ANEXO
EMBASA
EVIDENCIAS DE COMPATIBILIDADE DE ATENDIMENTO AOS ITENS:
7.5.2 – ATENDIMENTO HUMANO E ELETRÔNICO;
7.5.2 – PROBARE;
7.5.2 – EXECUÇÃO BASEADO EM NÍVEL DE SERVIÇO;
7.5.2 – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CTI, GRAVAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÃO
DE ATENDIMENTO EM ARQUITETURA WEB;
7.5.3 – EXPERIÊNCIA NA CUSTOMIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO
ELETRÔNICO, COM CONSULTA A BANCO DE DADOS EM WEB SERVICE E
VOCALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA URA.

Print 01, página 35, Termo de Referência – EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Em destaque o apontamento quanto ao cumprimento das melhores práticas do código de ética do
PROBARE.

Print 02, página 44, Termo de Referência – EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Trechos diversos relacionado a exigência de integração junto a solução de CRM;
Capacidade de integração CTI (Computer Telephony Integration) junto a sistemas legados da EMBASA;
Menção a diversos requisitos técnicos do sistema entre eles a URA (Unidade de Resposta Audível).

Print 03, página 45, Termo de Referência – EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Continuação quanto as exigências técnicas que compõe o sistema e início dos requisitos técnicos
relacionados a URA (Unidade de Resposta Audível).

Print 04, página 46, Termo de Referência – EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Requisitos técnicos envolvendo o recurso de gravação digital (Gravação de Voz e Tela) e requisitos e
comportamento relacionado ao recurso de CTI (Computer Telephony Integration).

Print 05, página 49, Termo de Referência – EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Requisitos técnicos e de comportamento referente ao software de Relacionamento com Cliente - CRM.

Print 06, página 50, Termo de Referência – EMBