, contato telefônico com a Central de Serviços 
e contato via voz ou envio de e-mail. 
 9.4) A solução deverá permitir que o próprio usuário finalize as solicitações. 
 9.5) A solução deverá possuir funcionalidades para gerenciar solicitações de serviço. As solicitações 
deverão poder ser abertas isoladamente ou associadas a Incidentes de Clientes, Incidentes de Infraestrutura e 
Problemas. 
 9.6) A solução proposta deverá permitir executar o cadastro de todas as ocorrências de 
indisponibilidade de serviços. 
 9.7) A solução proposta deverá representar um ponto central de contato para todo problema de 
infraestrutura, tornando possível a otimização do gerenciamento de custos e melhora no nível de serviço. 
 9.8) A solução proposta deverá implementar a integração do ciclo de vida do ticket (solicitações, 
incidentes, problemas e requisições) com acompanhamento de qualidade no nível de serviço. 
 9.9) A solução proposta deverá utilizar ou prover um sistema de alarmes proativos, que façam o 
monitoramento dos prazos de execução das solicitações em andamento. Nesse monitoramento os alarmes 
devem ser acionados, de acordo com regras pré-estabelecidas pelo TRIBUNAL. A notificação deverá utilizar 
o correio eletrônico do TRIBUNAL através do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, Protocolo 
Simples de Transferência de E-mail). 
 9.10) A solução proposta deverá prover meios para o controle de qualidade técnica do serviço 
prestado por meio de relatórios gerenciais e estatísticos, bem como logs. 
 9.11) A solução proposta deverá permitir a administração das ocorrências por solicitação, por técnico, 
ocorrências em atraso, ocorrências fechadas, por unidade administrativa e por solicitação externa a 
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fornecedores, contratados, bem como outros a serem definidos. 
 9.12) A solução proposta deverá contar com a possibilidade de representação gráfica de limites, 
quantitativos e outras métricas definidas pelo TRIBUNAL, sem a necessidade de codificação (linguagem de 
programação). 
 9.13) A solução deve permitir que administradores da TIC do TRIBUNAL definam livremente, 
através de parametrização, sem necessidade de programação complementar, quais são as possibilidades de 
pré-classificação dos incidentes ou requisições de serviços que serão encaminhadas pelos usuários finais da 
TIC. 
 9.14) A solução deve possuir a habilidade de restringir quem pode ou não registrar incidentes, 
problemas e mudanças baseado em definições de permissões e perfis. 
 9.15) A solução deve diferenciar corretamente registros de incidentes, de problemas e de mudanças, 
de acordo com as definições da biblioteca ITIL. 
 
10) Gerenciamento de Incidentes: 
 10.1) A solução deve oferecer a capacidade de registrar incidentes a partir de diferentes fontes, tais 
quais, mas não limitadas a: 
  10.1.1) Telefone (Central de Serviços); 
  10.1.2) E-mail; 
  10.1.3) Web (intranet/internet). 
 
 10.2) O Gerenciamento de Incidentes deve ser nativamente integrado ao Gerenciamento de Ativos e 
Configuração para a conexão com o CMDB, permitindo associar registros de Incidentes com os respectivos 
itens de configuração afetados. 
 10.3) A solução deve possuir valores chave pré-validados para campos específicos do incidente, tais 
como, mas não limitado a: impacto, prioridade, IMR (Instrumento de Medição de Resultado) e equipe inicial 
de suporte, definidos automaticamente com base no tipo de IC, categoria do incidente, localização, usuário 
afetado, etc. 
 10.4) Preferencialmente, a solução deve permitir que esta definição seja criada através de 
construtores de eventos ou regras, dispensando qualquer necessidade de conhecimento técnico de linguagens 
de programação ou modelagem de dados. 
 10.5) Os valores pré-definidos baseados nas características do incidente devem poder ser alterados, 
dependendo das permissões do usuário. 
 10.6) Para critérios específicos de um incidente, a solução deve ser capaz de marcar um registro para 
retorno ao usuário por parte do analista, de forma que o tempo decorrido entre a abertura da solicitação e o 
retorno do analista para o usuário final seja controlado pelo IMR. 
 10.7) A solução deve fornecer um número identificador único para cada registro de 
incidente/problema/mudança aberto, de acordo com as definições da biblioteca ITIL. 
 10.8) A solução deve permitir a identificação de incidentes semelhantes automaticamente ou por 
intermédio de filtros, oferecendo ao analista a possibilidade de consultar incidentes com critérios e 
características similares para uso em seu atendimento. 
 10.9) O Gerenciamento de Incidentes deve possuir integração com o Gerenciamento de 
Conhecimento, permitindo disparar pesquisas à base de conhecimento diretamente da interface de registro do 
incidente. 
 10.10) As consultas à Base de Conhecimento devem ser feitas diretamente do contexto do incidente, 
utilizando como critério palavras-chave e conteúdos do formulário de incidente definidos pelo usuário. 
 10.11) A ferramenta deve possibilitar a escolha de mais de um documento de conhecimento existente 
para vincular à solicitação solucionada, e também permitir a alteração da referência de procedimentos 
indicados anteriormente. 
 10.12) A solução deve ter a funcionalidade de criar registros rápidos de incidentes baseados em 
outros incidentes, para diminuir o tempo gasto pelo analista no registro de um incidente. 
 10.13) A funcionalidade acima deve permitir também criar um incidente principal e rapidamente 
registrar a repetição de incidentes a partir do incidente original, automaticamente associando os incidentes 
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repetidos ao incidente principal. 
 10.14) A solução deverá nativamente automatizar o fechamento de todos os incidentes repetidos 
quando o incidente principal for fechado. 
 10.15) A ferramenta deve ter as duas abordagens, quais sejam, permitir o próprio usuário feche a 
solicitação após receber e-mail com a informação de solicitação resolvida ou fechar a solicitação 
automaticamente, através de tempo configurável na ferramenta, caso ele não faça o encerramento (decurso 
de prazo). 
 10.16) A ferramenta deve permitir que o usuário devolva a solicitação para a Central de Serviços em 
caso de insatisfação com o atendimento (reabertura da solicitação), dentro de tempo configurável. 
 10.17) A solução deve permitir o drilldown (refinamento de consulta) em campos populados do 
Gerenciamento de Incidentes, para visualizar detalhes adicionais sobre o conteúdo do campo em questão. 
 10.18) A solução deve possuir a capacidade de notificar o registro de incidentes tanto para usuários 
quanto para equipes de suporte e times de solução, através de e-mail. 
 10.19) A solução deve permitir que usuários com as devidas permissões alterem dados do incidente 
durante o seu ciclo de vida, tais como, mas não limitado a: prioridade, categoria, IC e IMR. 
 10.20) O Gerenciamento de Incidentes deve manter um histórico de auditoria completo, registrando 
que alterações foram feitas, por quem e quando. 
 10.21) A solução deve permitir que campos obrigatórios sejam definidos para o registro de um 
incidente, diferenciando estes campos em tela para que o operador, seja técnico ou usuário final, tenha clara 
ciência de quais são os campos obrigatórios. 
 10.22) O Gerenciamento de Incidentes deverá possuir integração nativa com os Gerenciamentos de 
Problemas e Mudanças, permitindo que registros de problemas e ´mudanças sejam associados a um registro 
de Incidente. 
 10.23) A solução deve permitir a impressão do registro de incidente, sem que para tal seja necessário 
fechar o registro. 
 10.24) A solução deve permitir o envio do registro de incidentes/problemas/mudanças por e-mail. 
 10.25) Deve ser possível atribuir incidentes para uma equipe ou grupo de suporte. 
 10.26) Deve ser possível atribuir incidentes para indivíduos (analistas ou administradores) ou grupos 
de atendimento. 
 10.27) Deve ser possível restringir que times de suporte possam ter incidente/problema/mudanças 
atribuídos, através de definições de permissões. 
 10.28) Deve ser possível restringir a atribuição de incidente/problema/mudanças para indivíduos de 
times de suporte, através da definição de permissões. 
 10.29) A solução deve registrar a exata data e hora em que um registro foi atribuído a um time de 
suporte ou indivíduo. 
 10.30) A solução deve ser configurável para permitir a criação de calendários personalizados de dias 
e horas para efeito de cálculos corretos de interva
conforme a necessidade do TRIBUNAL, com facilidade de personalização pelos administradores com 
permissões específicas para tal. 
 10.31) A solução deve permitir informar desvios, tais como feriados e dias não úteis. 
 10.32) A solução deve permitir informar horários úteis de funcionamento, baseado no horário de 
trabalho do TRIBUNAL. 
 10.33) A solução deve permitir basear os cálculos de tempos de atendimento e prazos para solução 
de solicitações, bem como problemas baseados em tais calendários. 
 10.34) A solução deve automaticamente sugerir o IMR apropriado baseado em regras de negócio 
pré-definidas. 
 10.35) O IMR deve poder ser alterado de acordo com as permissões do usuário atual. 
 10.36) A solução deve permitir que um incidente/problema/mudança seja diretamente atribuído a um 
prestador de serviço externo, baseado nas suas características. 
 10.37) Deve possuir a capacidade de selecionar automaticamente o prestador de serviço externo 
através da associação, também automática, do incidente/problema/mudança ao IMR apropriado 
 10.38) O Gerenciamento de Incidentes deve permitir tanto a classificação de um incidente pelo 
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serviço de TIC afetado, tanto quanto pela falha de suas tecnologias associadas, quando um serviço do 
catálogo específico não for afetado. 
 10.39) A solução deve suportar a entrada de texto livre para o registro de descrições de 
incidentes/problemas/mudanças, assim como para suas atividades de resolução. 
 10.40) A solução deve possuir um histórico de auditoria completo e seguro de qualquer atualização 
do registro de incidente/problema/mudança e atividades de resolução. 
 10.41) Um incidente deve poder ser convertido em, ou associado a, uma requisição de serviços e 
vice e versa. 
 10.42) A solução deve permitir a distribuição de incidentes ou requisições de forma manual ou de 
forma automática baseada em critérios como número de solicitações na fila de tarefas. 
 10.43) A solução deverá permitir a monitoração e o rastreamento de incidentes. 
 10.44) São requisitos comuns referentes à atualização e resolução de incidentes/problemas/mudanças: 
  10.44.1) As atividades de atualização de registros de incidente/problema/mudança devem ser 
controladas com base nas configurações de permissão dos usuários. 
  10.44.2) A solução deve ter a capacidade de notificar por e-mail o usuário e o time de 
suporte apropriado quando o registro de incidente/problema/mudança for atualizado ou resolvido. 
  10.44.3) Um histórico de auditoria deve ser gravado para o registro de todas as atividades de 
atualização/resolução de incidente/problema/mudança. Estes históricos devem ser pesquisáveis. 
  10.44.4) As atividades de atualização de um registro devem ser capazes de registrar detalhes 
e prazos e custos associados. 
  10.44.5) A atividade de atualização do registro deve gravar automaticamente quem tomou a 
ação e quando isto ocorreu. 
  10.44.6) As atividades de atualização de registros devem ser filtradas e disponibilizadas de 
acordo com a função do time de suporte ou perfil do usuário. 
  10.44.7) Quando um registro de incidente/problema/mudança for resolvido, o time de 
suporte deve ser capaz de atualizar o registro com uma categorização de causa (ex.: erro do usuário, falta de 
patch corretivo, etc) e com o IC e serviço que tiveram a falha. 
  10.44.8) A solução deve possuir a opção de habilitar a atribuição automática de um 
incidente/problema/mudança resolvido para a Central de Serviços para o encerramento e confirmação com o 
usuário final. 
  10.44.9) Deve ser possível disparar um arquivo executável ou batch a partir de qualquer 
atividade de atualização, passando parâmetros ou dados internos do registro. 
  10.44.10) Usuários devem ser capazes de atualizar apenas os 
incidentes/problemas/mudanças da partição lógica a qual pertencem. 
  10.44.11) A solução deve permitir a reabertura de incidentes/problemas/mudanças fechados, 
baseados em permissões do usuário. 
  10.44.12) Registros reabertos devem limpar automaticamente qualquer categorização de 
resolução. 
  10.44.13) Registros reabertos devem reassumir automaticamente o IMR associado a ele, do 
ponto de parada, ou a critério do TRIBUNAL. 
  10.44.14) A Central de Serviços e a equipe de suporte devem ter acesso a um pacote comum 
de detalhes de resolução (ex. artigos de conhecimento e resolução de problemas comuns). 
 
 10.45) Além dos requisitos comuns à atualização e resolução de incidentes/problemas/mudanças, a 
solução deve atender aos seguintes requisitos para a atualização e resolução de incidentes: 
  10.45.1) Deve ser possível gerar um registro de problema ou mudança diretamente do 
registro de incidente e, automaticamente, associar os registros. 
  10.45.2) A atribuição de incidentes de e para as diversas equipes de suporte devem ser 
restritas baseadas em regras de atribuição definidas pelo usuário. 
  10.45.3) Baseado nos detalhes do registro, a solução deve ser capaz de sugerir uma lista de 
atividades de atualização do registro com procedimento de resoluções associadas. 
  10.45.4) No caso de conflitos de IMR, será selecionado o de maior prioridade. 

Nº Processo PROAD: 201909000191775



 

TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II 

Versão do documento Identificação do layout Páginas 

2.0 DI-02-2017 16/30 

 
 
  10.45.5) A solução deve rastrear e alertar sobre o IMR até a resolução pelo prestador de 
serviço externo. 
  10.45.6) Quando um registro for atribuído a times de suporte diferentes, a solução deve 
automaticamente associar o IMR correto e rastrear e alertar sobre o IMR até que haja uma resolução ou 
reatribuição. 
  10.45.7) A ferramenta deve possuir recurso de Pesquisa de Satisfação, a ser apresentada aos 
usuários automaticamente no encerramento do incidente/requisição de serviço, conforme graus de satisfação 
configuráveis pelo TRIBUNAL. 
  10.45.8) Decorrido determinado tempo, as pesquisas não respondidas pelo usuário deverão 
ter uma nota padronizada. 
 
11) Gerenciamento de Requisições de Serviços: 
 11.1) A solução deve permitir a criação, modificação e cumprimento e fechamento de registros de 
requisições de serviço. 
 11.2) A solução deve possuir uma lista de serviços pré-definidos que podem ser requisitado pelo 
usuário. 
 11.3) A solução deve possuir uma visão baseada em permissões do requisitante dos serviços no 
catálogo que o usuário tem direito a requisitar. 
 11.4) A solução deve automatizar o roteamento de requisições para a coleta das autorizações 
apropriadas. 
 11.5) A solução deve permitir que o usuário submeta requisições de serviço, mantenha a visibilidade 
detalhada do cumprimento da requisição e cancele as requisições que não sejam mais necessárias. 
 11.6) A solução deve automatizar a categorização rápida de requisições (ex.: provisionamento vs 
solicitações de informação), classificação e armazenamento da requisição de serviços. 
 11.7) A solução deve possuir uma interface simples e intuitiva, facilitando para que o usuário localize 
os serviços e faça suas solicitações a partir de um menu de opções de serviço pré-definidas. 
 11.8) A solução deve permitir a pesquisa de requisições existentes de determinado usuário. 
 11.9) A solução deve facilitar a definição de limites para a automação da escalação de requisições. 
 11.10) A solução deve permitir que indicadores de impacto, prioridade e urgência sejam atribuídos 
ao registro da requisição de serviço. 
 11.11) A solução deve suportar o roteamento automático e a coordenação de requisições de serviço 
entre os times de suporte. 
 11.12) A solução deve facilitar os processos de trabalho de requisições complexas através de tarefas 
sequenciais e paralelas. 
 11.13) A solução deve ser flexível na extração de relatórios de requisição de serviços. 
 11.14) A solução deve facilitar a geração de relatórios de requisições de serviço incompletas. 
 11.15) A solução deve 
estabelecidos. 
 11.16) A solução deve suportar a criação automatizada de requisições, a partir de incidentes. 
 11.17) O Gerenciamento de Requisições de Serviços deve ser nativamente integrado ao CMDB, para 
permitir associar um IC à requisição de serviço. 
 11.18) A solução deve associar automaticamente a requisição de serviço ao Catálogo de Serviço. 
 11.19) O requisitante deve poder abrir requisições de serviço a partir do Catálogo de Serviços. 
 11.20) A solução deve disparar automaticamente notificações para os interessados no andamento, 
qualquer que seja a fase onde se encontre, da requisição de serviço. 
 11.21) Uma requisição de serviço deve poder ser convertida em, ou associado a, um incidente, e 
vice-versa. 
 11.22) A solução deverá suportar a customização dos formulários de requisições de serviços, 
suportando a definição de campos obrigatórios. Os formulários customizados poderão ser utilizados nos 
processos de trabalhos definidos para cada tipo de requisição de serviço. 
 
12) Gerenciamento de Catálogo de Serviços: 
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 12.1) A solução deverá permitir a definição do Catálogo de Serviços e o cadastro e manutenção de 
descrição de serviços, assim como de seus atributos. 
 12.2) A solução deverá permitir a customização da estrutura do catálogo de serviços, devendo esta 
customização ser realizada pela própria interface da solução. 
 12.3) A solução deverá permitir a criação, no catálogo de serviços, de serviços de operações e 
suporte, ou seja, serviços internos, providos pela própria área de TIC ou por outros departamentos, bem 

 
 12.4) A solução deve permitir que, para cada serviço e/ou IC seja possível informar o seu grau de 
impacto (importância) para o negócio de forma a estabelecer a priorização no atendimento. 
 12.5) A solução deverá permitir a disponibilização do Catálogo de Serviços aos usuários. 
 12.6) A solução deverá permitir a criação de uma hierarquia de serviços por meio da criação de 
dependências com relacionamento do tipo pai/filho. 
 12.7) A solução deverá permitir a criação de serviços que sejam compostos por outros serviços 
previamente cadastrados. 
 
13) Gerenciamento de Problemas: 
 13.1) A solução deve possuir a capacidade de abrir registros de problemas a partir de, mas não 
limitado a: 
  13.1.1) Telefone (Central de Serviços); 
  13.1.2) E-mail; 
  13.1.3) Web (intranet/internet). 
 
 13.2) A solução deve ter a capacidade de restringir quem pode ou não registrar um 
incidente/problema/mudança baseado em configurações de permissões. 
 13.3) A solução deve permitir o registro de problemas, desassociado de incidentes e mudanças. 
 13.4) O preenchimento de um registro de problema deve se beneficiar da seleção de informações 
através de caixas dropdown com dados pré-definidos e validados. 
 13.5) As listas de valores devem ser filtradas pela entrada parcial de informações para facilitar a 
localização de itens em listas muito extensas ao digitar. 
 13.6) A solução deve sugerir valores chave pré-definidos baseado em regras, tais como, mas não 
limitados a, impacto, prioridade, e IMR. 
 13.7) Deve ser possível alterar os valores sugeridos, baseado nas permissões do usuário. 
 13.8) A solução deve gerar automaticamente um número de identificação único do registro de 
problema. 
 13.9) A solução deve possuir a capacidade de enviar e-mail para o usuário e para a equipe de suporte 
apropriada quando um registro de problema for criado. 
 13.10) A solução deve ser capaz de escalar automaticamente o registro de problema baseado nos 
prazos do IMR e alertar a equipe e a gestão por e-mail. 
 13.11) Deve ser possível alterar dados chave do registro de problema durante o seu ciclo de vida, tais 
como, mas não limitados a, prioridade, categoria, IC, IMR, etc., baseado nas configurações de permissões do 
usuário atual. 
 13.12) A solução deve ser capaz de registrar o que foi alterado, por quem e quando. 
 13.13) Deve ser possível definir campos obrigatórios para o registro de problemas, dando ciência 
clara ao usuário de quais são, através de marcações diferenciadas. 
 13.14) Deve ser possível associar registros de incidente/problema/mudança a problemas. 
 13.15) A solução deve permitir o envio do registro de problema por e-mail ou exportá-lo para fontes 
de dados externas. 
 13.16) A solução deve ser capaz de sugerir a equipe de suporte apropriada para as atribuições iniciais 
e subsequentes, baseado nas informações do registro de problema. 
 13.17) Deve ser possível restringir quais equipes de suporte podem ser atribuídas no registro de 
problemas, através de configurações de permissão. 
 13.18) Deve ser possível restringir a atribuição de problemas a indivíduos de equipe de suporte, 
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baseado em configurações de permissões. 
 13.19) A solução deve claramente identificar a exata data e hora que uma atribuição para um 
indivíduo ou uma equipe ocorreu. 
 13.20) O cronômetro da solução deve ser disparado ou ao salvar o registro de problema ou ao abrir o 
formulário. Esta opção deve ser personalizável pelo usuário com permissões para tal. 
 13.21) A solução deve sugerir automaticamente o IMR apropriado, baseado em regras pré-definidas. 
 13.22) Deve ser possível alterar o IMR sugerido baseado em configurações de permissão. 
 13.23) Usuários somente devem ser capazes de visualizar problemas da partição lógica a que 
pertencem. 
 13.24) A solução deve oferecer a integração entre o Gerenciamento de Problemas e o Gerenciamento 
de Incidentes, para permitir mapear corretamente incidentes a problemas ou erros conhecidos. 
 13.25) A solução deve oferecer a integração nativa entre o Gerenciamento de Problemas e o 

registros de problemas. 
 13.26) A solução deve fornecer um painel do tipo dashboard configurável que apresente informações 
em tempo real demonstrando, entre outros, o status do Gerenciamento de Problemas, Incidentes, Requisições 

 
 13.27) A solução deverá permitir a monitoração e o rastreamento de problemas. 
 13.28) Em relação a atualização e resolução de problemas, além dos requisitos comuns à atualização 
e resolução de incidentes/mudanças, a solução deve atender os seguintes requisitos: 
  13.28.1) Ser capaz de definir atividades de atualização adicionais às fornecidas pelo 
fabricante da solução. 
  13.28.2) Oferecer um histórico completo de problemas e erros conhecidos para uso pelas 
equipes de suporte na investigação do problema. 
  13.28.3) Permitir alterar o status do problema para erro conhecido. 
  13.28.4) Permitir a criação de uma solução/procedimento baseada no erro conhecido e 
associá-la ao problema. 
  13.28.5) Ser possível gerar um registro de mudança diretamente do registro de problema e 
associar automaticamente os registros. 
  13.28.6) Facilitar a resolução de incidentes relacionados quando o problema for fechado. 
  13.28.7) Facilitar a extração de relatórios e indicadores, através de assistentes e interfaces 
especialistas para tal. 
 
14) Gerenciamento de Mudanças: 
 14.1) A solução deve permitir o registro de requisições de mudança através de, mas não limitado a: 
  14.1.1) Telefone (Central de Serviços); 
  14.1.2) E-mail; 
  14.1.3) Web (intranet/internet). 
 
 14.2) A solução deverá definir quem pode e quem não pode abrir requisições de mudanças baseado 
em permissões. 
 14.3) Deve ser possível registrar requisições de mudanças separadas de incidentes e problemas. 
 14.4) Um incidente ou um problema deve poder ser convertido em, ou associado a, uma requisição 
de mudança. 
 14.5) Os processos de trabalhos de mudanças devem poder ser graficamente definidos e 
armazenados para automatizar o fluxo de trabalho de tipos particulares de mudanças. 
 14.6) Deve ser possível utilizar processos de trabalho existentes para criar processos. 
 14.7) O preenchimento de um registro da mudança deve se beneficiar da seleção de informações 
através de caixas dropdown com dados pré-definidos e validados. 
 14.8) As listas de valores devem ser filtradas pela entrada parcial de informações para facilitar a 
localização de itens em listas muito extensas ao digitar. 
 14.9) A solução deve permitir que regras de negócio pré-definidas sugiram valores chave de, por 
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exemplo, mas não limitado a, impacto, prioridade, IMR, equipe inicial de atendimento. 
 14.10) Os valores sugeridos devem poder ser alterados, baseado nas permissões de acesso do usuário. 
 14.11) A solução deve gerar um número de referência único para a requisição de mudança. 
 14.12) A solução deve disparar alertas através de janelas pop-up baseados em dados preenchidos 
para informar, por exemplo, mas não limitado a, conflitos de janelas de manutenção, impossibilidade de 
parada do IC, dentre outros. 
 14.13) Deve ser possível enviar os alertas por e-mails e para usuários pré-definidos. 
 14.14) A solução deve oferecer a possibilidade de visualizar registros semelhantes de mudanças 
baseado em critérios pré-definidos. 
 14.15) Deve ser possível disparar consultas à Base de Conhecimento a partir do Gerenciamento de 
Mudanças. 
 14.16) A solução deve facilitar a criação rápida de requisições de mudança a partir de modelos pré-
definidos. 
 14.17) A solução deve permitir repetir requisições de mudança a partir do modelo selecionado e 
associá-las para resolvê-las como um grupo. 
 14.18) A solução deve oferecer a possibilidade de drilldown (refinamento de consulta) na informação 
de campos preenchidos para visualizar informações adicionais. 
 14.19) A solução deve permitir o envio de e-mail ao usuário e à equipe de suporte apropriada quando 
uma requisição de mudança for registrada. 
 14.20) A solução deve permitir a escalação automática da requisição de mudança baseado nas 
definições de prazo do IMR, com alertas para a equipe e a gestão por e-mail. 
 14.21) Dever ser possível alterar os valores da requisição de mudança durante o seu ciclo de vida, 
tais  
 14.22) A solução deve ser capaz de manter trilhas de auditoria com o registro do responsável e da 
data da mudança. 
 14.23) A solução deve permitir definir quais campos do gerenciamento de mudança são obrigatórios, 
destacando estes campos para ciência clara do usuário. 
 14.24) Deve ser possível associar requisições de mudanças semelhantes e associar a estas incidentes, 

 
 14.25) A solução deve permitir a impressão de requisição de mudança, sem sair do registro desta. 
 14.26) A solução deve permitir o envio da requisição de mudança por e-mail e o seu envio para 
fontes de dados externas. 
 14.27) A solução de permitir registrar a disponibilidade da equipe de suporte, de forma que se uma 
requisição de mudança seja atribuída a um membro indisponível, a mensagem de notificação seja exibida. 
 14.28) A solução deve exibir exatamente a data e hora que uma atribuição para uma equipe ou 
indivíduo ocorreu. 
 14.29) A solução deve permitir associar um IMR à requisição de mudança. 
 14.30) O IMR pode ser configurado pelo usuário que detêm esta permissão. 
 14.31) A solução deve sugerir automaticamente o IMR associado, baseado em regras pré-definidas. 
 14.32) O IMR sugerido deve poder ser alterado, baseado em configurações de permissão. 
 14.33) A solução deve ser capaz de exibir a programação futura de mudanças, baseado nas 
requisições de mudança registradas. 
 14.34) A solução deve facilitar o monitoramento e rastreamento do ciclo de vida das requisições de 
mudança. 
 14.35) A solução deve facilitar o roteamento das requisições de mudança para o comitê de 
autorização apropriado, conforme definições da biblioteca ITIL. 
 14.36) A solução deve possuir um mecanismo para a rejeição de requisições de mudanças, com a 
habilidade de registrar os motivos para rejeição e notificar a central de serviços e o usuário. 
 14.37) A solução deve permitir o registro das informações da análise de impacto dentro do registro 
da requisição de mudança, de forma a suportar o processo de avaliação e aprovação. 
 14.38) A solução deve facilitar a produção do calendário de mudanças em suas diversas fases, tais 
como cronogramas de construção, implementação, testes e implantação. 
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 14.39) A solução deve oferecer calendário de mudanças gráfico, permitindo a visualização e o 
controle da agenda de mudanças. 
 14.40) A solução deve oferecer mecanismos para facilitar o processo de reversão da mudança 
(backout). 
 14.41) A solução deve permitir o agendamento de revisões da mudança implementadas depois de 
períodos definidos. 
 14.42) A solução deve permitir a comunicação automatizada de informações da mudança e seus 
cronogramas por e-mail, para o aviso à central de serviços e grupos de usuários. 
 14.43) A solução deve possuir nativamente atividades de liberação e distribuição no processo de 
trabalho do Gerenciamento de Mudanças, de acordo com as definições da biblioteca ITIL. 
 
15) Gerenciamento de Configuração e de Ativos de Serviço: 
 15.1) A solução deve ter uma base de dados do gerenciamento da configuração nativa (CMDB) e 
centralizada, para acesso a partir de qualquer módulo da solução, que mantenha todas as informações de 
ativos e eventos registrados. 
 15.2) A solução deve apresentar capacidade nativa e integral de Gerenciamento de Configuração e de 
Ativos de Serviço, de acordo com as definições da biblioteca ITIL, não apenas para o inventário, o que deve 
incluir, mas não limitado a: 
  15.2.1) Manter atualizadas características da configuração de ativos. 
  15.2.2) Manter atualizadas características da configuração de componentes de ativos. 
  15.2.3) Manter atualizados os relacionamentos entre ativos. 
  15.2.4) Permitir criar e modificar as informações dos ativos como, por exemplo, datas de 
garantia e de manutenção. 
  15.2.5) Permitir a definição de hierarquia e agrupamento de ativos baseado em semelhanças. 
  15.2.6) Permitir auditoria e atualização do status do ativo. 
  15.2.7) Permitir a associação do ativo com um indivíduo, grupos de usuários, localização 
física e estrutura organizacional, para possibilitar a notificação proativa de interrupções, planejadas ou não, 
sobre o ativo e os serviços que ele suporta. 
  15.2.8) Possuir capacidade integral de pesquisas de ativos, baseado em diversos critérios 
definidos sobre qualquer atributo do ativo. 
 
 
para o caso de substituição de ativos. 
 15.4) A solução deve ser capaz de realizar pesquisas utilizando filtros do IC, de detalhes tais como: 
localização, centro de custo, data de manutenção, contrato de aquisição. 
 
clusters e ambientes de contingência e alta disponibilidade. 
 15.6) A solução deve fornecer um acesso controlado ao CMDB baseado em perfis de usuários, para a 
leitura, gravação e atualização de dados. 
 15.7) Não deve haver a possibilidade de exclusão de dados do CMDB, independente do perfil do 
usuário. 
 15.8) Qualquer exclusão de dados deve ser apenas lógica, controlada por rotinas e filtros 
interpretados pela solução, mas mantendo-se sempre o registro em banco de dados para fins de histórico, 
auditoria e integridade. 
 15.9) A solução deve oferecer um conjunto mínimo de rela
informações financeiras, para facilitar os processos de auditoria do Gerenciamento de Configuração e de 
Ativos de Serviço. 
 15.10) O Gerenciamento de Configuração e de Ativos de Serviço deve ser nativamente integrado 
com o Gerenciamento de Incidentes, de forma que registros de incidentes possam ser associados a registros 
contidos no CMDB. 
 15.11) O Gerenciamento de Configuração e de Ativos de Serviço deve ser nativamente integrado 
com o Gerenciamento de Problemas, de forma que registros de problemas possam ser associados a registros 
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contidos no CMDB. 
 15.12) O CMDB deve facilitar a identificação proativa de problemas de infraestrutura no 
Gerenciamento de Problemas por identificar, através de integração, componentes de infraestrutura que 
estejam instáveis ou apresentem falhas de funcionamento. 
 15.13) O Gerenciamento de Configuração e de Ativos de Serviço deve ser nativamente integrado 
com o Gerenciamento de Mudanças, de forma que registros de mudanças possam ser associados a registros 
contidos no CMDB. 
 15.14) A solução deve facilitar a análise e a aprovação de requisições de mudança, através da 

 
 15.15) A solução deve prevenir que mudanças sejam realizadas no ambiente de TIC sem prévia 
autorização por um processo de Gerenciamento de Mudanças. 
 15.16) A solução deve permitir a rápida identificação, recuperação e análise de todas as requisições 
de mudanças associadas a um mesmo IC. 
 15.17) As informações do Gerenciamento de Configuração e de Ativos de Serviço devem estar 
disponíveis e permitir a automação de atualizações do ambiente de TIC, através da integração nativa com 
ferramentas de distribuição de pacotes e softwares. 
 15.18) A solução deve permitir identificar as datas de vencimento de contratos, para que sejam 
disparados processos referentes à renovação dos contratos em vencimento. 
 15.19) Os contratos e suas datas de vencimento devem ser exibidas na janela do incidente, sempre 
que um registro for feito para um IC que esteja sob um contrato de manutenção, independente do fornecedor. 
 15.20) Deve ser possível definir, para um ativo mantido por um fornecedor, a data de vencimento do 
contrato, além do prazo de garantia, para casos onde estas informações forem divergentes. 
 15.21) A solução deve suportar a tecnologia WOL (Wake-On-LAN). 
 15.22) A solução deve prover o inventário das informações de hardware de estações de trabalho e 
servidores tais como: processadores, memória, placa-mãe, interfaces de rede, protocolos de rede, BIOS, 
portas de entrada/saída, dispositivos, discos (físicos e lógicos), sistemas de arquivos, recursos do sistema 
operacional, configurações de região, controladoras (IDE, SCSI, USB) e outros, além de permitir a coleta e 
inserção de dados de inventário a partir do uso de arquivos, e também acessar e coletar informações em 
registro do Windows. 
 15.23) Possibilitar a coleta em plataforma Windows e Linux (servidores de rede) dos serviços 
existentes e as informações associadas a estes, como status, descrição, etc. 
 15.24) A solução deve possuir mecanismo (template) que permite a inclusão de informações externas 
à base de dados do inventário tais como: número de série do equipamento, número do patrimônio, 
responsável, localização física, etc. Tais informações podem ser inseridas (baseado em customização 
específica) pelo administrador do ambiente ou pelo usuário do equipamento inventariado. 
 15.25) A solução deve executar o inventário de softwares a partir de informações coletadas em 
registro do Windows e campos da interface de adição e remoção de programas. 
 15.26) A solução deve permitir que a medição do uso de softwares ocorra de forma passiva, onde 
serão coletados os dados estatísticos de utilização das aplicações monitoradas e enviados ao gerenciamento 
da solução para posterior uso em análises do ambiente. 
 15.27) Em relação ao Gerenciamento de Licença de Software, a solução deve: 
  15.27.1) Possibilitar a criação e manutenção de uma lista de empresas para controle de 
fornecedores, fabricantes de softwares, subsidiárias, parceiros, etc. 
  15.27.2) Possibilitar a criação e manutenção de uma lista de contatos para controle, por 
exemplo, de funcionários, consultores, contatos nos fornecedores, etc. 
  15.27.3) Possuir mecanismo de análise de conformidade automática, capaz de gerar 
relatórios diversos sobre conformidade ou não-conformidade no uso de licenças de software, a partir do 
cruzamento e reconciliação das informações de prova de uso (inventário de software) com as informações de 
direito de uso, contratos e licenciamento de software. 
  15.27.4) Possibilitar a monitoração contínua dos dados relevantes para a análise de 
conformidade, efetuando a reconciliação de licenças e instalações. 
  15.27.5) Possuir mecanismo de geração de relatórios de análise de conformidade, alertas, 
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nivelamento, dentre outros, mecanismo este baseado em tecnologia BI (Business Intelligence). 
  15.27.6) Prover dashboard via interface web para acesso às informações sobre o status das 
análises de conformidade de uso das licenças de software. 
  15.27.7) Permitir a exportação dos relatórios para formatos tais como PDF e CSV. 
  15.27.8) Ser capaz de gerar os seguintes alertas relacionados a questões de conformidade 
sobre o uso de licenças de softwares: 
   15.27.8.1) Licenças encerradas; 
   15.27.8.2) Licenças encerrando; 
   15.27.8.3) Manutenção encerrada; 
   15.27.8.4) Manutenção encerrando; 
   15.27.8.5) Aproximação da data de pagamento da manutenção. 
 
15.27.9) Permitir o cadastro e correta identificação dos diversos tipos de softwares comercializados de 
acordo com os contratos de licenciamento, tais como produtos stand-alone, suites, bundles, subscrições e 
serviços. 
 
16) Gerenciamento de Nível de Serviços: 
  
 16.2) A solução deve ser capaz de monitorar automaticamente os tempos de resposta, resolução e 
escalação para todos os escopos de contrato. 
 16.3) A solução deve ser capaz de registrar múltiplos tempos de resposta e resolução por acordo. 
 16.4) A solução deve ser capaz de registrar múltiplos níveis de escalação por acordo. 
 16.5) A solução deve ser capaz de escalar eventos (incidentes, problemas ou mudanças) que violem 
acordos ou cheguem perto dos limites de tempo definidos, garantindo a notificação do usuário e times de 
suporte por e-mail. 
 16.6) A solução deve permitir definir as horas úteis individualmente para cada acordo. Os tempos de 
resposta, resolução e escalação somente serão contabilizados em horas úteis, de acordo com a definição de 
cada acordo. 
 16.7) A solução deve permitir informar o plano de feriados, figurando horas não úteis e desvios na 
definição de horas úteis do acordo. 
 16.8) A solução deve utilizar as informações de prazos para automatizar e gerenciar os objetivos do 
serviço, através de regras de negócio, alertas, escalações e notificações. 
 16.9) A solução deve automatizar o monitoramento dos limites de performance e disponibilidade de 
serviços, frente aos níveis de serviço acordados. 
 16.10) A solução deve permitir emitir relatórios das métricas de IMR. 
 16.11) A ferramenta deve possibilitar emitir relatórios de IMR por grupo resolvedor. 
 16.12) A solução deve suportar o Gerenciamento de Portfólio de Serviços, de acordo com as 
definições da biblioteca ITIL, para rastrear e emitir relatórios sobre atributos de serviços e níveis publicados 
no Catálogo de Serviços. 
 16.13) A solução deve permitir a criação de painéis analíticos do tipo dashboard relacionados a 
serviços e métricas do processo. 
 
17) Gerenciamento de Conhecimento: 
 17.1) A solução deve possuir nativamente uma ferramenta de base de conhecimentos permitindo: 
  17.1.1) Criação, adição, manutenção e remoção de artigos de conhecimento; 
  17.1.2) Adição de documentos externos à base de conhecimento; 
  17.1.3) Separação ou restrição do acesso a artigos de conhecimento entre técnico e não-
técnico; 
  17.1.4) Pesquisa através de palavras-chave ou frases inteiras; 
  17.1.5) Pesquisa de incidentes conhecidos baseado em critérios definidos. 
 
 17.2) A Central de Serviços e as equipes de suporte devem ter acesso a um pacote comum de artigos 
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de conhecimento, para resolução rápida de eventos. 
 17.3) A solução deverá permitir separar ou restringir o acesso a uma base de conhecimento interna e 
externa. 
 17.4) A solução deve permitir a definição de diversos níveis de acesso ao Gerenciamento de 
Conhecimento, como por exemplo: somente leitura, escrita, criação ou exclusão. 
 17.5) A solução deve controlar o processo de aprovação de um documento, antes do mesmo ser 
publicado na Base de Conhecimento. 
 17.6) A solução deve criar automaticamente um identificador único para cada artigo de 
conhecimento para referência futura. 
 17.7) A solução deve permitir a entrada de texto livre, imagens, anexos, dentre outros, como artigos 
de conhecimento. 
 17.8) A solução deve automatizar a população de campos do artigo de conhecimento com dados de 
autor e proprietário, data de criação, assim como outros atributos desejados pela organização. 
 17.9) A solução deve rastrear e manter atualizada a informação de propriedade sobre o artigo de 
conhecimento. 
 17.10) A solução deve apresentar a integração nativa do Gerenciamento de Conhecimento com as 
demais disciplinas, permitindo, por exemplo, mas não limitado a, associação de documentos e artigos de 
conhecimento a eventos de incidentes, problemas e mudanças. 
 17.11) A solução de Gerenciamento de Conhecimento e seus repositórios devem ser parte integrante, 
ou ser nativamente associada ao CMDB, controlado pela ferramenta de Gerenciamento de Configuração e de 
Ativos de Serviço. 
 17.12) A solução deve apresentar a integração nativa com o CMDB para permitir a associação de 

 
 17.13) A solução deve permitir a abertura de uma requisição de serviço ou mudança quando um 
artigo ou informação de conhecimento precisar ser modificado ou atualizado. 
 17.14) A solução deve permitir a consulta em conteúdos armazenados em múltiplos formatos. 
 
sobre problemas conhecidos, erros comuns, rotinas e procedimentos, permitindo a categorização das 
informações inseridas. 
 
18) Funcionalidades adicionais: 
 18.1) A solução deve possuir um motor de pesquisa com as seguintes funcionalidades: 
  18.1.1) Permitir a consulta global por texto livre, pesquisando em textos em eventos, 
registros, ações e procedimentos de conhecimento. 
  18.1.2) Permitir que usuários alterem a ordem de apresentação, ao aumentar a relevância de 
um termo pesquisado. 
  18.1.3) Permitir que usuários refinem a pesquisa com consultas avançadas. 
  18.1.4) Permitir exportar os resultados para formatos padrões como Microsoft Excel, CSV 
ou HTML. 
 
 18.2) A solução deve permitir elaborar scripts de atendimento dinâmico para atendentes de 1º nível 
de atendimento, assim como para outros usuários do software. 
 18.3) Em relação as especificações de customização de processos de trabalho, a solução deve: 
  18.3.1) Permitir a elaboração de regras de negócios e implementação de fluxos de trabalho. 
As regras deverão permitir que usuários, com níveis de acesso apropriados, manipulem os campos visíveis 
nas telas da solução, criando e ordenando fluxos de trabalho e formulários. 
  18.3.2) Ser capaz de gravar e armazenar diversos processos de trabalho. 
  18.3.3) Possuir processos de trabalho nativos, que sejam inteiramente personalizáveis. 
  18.3.4) Ser permitido criar processos de trabalho para quaisquer eventos (incidentes, 
problemas, mudanças, etc.). 
  18.3.5) Ter um IMG geral para cada processo de trabalho, permitindo ainda que cada tarefa 
individual mantenha seu próprio IMR individual. 

Nº Processo PROAD: 201909000191775



 

TERMO DE REFERÊNCIA  
ANEXO II 

Versão do documento Identificação do layout Páginas 

2.0 DI-02-2017 24/30 

 
 
  18.3.6) Permitir que todos os estágios e tarefas de um processo sejam reutilizáveis em novos 
processos ou em processos existentes, individualmente ou em grupo. 
 
 18.4) A solução deve oferecer as seguintes personalizações e permissões: 
  18.4.1) Suporte a indivíduos e grupos. 
  18.4.2) Definição de funções e permissões no nível de equipe. 
  18.4.3) Definição de funções e permissões no nível indivíduo. 
  18.4.4) Definição de personalizações de tela no nível de equipe. 
  18.4.5) Definição de personalizações de tela no nível do indivíduo. 
  18.4.6) Inclusão ou exclusão de campos nas telas sem necessidade de desenvolvimento ou 
experiência com programação. 
  18.4.7) Definição de permissões sem a necessidade de desenvolvimento ou experiência com 
programação. 
  18.4.8) Adição, remoção ou modificação de campos em formulários existentes, para usuários 
com permissão para tal. 
  18.4.9) Modificação dos formulários (adicionar/remover/modificar campos de entrada de 
dados) e criação de relacionamentos entre campos sem necessidade de desenvolvimento ou experiência com 
programação. 
   18.4.10) Suporte às permissões de acesso no nível de suporte funcional (equipe) e 
disciplina (processo). 
   18.4.11) Controle do acesso no nível de função com a habilidade de restringir o uso 
de uma função individual da aplicação sem desabilitar o acesso ao sistema inteiro. 
   18.4.12) Restrição de permissões por ação, incluindo atualização e somente pesquisa. 
 
 
D) CHATBOT: 
1) Para este item, devem ser utilizados os seguintes componentes: 
 1.1) Plataforma de gestão e operação: plataforma de disponibilização, gestão e operação de chatbots. 
Deve possibilitar a publicação dos chatbots em diferentes canais de mensagens, sejam estes públicos (ex.: 
SMS, Facebook Messenger, WhatsApp e Telegram) ou privados (sites Web ou aplicativos móveis). Também 
permite que estes chatbots sejam conectados a diferentes soluções de mercado, relacionadas ao atendimento 
humano (ex.: Zendesk, Sprinklr, Genesys, etc.), inteligência artificial (Google Dialogflow, IBM Watson, 
Microsoft LUIS, etc.), pagamentos (PagSeguro, MoIP, Visa Checkout, etc.) e análise de dados (Facebook 
Analytics, Google Analytics, etc.). A plataforma deve possuir também uma camada de integração, para a qual 
podem ser desenvolvidos conectores necessários para construção do chatbot, que serão utilizados para 
acessar os sistemas legados da CONTRATANTE e também sistemas externos. 
 1.2) Chatbot: disponibilização de produto com o objetivo de gerenciar o fluxo de conversa com os 
clientes nas interfaces conversacionais. 
 1.3) Conectores de Integração: componentes de software disponibilizados pela com o objetivo de 
integrar futuramente o chatbot aos sistemas legados da CONTRATANTE, possibilitando a realização dos 
serviços objeto do chatbot. 
 
2) Componentes da Solução  ChatBot 
 2.1) Plataforma de gestão e operação: é a plataforma para disponibilização, gestão e operação de 
chatbots. Através Plataforma de gestão e operação, os chatbots são construídos uma única vez e devem ser 
disponibilizados em diversos canais de mensagens, como SMS, Facebook Messenger, Telegram ou 
Plataforma de gestão e operação: Chat (um SDK que permite o uso dos chatbots criados no Plataforma de 
gestão e operação: 
  2.1.1) em sites Web (desktop ou mobile); 
  2.1.2) aplicativos móveis das empresas). 
 2.2) Plataforma de gestão e operação: deve utilizar o protocolo LIME (limeprotocol.org) ou similar, 
para comunicação entre os chatbots e os diversos módulos da solução, sendo que a maior parte dos conceitos 
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da plataforma vêm deste protocolo. Para construção dos chatbots, deve ser possível que os desenvolvedores 
utilizem webhooks (ou endpoints), uma maneira rápida e simples de implementação dos eventos de 
recebimento e envio de mensagens. A plataforma deve disponibilizar ainda SDKs (ou kits de 
desenvolvimento), que permitam a construção dos chatbots de maneira flexível e escalável em linguagens 
como C# ou Javascript. 
 2.3) Devem ser disponibilizadas também algumas extensões (ou módulos de software) que 
encapsulam funcionalidades comuns utilizadas pela maioria dos chatbots, como o envio em massa, 
agendamento de mensagens, utilização de inteligência artificial ou transbordo para o atendimento humano. 
 2.4) O Hub de Aplicativos de Mensagens deve possibilitar a criação de um chatbot de forma 
agnóstica aocanal de mensagens onde ele será publicado. Através de uma linguagem de representação única 
baseada em objetos JSON, o desenvolvedor deve ser capaz de utilizar todos os recursos disponíveis nos 
aplicativos de mensagens, sem precisar aprender as APIs de integração disponibilizada por estes aplicativos. 
 2.5) O Hub de Atendimento Humano deve colocar à disposição do desenvolvedor integrações no 
modelo plug-and-play com soluções de atendimento baseadas em chat já existentes no mercado, além de 
disponibilizar sua própria ferramenta de atendimento humano. Ao invés de lidar com as integrações 
complexas existentes nessas plataformas, o desenvolvedor deve pode concentrar seu trabalho na criação da 
conversa, acionando o atendimento humano através da execução de um simples comando de transferência de 
atendimento. 
 2.6) Caso ocorra a substituição da ferramenta utilizada neste atendimento humano, nada precisa ser 
alterado no chatbot: a migração deve acontecer de forma transparente através de configuração a ser realizada 
no painel da Plataforma de gestão e operação. 
 
3) Hub de Inteligência Artificial 
 3.1) A construção de chatbots mais complexos normalmente requerem o uso de soluções de 
inteligência artificial, como no caso do Processamento de Linguagem Natural (Natural Language Processing 
ou NLP). Escolher a melhor ferramenta para cada tipo de problema é um dos grandes desafios dos 
desenvolvedores, já que são muitas as opções existentes no mercado e cada uma delas possui sua própria API 
e interface de gestão da base de conhecimento. 
 3.2) Ao criar seu chatbot na Plataforma de gestão e operação, o desenvolvedor deve conseguir 
manter o isolamento entre a lógica do chatbot e a solução de inteligência artificial. Deve ser possível fazer a 
gestão da base de conhecimento do chatbot utilizando a interface visual da própria Plataforma de gestão e 
operação, deixando a solução construída independente do provedor de inteligência artificial escolhido. Deve 
ser possível, inclusive, migrar de um provedor para outro, sem que seja necessário reconstruir a base de 
conhecimento ou alterar a lógica do chatbot. 
 
4) Hub de Pagamentos  ChatBot 
 4.1) O chatbots deve manter ao desenvolvedor, à sua disposição, um Hub de Pagamentos na 
Plataforma de gestão e operação. Através dele é possível manter um fluxo de conversa único, 
independentemente do gateway de pagamento que será utilizado no projeto. 
 4.2) Hub de Análise de Dados 
 4.3) Através de seu Hub de Análise de Dados, o desenvolvedor deve poder definir as métricas que 
devem ser acompanhadas no chatbot e disponibilizá-las de forma visual e em tempo real, para que seja 
acessado por qualquer membro da equipe através do painel de administração da Plataforma de gestão e 
operação. 
 4.4) Além disto, deve ser possível exportar estes dados para sistemas proprietários de BI - Business 
Intelligence da CONTRATANTE ou de mercado, tais como Google Analytics e Facebook Analytics. 
 
5) Hub de Analytics  ChatBot 
  5.1) Além dos já conhecidos dashboards de Visão Geral e Análise de dados, deve ser possível 
também enviar as mensagens trocadas pelo bot para ferramentas especializadas nessas análises, por meio de 
um módulo de integração com ferramentas de analytics. O hub de analytics deve contar com duas 
ferramentas: 
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  5.2) Ferramenta do Google, especializada na análise de dados em chatbots; 
  5.3) Ferramenta de Integração customizada, que possibilita enviar os dados trafegados pelo chatbot 
para qualquer ferramenta. 
 
6) Hub de Assistentes Pessoais  ChatBot 
 6.1) O próximo passo para a evolução dos chatbots é sua integração aos assistentes pessoais 
existentes nos celulares e outros dispositivos conectados, tais como o Alexa da Amazon, Siri da Apple, 
Cortana da Microsoft ou Assistant do Google. 
 6.2) Ao construir seus chatbots dentro da Plataforma de gestão e operação, o desenvolvedor deve 
ter a possibilidade de publicá-los também nas interfaces conversacionais destes assistentes, com pouca ou 
nenhuma customização de código (essa funcionalidade estará disponível em breve, assim que os assistentes 
suportarem a integração com chatbots das empresas). 
 
7) Hub de Integração 
 7.1) Para que os chatbots possam entregar informações e executar serviços de valor aos usuários 
de TI, é necessário que estejam integrados aos sistemas legados da CONTRATANTE. 
 7.2) Ao utilizar o Hub de integração da Plataforma de gestão e operação, o desenvolvedor deverá 
poder fazer a integração dos chatbots a estes sistemas de forma rápida e controlada, construindo conectores 
específicos para cada sistema, que serão publicados e monitorados automaticamente através da plataforma. 
 
E) VOICEBOT: 
 
1) Deverá permitir a extração de relatórios de desempenho do Agente Virtual Automatizado, com 
informações sobre os atendimentos prestados por este canal aos usuários incluindo total de atendimentos, 
principais tópicos de interesse dos usuários, total de perguntas que não soube responder, dentre outros. 
2) Deverá manter o diálogo, considerando as questões feitas durante o atendimento, de forma a manter o 
diálogo como um humano faria. Correlacionar as perguntas e respostas deitas durante o atendimento 
garantindo a continuidade da compreensão da intenção do usuário ao utilizar o serviço. 
3) Deverá permitir interação com banco de dados que armazenam as informações relativas aos sistemas 
corporativos da contratante, que possibilite a automação de processos 
4) Voicebot da contratada deverá estar preparado para acessar dados armazenados em base de dados, via 
webservice, para realização de contatos ativos e pesquisa de satisfação 
5) Deverá possibilitar a opção de múltiplas vocalizações de personas 
6) Deverá conter filtro contra ruídos de fundo. 
7) A persona do Voicebot da Contratada deverá apresentar as seguintes características, não exaustivas, para 
interação com o cliente 
8) Conhecer as necessidades do cliente 
9) Ouvir o cliente antes de dar as respostas 
10) Sensibilidade suficiente para apresentar ao cliente o entendimento necessário 
11) Não responder uma pergunta com outra pergunta 
12) Deverá estar preparado para situações onde forem identificadas necessidades de alguma resposta 
negativa estas devem ser feitas de forma clara direta e solidária 
13) Voz Natural 
14) Customização para reconhecimento (tratamento de dialeto, acuidade do son, etc) 
15) Suporte ao Protocolo MRCP(Media Resource Control Protocol) 
16) Utilização através de interface de desenvolvimento configurável por funcionalidades de parâmetros 
17) Reconhecimento de pelo menos 200 mil palavras no idioma português (Brasil), permitindo a atualização 
e/ou customização 
18) Módulo de relatório para acompanhamento de performance e utilização 
19) A solução deverá prover ambiente amigável e com interface gráfica para a geração de relatórios 
20) Possuir filtro de ruído para garantir desempenho mesmo que o ambiente do usuário possua ruído, que 
não deve ser confundido com a fala 
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21) Possuir filtro para eventos para linguísticos, interpretando corretamente, tosse, hesitação e repetições, 
formas gramaticais típicas da fala espontânea. 
22) Possuir gerenciamento de eventos assíncronos, eventos que podem mudar a qualquer momento o fluxo 
do diálogo 
23) Possuir gerenciador de conceitos linguísticos, ou seja, o sistema deve ser capaz de interpretar formas 
linguísticas diferentes mas que expressam o mesmo conceito 
24) Deverá possuir o recurso de TTS(Text-To-Speech) com as seguintes características: Voz natural, 
Customização para fala, Suporte ao protocolo MRCP (Media Resouce Control Protocol), Utilização através 
da interface de desenvolvimento configurável por funcionalidades e parâmetros; 
25) Deverá manter o diálogo, considerando as questões feitas durante o atendimento, de forma a manter o 
diálogo como um humano faria. Correlacionar as perguntas e respostas deitas durante o atendimento 
garantindo a continuidade da compreensão da intenção do usuário ao utilizar o serviço. 
 
F) APP MOBILE: 
 
1) App  Reconhecimento Facial 
 2) O App Mobile de Reconhecimento Facial deve permitir que usuário realize diversos processos de negócio 
de maneira ágil e segura, diretamente em seu smartphone. 
 3) Além das facilidades agregadas no canal mobile, a segurança deve ser garantida por um processo de 
reconhecimento facial, também conhecido como biometria não intrusiva. Em resumo, assim que realizar o 
cadastro inicial, o usuário deve ser autenticado na aplicação através de uma foto de seu rosto, e 
automaticamente já obter acesso a uma série de funcionalidades automatizadas, sem a necessidade de 
contatar o Service Desk. 
 4) A aplicação deve ser disponibilizada em três idiomas: inglês, espanhol e português. 
 5) O app deve disponibilizar, minimamente: 
  5.1) autenticação com Active Directory; 
  5.2) cadastro da foto do usuário; 
  5.3) validação da foto cadastrada; 
  5.4) página inicial com todas funcionalidades disponíveis; 
  5.5) autenticação com reconhecimento facial; 
  5.6) apresentação da lista de sistemas cadastrados; 
  5.7) apresentação da lista de ações correspondentes a cada sistema (reset/desbloqueio); 
  5.8) identificar método para gerar senha (manual/automática); 
  5.9) execução da ação através de integração com cada sistema o Mostrar resultado da execução para 
o usuário; 
  5.10) opção de realizar logout na aplicação o Armazenar logs de todas as ações executadas; e 
  5.11) objetivos de Reconhecimento facial. 
 
 6) O produto descrito tem como objetivo realizar a autenticação do usuário, o cadastro e a disponibilização 
dos fluxos de negócio que podem ser executados instantaneamente, sem a necessidade de contato com o 
Service Desk. 
 
 7) Autenticação 
  7.1) O fluxo de autenticação deve ser responsável por garantir que o colaborador acesse todas as 
funcionalidades da aplicação. O fluxo de autenticação deve ser mandatório para todas funcionalidades, 
inclusive para o cadastro do usuário na ferramenta. 
 
 8) Fluxo Padrão 
  8.1) Após realizar a aplicação da instalação, conforme método de distribuição adotado no pela 
CONTRATANTE, o usuário deverá abrir a aplicação normalmente. A aplicação deve verificar se existe 
alguma informação de acesso armazenada no dispositivo do usuário. 
  8.2) Havendo todas informações do usuário, inclusive dados de que a última autenticação ocorreu 
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com sucesso a aplicação deverá direcionar o usuário diretamente para a página inicial da aplicação. 
  8.3) Havendo apenas o login do usuário registrado no dispositivo, mas com a informação de que um 
logout foi realizado no último acesso, a aplicação deverá exibir o nome desse usuário para que ele o 
selecione. Em seguida a aplicação disponibilizará ainda uma opção para o colaborador entrar com um novo 
usuário. 
  8.4) Selecionado o usuário, entende-se que esse colaborador já realizou autenticação por 
reconhecimento facial em algum momento e depois fez logout. A aplicação deverá disponibilizar as opções 
de autenticação por reconhecimento facial e por AD. 
  8.5) Assim que o usuário é autenticado, a aplicação deverá verificar se o cadastro já foi efetuado por 
esse colaborador. Se o usuário já tiver sido cadastrado, a aplicação deverá abrir a página inicial, caso 
contrário deverá levar o usuário para a tela de cadastro. 
 
 9) Exceções e Entrada com Outro Usuário 
  9.1) O usuário deve poder selecionar a opção de entrar com outro usuário, desconsiderando todas 
informações armazenadas no dispositivo. Nesse caso, a aplicação deve apresentar um campo para que o 
colaborador informe seu nome de usuário. 
  9.2) Na sequência, a aplicação deverá verificar no servidor se esse colaborador já realizou o cadastro 
e apresentar as duas opções de autenticação. 
 
 10) Usuário Sem Foto Cadastrada 
  10.1) Caso o usuário não tenha a foto cadastrada, ele poderá acessar todas as funcionalidades da 
aplicação normalmente se autenticando apenas com o login de rede. A aplicação irá se conectar ao AD para 
fazer essa validação. 
 
 11) Dificuldades no Cadastro da Foto 
  11.1) No caso de os usuários terem dificuldades para cadastrar a foto, o mesmo deve poder entrar na 
aplicação usando apenas o seu login de rede. 
 11.2) A aplicação irá se conectar ao AD para fazer essa validação. 
 11.3) O processo de Cadastro de Usuário cadastro deve ser executado após uma primeira 
autenticação do usuário, integrada ao Active Directory (AD). O preenchimento do cadastro garante acesso a 
todas funcionalidades de aplicação de maneira segura. Esse processo é mandatório para que o colaborador 
consiga usar suas funcionalidades. 
 
 12) Fluxo Padrão 
  12.1) Autenticação: a etapa de autenticação é mandatória para que o usuário possa realizar seu 
cadastro na aplicação. 
  12.2) Captura de foto: o usuário deverá tirar uma foto de seu rosto (selfie) com boa luminosidade e 
livre de vibrações. 
  12.3) Validação da foto do usuário: a aplicação deverá validar se a foto tirada pelo colaborador está 
dentro dos moldes aceitos pela ferramenta. A validação consiste em confirmar se é uma foto de rosto humano, 
distância, luminosidade, vibrações, entre outros parâmetros. 
  12.4) Teste de reconhecimento facial: assim que a primeira foto é cadastrada, a aplicação pedirá que 
o usuário tire uma nova foto, com objetivo de validar o processo de reconhecimento facial. Além de validar a 
foto cadastrada, essa etapa tem o objetivo de familiarizar o usuário com o processo. 
  12.5) Página Home: assim que o cadastro é concluído a aplicação deverá direcionar o usuário para a 
página inicial (home). 
 
 13) Foto de Cadastro Fora dos Parâmetros Aceitos pela Aplicação 
  13.1) Caso a foto de cadastro esteja fora dos parâmetros configurados na aplicação ou não remeta a 
um rosto humano a aplicação solicitará uma nova captura de imagem até que a foto seja válida. 
  13.2) Validação sem sucesso da foto cadastrada 
  13.3) Caso a foto de validação não seja aprovada a aplicação repetirá o processo até que o usuário 
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insira uma foto válida. Caso o usuário tenha dificuldades, poderá optar por usar o login alternativo. 
 
 14) Login alternativo 
 14.1) Caso o usuário não consiga cadastrar sua foto para o reconhecimento facial, o mesmo poderá 
se autenticar apenas com as credenciais de AD. 
 14.2) Reset ou Desbloqueio com Reconhecimento Facial 
 14.3) Estando com o cadastro realizado, o usuário deve poder fazer o reset ou desbloqueio de 
qualquer um dos sistemas cadastrados através do processo de reconhecimento facial (biometria não intrusiva). 
Após a autenticação a aplicação se comunica com os sistemas legados através de integração, enviando os 
comandos de reset ou desbloqueio, de acordo com o parametrizado na aplicação. 
 14.4) Após autenticar-se na ferramenta, o usuário seleciona a opção de Gestão de Senhas no menu da 
aplicação. 
 14.5) Reconhecimento facial: é solicitado que o usuário tire uma foto de seu rosto, que será 
comparada com a foto previamente cadastrada pelo usuário. A captura da imagem é válida somente quando 
realizada frontalmente do rosto. 
 14.6) Seleção de sistema: após o reconhecimento ter sido concluído, é apresentado ao colaborador a 
lista de sistemas cadastrados. O colaborador deverá escolher o sistema no qual deseja realizar a ação. 
 14.7) Seleção da ação: após selecionar o sistema, o usuário deverá escolher qual ação deseja executar: 
reset ou desbloqueio. 
 14.8) Execução: a aplicação se comunicará com o sistema do cliente através de integração, enviando 
o comando de reset/desbloqueio. Após executar o comando, a aplicação deverá informar ao usuário o 
resultado da operação (sucesso/falha). 
 14.9) Página Home: concluída a transação, o usuário será levado novamente à página inicial, com 
todas funcionalidades. 
 
 15) Exceções o Login não encontrado/inválido 
  15.1) Caso o usuário não seja localizado no sistema correspondente a aplicação retornará um erro 
informando que o usuário não possui acesso a aplicação. O usuário poderá inserir novamente o login. 
 
 16) Foto inválida 
 16.1) Deve ser válido para o reconhecimento da aplicação somente o rosto humano, de forma que se 
for capturada uma foto aleatória a aplicação não prosseguirá com a disponibilização das funcionalidades para 
o colaborador. Capturas laterais, parcialmente frontal ou imagens que não remetem a face humana não 
devem ser reconhecidas pela aplicação. 
 
 17) Premissas da CONTRATANTE 
  17.1) A CONTRATANTE proverá a integração com o AD, afim de fazer a primeira autenticação do 
usuário na ferramenta. 
  17.2) A CONTRATANTE será responsável por distribuir o aplicativo para os seus usuários. Cabe a 
CONTRATANTE definir se a publicação será interna ou se o aplicativo ficará disponível nas lojas de cada 
plataforma (Google Play ou Apple Store). 
  17.3) Os usuários deverão instalar o aplicativo em seus smartphones a partir do local delimitado pela 
CONTRATANTE. O aplicativo estará disponível para as plataformas Android e iOS. 
 17.4) Todos usuários precisam, obrigatoriamente, realizar o cadastro na aplicação antes de usar 
qualquer uma das suas funcionalidades. 
 
18) Condições da foto 
 18.1) A foto a ser adicionada tanto para o cadastro quanto para a autenticação deve estar com boa 
luminosidade e nítida para a aprovação da aplicação, fotos tremidas ou escuras estão propicias a rejeição da 
aplicação. 
 18.2) A aplicação criará as senhas de cada sistema seguindo suas respectivas políticas. Poderão ser 
criadas senhas de diferentes forças para cada aplicação (fraca, média e forte). 
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G) OUTROS REQUISITOS GERAIS: 
 
1) Exigências e critérios para o processo de carga e atualização das soluções descritas no presente Anexo: 
 1.1) Após a CONTRATADA realizar todas as configurações da solução para acompanhamento 
gerencial da Central de Serviços com relação ao layout, tipos de relatórios, datas de emissão e disparo das 
informações, a CONTRATADA deverá consolidar e processar essas informações de forma automática 
através de um banco de dados para disparo diário por e-mail para o TRIBUNAL com todas as informações e 
telas descritas neste documento até as 07h00m todos os dias úteis. 
 1.2) As atualizações das informações nas soluções deverão ocorrer diariamente no período de 
01h00m às 06h00m em dias úteis. 
 1.3) As disponibilizações dos dados das soluções para a confecção dos relatórios deverão ocorrer 
através de acesso direto ao banco de dados ou em formato de planilha (arquivos com extensão XLS, TXT ou 
CSV). 
 1.4) Diariamente após o processamento das bases de dados e aplicações das regras de negócio do 
TRIBUNAL, as informações deverão ser carregadas em uma planilha eletrônica ou um documento web que 
após atualizado automaticamente deverá ser enviado por e-mail para uma lista de distribuição pré-definida. O 
processo descrito deve ser automático, sem nenhuma intervenção humana. 
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CATÁLOGO DE SERVIÇOS DE TIC 
 

 O Catálogo de Serviços de TI é uma ferramenta que reúne todos os serviços que a área de tecnologia 
da informação do TJGO oferece aos seus usuários e contém diversas informações, como por exemplo, 
descrição do serviço, esforço, pressupostos e restrições, níveis de qualidade e disponibilidade acordados 
(SLAs), prazo para o reestabelecimento do serviço, custos, entre outras informações relevantes. 
 Por meio do Catálogo são esperados os seguintes benefícios e objetivos: 
 
 1. Alinhamento de Expectativas 
  Com um catálogo de serviços de TI os usuários saberão exatamente qual resultado esperar de 
um determinado serviço e em quais condições ele será entregue. Então, a partir do alinhamento das 
expectativas, a equipe de TI não precisará mais lidar com algumas situações desnecessárias, como a cobrança 
incessante por atendimento imediato. 
 
 2. Transparência na Prestação de Serviços 
  Outra situação frequente no departamento de TI, é o cliente solicitar um serviço que a TI não 
oferece. Sem um catálogo de serviços de TI, o cliente não tem como saber que o serviço que ele está 
solicitando foge da responsabilidade da TI. Com este documento, tudo o que não tiver listado é subentendido 
como fora de alcance. 
 
 3. Facilidade de Comunicação 
  Com um catálogo de serviços de TI é possível diminuir e até mesmo eliminar situações em 
que os usuários não conseguem expressar aquilo que eles realmente desejam. Isso porque o catálogo 
estabelece uma linguagem comum, alinhando a comunicação entre o departamento de TI e as áreas 
demandantes. 
 
 4. Aumento da Credibilidade da TI 
  Quando a TI elabora um documento como o catálogo de serviços de TI ela está 
demonstrando que se preocupa com seus usuários e serviços. Essa imagem positiva conta pontos na 
credibilidade da TI, que passa a ser reconhecida e respeitada pelas demais áreas. Ou seja, não se trata de uma 
simples formalização, mas também de um compromisso firmado entre os departamentos e a área de TI. 
 
 5. Controle de Recursos 
  O catálogo de serviços de TI é uma peça importante na hora de administrar os recursos da 
área. O fato de a TI conhecer os requisitos necessários para atender cada serviço ajuda na alocação e 
distribuição de recursos, trazendo agilidade para o processo e redução de custos. 
 
 Por se tratar de um documento que passa por revisões de forma periódica e com o intuito de evitar 
que a versão esteja desatualizada no momento da licitação, o Catálogo de Serviços de TIC, parte integrante 
deste Termo de Referência, está disponível através do seguinte endereço eletrônico: 
http://tjdocs.tjgo.jus.br/pastas/190 Termo de Referência  Anexo III  Catalogo 
de serviços de TIC  
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REGIÕES JUDICIÁRIAS DO ESTADO DE GOIÁS 
 

Região judiciária Local 
Distância (Km) 

até comarca Polo 

Região 01 Goiânia  Setor Universitário 2,9 

Região 01 Goiânia  Terminal Rodoviário 3,6 

Região 01 Goiânia  Setor Bueno T-30 3,7 

Região 01 Goiânia  Setor Bueno T-10 4 

Região 01 Goiânia  Centro de Distribuição 4,9 

Região 01 Goiânia  Jardim Novo Mundo 5,3 

Região 01 Goiânia  Bairro Aeroviário 6,7 

Região 01 Goiânia  Setor Urias Magalhães 7,3 

Região 01 Goiânia  Depósito Público Jardim Bela Vista 9,1 

Região 01 Goiânia  5º CEJUSC  FASAM 9,5 

Região 01 Goiânia  Residencial Felicidade 10,2 

Região 01 Goiânia  Setor Rio Formoso 10,5 

Região 01 Goiânia  Parque Atheneu 15 

Região 01 Goiânia  Jardim Liberdade 15,5 

Região 01 Senador Canedo 24,6 

Região 01 Trindade 27,8 

Região 01 Goianira 29,5 

Região 01 Nerópolis 36,2 

Região 01 Guapó 37,2 

Região 01 Inhumas 48,3 

Região 01 Bela Vista de Goiás 51,8 

Região 01 Varjão 70,9 

Região 01 Araçu 71,3 

Região 01 Goiânia Polo 

Região 02 Aparecida de Goiânia  Fórum Garavelo 13 

Região 02 Hidrolândia 20,2 

Região 02 Cromínia 70,2 

Região 02 Piracanjuba 70,9 

Região 02 Nazário 94,3 

Região 02 Palmeiras de Goiás 106 

Região 02 Pontalina 129 

Região 02 Edéia 162 

Região 02 Aparecida de Goiânia Polo 

Região 03 Anápolis - 1º CEJUSC 1,2 

Região 03 Anápolis - 4º JEC e 2º CEJUSC 2,3 

Região 03 Anápolis  Depósito Público 3,3 

Região 03 Anápolis - 3º JEC e Turma Julgadora 4,2 

Região 03 Anápolis - 1º e 2º JEC 7,4 

Região 03 Goianápolis 25 

Região 03 Abadiânia 40,6 

Região 03 Leopoldo de Bulhões 47,7 

Região 03 Corumbá de Goias 53,1 

Região 03 Petrolina de Goiás 55 
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Região 03 Pirenópolis 63,4 

Região 03 Alexânia 68,3 

Região 03 Silvânia 69 

Região 03 São Francisco de Goiás 69,7 

Região 03 Cocalzinho de Goiás 72,2 

Região 03 Vianópolis 79,5 

Região 03 Jaraguá 84,3 

Região 03 Anápolis Polo 

Região 04 Panamá 36,7 

Região 04 Cachoeira Dourada 36,9 

Região 04 Buriti Alegre 40,5 

Região 04 Goiatuba 55,2 

Região 04 Bom Jesus de Goiás 64,2 

Região 04 Morrinhos 86,8 

Região 04 Joviânia 102 

Região 04 Itumbiara Polo 

Região 05-A Jataí  CEJUSC 6 

Região 05-A Serranópolis 60,3 

Região 05-A Mineiros 109 

Região 05-A Caiapônia 117 

Região 05-A Caçu 148 

Região 05-A Piranhas 187 

Região 05-A Itajá 203 

Região 05-A Jataí Polo 

Região 05-B Santa Helena de Goiás 38,3 

Região 05-B Montividiu 49,2 

Região 05-B Acreúna 80,7 

Região 05-B Maurilândia 81,5 

Região 05-B Quirinópolis 112 

Região 05-B Cachoeira Alta 127 

Região 05-B Paranaiguara 163 

Região 05-B São Simão 178 

Região 05-B Rio Verde Polo 

Região 06-A Planaltina 38,3 

Região 06-A Flores de Goiás 159 

Região 06-A Alto Paraiso de Goiás 200 

Região 06-A Cavalcante 269 

Região 06-A Formosa Polo 

Região 06-B Iaciara 45 

Região 06-B Alvorada do Norte 58,1 

Região 06-B São Domingos 143 

Região 06-B Campos Belos 224 

Região 06-B Posse Polo 

Região 07 Cidade Ocidental 23,2 

Região 07 Valparaíso de Goiás 24,9 

Região 07 Novo Gama 33,6 
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Região 07 Santo Antônio do Descoberto 73,4 

Região 07 Cristalina 75,4 

Região 07 Águas Lindas de Goiás 89,2 

Região 07 Luziânia Polo 

Região 08 Mossâmedes 41,7 

Região 08 Sanclerlândia 56,4 

Região 08 Itapirapuã 58 

Região 08 Itaberaí 61,5 

Região 08 Itauçu 72,9 

Região 08 Taquaral de Goiás 75,8 

Região 08 Jussara 86 

Região 08 Itaguaru 87,3 

Região 08 Uruana 89,2 

Região 08 Itapuranga 89,6 

Região 08 Mozarlândia 162 

Região 08 Aruanã 173 

Região 08 Goiás Polo 

Região 09-A Corumbaíba 51,8 

Região 09-A Pires do Rio 67,3 

Região 09-A Orizona 101 

Região 09-A Santa Cruz de Goiás 104 

Região 09-A Caldas Novas Polo 

Região 09-B Ouvidor 16 

Região 09-B Goiandira 17,9 

Região 09-B Cumari 34,6 

Região 09-B Ipameri 61,5 

Região 09-B Urutaí 93,3 

Região 09-B Catalão Polo 

Região 10 Firminópolis 10,7 

Região 10 Aurilândia 22,8 

Região 10 Turvânia 29,1 

Região 10 Paraúna 61,1 

Região 10 Ivolândia 61,7 

Região 10 Israelândia 72,6 

Região 10 Fazenda Nova 79,9 

Região 10 Jandaia 81,1 

Região 10 Anicuns 88,8 

Região 10 Iporá 100 

Região 10 Montes Claros de Goiás 168 

Região 10 Aragarças 251 

Região 10 São Luís de Montes Belos Polo 

Região 11 Rialma 3 

Região 11 Carmo do Rio Verde 16,1 

Região 11 Rubiataba 30,7 

Região 11 Uruana 33,1 

Região 11 Itapaci 50,8 
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Região 11 Goianésia 64,3 

Região 11 Itaguaru 67,2 

Região 11 Santa Terezinha de Goiás 145 

Região 11 Crixás 151 

Região 11 Ceres Polo 

Região 12 Estrela do Norte 57,2 

Região 12 Formoso 62,6 

Região 12 São Miguel do Araguaia 127 

Região 12 Minaçu 170 

Região 12 Nova Crixás 225 

Região 12 Porangatu Polo 

Região 13 Campinorte 24,9 

Região 13 Barro Alto 63,8 

Região 13 Mara Rosa 69,6 

Região 13 Niquelândia 88,2 

Região 13 Padre Bernardo 150 

Região 13 Uruaçu Polo 
Tabela 17  Regiões Judiciárias do Estado de Goiás 

 
* As distâncias dos trajetos são calculadas com base no aplicativo Google Maps e podem sofrer alterações conforme 
condições físicas e climáticas ou fatores externos. 
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PLANO DE INSERÇÃO DA CONTRATADA 
 

1) Cronograma de Execução: 
 
 1.1) O quadro seguinte foi elaborado com os principais marcos e eventos relevantes que ocorrerão 
para a inicialização da execução dos serviços: 
 

Etapa Descrição Início Responsável 

A 
Realizar reunião inicial de 

alinhamento 
Até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do 

contrato. 
CONTRATADA E 
CONTRATANTE 

B 
Apresentar o Projeto 

completo de Implantação 
Até 20 (vinte) dias corridos após a assinatura do 

contrato. 
CONTRATADA 

C 
Avaliar e aprovar o 
Projeto completo de 

Implantação 

Até 05 (cinco) dias corridos após apresentação e 
entrega do Projeto Completo de Implantação. 

CONTRATANTE 

D 
Início da prestação dos 

serviços 
Até 60 (sessenta) dias corridos após a aprovação 

do Projeto de Implantação. 
CONTRATADA 

Tabela 18  Cronograma de Implantação 
 

* Esse Cronograma de Execução deve respeitar o prazo máximo de 90 (noventa) dias corridos para o início 
da prestação dos serviços, conforme exigido no Item 8 do Termo de Referência. 
 
 
2) Período de Estabilização: 
 
 2.1) Os primeiros 90 (noventa) dias após o início da execução do serviço serão considerados como 
período de estabilização, durante o qual os resultados esperados e os níveis de serviço e de qualidade 
exigidos poderão ser implementados gradualmente, de modo a permitir à CONTRATADA realizar a 
adequação de seu serviço e alcançar, ao término desse período, o desempenho requerido. 
 2.2) A flexibilização, porém, será restrita aos limites destacados abaixo: 
  2.2.1) Para o 1º (primeiro) mês de execução: o Acordo de Nivel de Serviço (ANS) e os 
Indicadores de Desempenho (constantes no Anexo I do Termo de Referência) não serão aplicados, em função 
da adaptação da CONTRATADA diante das peculiaridades no detalhamento do serviço que poderão ser 
encontradas no início de sua execução; 
  2.2.2) Para o 2º (segundo) mês de execução: atingir, no mínimo, 80% (oitenta por cento) dos 
resultados esperados/níveis de serviço e de qualidade exigidos; 
  2.2.3) Para o 3º (terceiro) mês de execução: atingir, no mínimo, 90% (noventa por cento) dos 
resultados esperados/níveis de serviço e de qualidade exigidos; e 
  2.2.4) A partir do 4º (quarto) mês de execução: a Contratada deverá atingir 100% (cem por 
cento) dos resultados esperados/níveis de serviço e de qualidade exigidos. 
 
 2.3) O não atingimento dos limites estabelecidos no período de estabilização ensejará a aplicação das 
penalidades previstas em Contrato. 
 2.4) Caso haja prorrogação da vigência contratual, não haverá novo período de estabilização. 
 2.5) O dimensionamento das equipes para atendimento do objeto é de responsabilidade exclusiva da 
CONTRATADA, devendo ser suficiente para o cumprimento integral dos requisitos mínimos de serviço 
exigidos neste Termo de Referência. 
 2.6) Após a apuração, o Fiscal comunicará à CONTRATADA a quantidade de ocorrências 
registradas durante o período computado. 
 2.7) CONTRATADA disporá do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do relatório 
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de ocorrências, para apresentar contestação ao relatório de ocorrências, apresentando as devidas justificativas 
para cada ocorrência registrada. 
 2.8) Transcorrido o prazo para manifestação da CONTRATADA sem que esta tenha apresentado 
contestação ao relatório de ocorrências, presumir-se-á que tenha aceitado as ocorrências registradas. 
 2.9) Caso a CONTRATADA apresente contestação ao relatório de ocorrências, o fiscal terá o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para apresentar decisão devidamente justificada acerca da aceitabilidade das 
justificativas apresentadas. 
 2.10) As justificativas da CONTRATADA somente serão aceitas caso comprovada a 
excepcionalidade da ocorrência. 
 2.11) Depois de comprovada a adequação do objeto à especificação constante deste instrumento e 
observado o disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93, será efetuado o recebimento definitivo, através de termo 
próprio, que será emitido em 20 (vinte) dias contados do recebimento provisório. 
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PROVA DE CONCEITO 
 

Item Requisito 
Percentual 

(%) 

Atende 

Sim Não 

01 ITSM  Consulta de chamados 2% (   ) (   ) 

02 ITSM  Reabertura de chamados 2% (   ) (   ) 

03 ITSM  Consulta de Chamados Complementares 2% (   ) (   ) 

04 

ITSM  A solução deve permitir que, para cada 
serviço e/ou item de configuração seja possível 
informar o seu grau de impacto (importância) para o 
negócio. 

2% (   ) (   ) 

05 
ITSM  A solução deve permitir que, para cada 
serviço e/ou item de configuração seja possível 
informar a priorização no atendimento. 

2% (   ) (   ) 

06 
ITSM  A solução deverá permitir a disponibilização 
do catálogo de serviços aos usuários. 

2% (   ) (   ) 

07 
ITSM  A solução deve ser capaz de monitorar 
automaticamente os tempos de resposta para todos 
os escopos de contrato. 

2% (   ) (   ) 

08 
ITSM  A solução deve ser capaz de monitorar 
automaticamente os tempos de resolução para todos 
os escopos de contrato; 

2% (   ) (   ) 

09 
ITSM  A solução deve ser capaz de monitorar 
automaticamente os tempos de escalação para todos 
os escopos de contrato. 

2% (   ) (   ) 

10 

ITSM  Estando com o cadastro realizado, o usuário 
deve poder fazer o reset ou desbloqueio de qualquer 
um dos sistemas cadastrados através do processo de 
reconhecimento facial (biometria não intrusiva). 
Após a autenticação a aplicação se comunica com os 
sistemas legados através de integração, enviando os 
comandos de reset ou desbloqueio, de acordo com o 
parametrizado na aplicação. 

6% (   ) (   ) 

11 

ITSM  O Hub de Atendimento Humano deve 
colocar à disposição do desenvolvedor integrações 
no modelo 
plug-and-play com soluções de atendimento 
baseadas em chat já existentes no mercado, além de 
disponibilizar sua própria ferramenta de atendimento 
humano. Em vez de lidar com as integrações 
complexas existentes nessas plataformas, o 
desenvolvedor deve pode concentrar seu trabalho na 
criação da conversa, acionando o atendimento 
humano através da execução de um simples 
comando de transferência de atendimento. 

6% (   ) (   ) 

12 
ITSM  Hub de atendimento Humano: acionamento 
de atendimento humano utilizando comando de 
transferência. 

6% (   ) (   ) 

13 
DAC/URA/CTI  Monitoramento de dados de 
telefonia, com no mínimo: Volume de atendimento 

4% (   ) (   ) 
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14 
DAC/URA/CTI  Monitoramento de dados de 
telefonia, com no mínimo: Tempo Médio de 
Atendimento 

4% (   ) (   ) 

15 
DAC/URA/CTI  Monitoramento de dados de 
telefonia, com no mínimo: Taxa de abandono 

4% (   ) (   ) 

16 
DAC/URA/CTI  Monitoramento de dados de 
telefonia, com no mínimo: Tempo Médio de Espera 

4% (   ) (   ) 

17 

ITSM  Cognição  ao inserir um dado, a ferramenta 
deverá apresentar todas as informações disponíveis 
deste dado, como ano, semestre, período, dia, hora, 
etc 

4% (   ) (   ) 

18 

ITSM  Análise Evolutiva  realizar comparação 
entre dados acumulados e dados diários, realizar 
simulação de indicadores, possibilidade de 
exportação de resultados 

4% (   ) (   ) 

19 
ITSM  Análise Evolutiva  realizar simulação de 
indicadores, possibilidade de exportação de 
resultados 

4% (   ) (   ) 

20 
ITSM  Análise Evolutiva: realizar exportação de 
resultados. 

4% (   ) (   ) 

21 

CHATBOT  Criar um fluxo de atendimento 
automatizado de forma visual, arrastando e soltando 
os respectivos componentes de modo que fique claro 
qual o caminho a ser seguido durante o diálogo. 

4% (   ) (   ) 

22 
CHATBOT  Configurar visualmente variáveis que 
permitam ao assistente virtual tomar decisões de 
acordo com a entrada do usuário. 

4% (   ) (   ) 

23 

CHATBOT  Publicar o fluxo todo, inclusive com a 
integração funcionando nos canais (1) Web, (2) 
Telegram e (3) WhatsApp. Os três canais devem 
apresentar o mesmo comportamento com relação a 
fluxos e informações apresentadas. 

5% (   ) (   ) 

24 
VOICEBOT  Identificação, a partir da voz natural 
do usuário, de números de até 3 algarismos (999). 

4% (   ) (   ) 

25 
VOICEBOT  Validação da quantidade de caracteres 
informados pelo usuário a partir de um padrão. 

5% (   ) (   ) 

26 
VOICEBOT  Identificação, a partir da voz natural 
do usuário, de palavras no idioma português. 

5% (   ) (   ) 

27 
VOICEBOT  Tomar decisões de seguir pelo fluxo a 
partir das informações faladas pelo usuário. 

5% (   ) (   ) 

 

Total em Percentual dos Requisitos Atendidos pela Empresa Licitante:  

Tabela 19  Checklist da Prova de Conceito 
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MODELO DE TERMO/DECLARAÇÃO DE VISTORIA 
 
 

EDITAL DE LICITAÇÃO TJGO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº XX/201_ 

Processo administrativo  Proad XXXXXXXXXXXXX 
 
 

SERVIÇOS DE SUPORTE ÀS EQUIPES DE GESTÃO TECNOLÓGICA DA DIRETORIA DE 
INFORMÁTICA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS 

 
 
 Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital de _________________ nº XX/201_, que 
_______________________________ (Nome Completo), portador(a) do RG nº _______________ e do CPF 
nº _________________, devidamente credenciado(a) pela Empresa ________________________________, 
CPNJ nº ____________________, compareceu perante o TJGO e vistoriou as áreas e instalações onde 
ocorrerá a execução dos serviços, tomando plena ciência das características e peculiaridades existentes. 
 
 

Goiânia, ____ de _______________ de 201_. 
 
 

Assinatura do Responsável pela Empresa 
 
 

Assinatura do Responsável do TJGO 
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TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
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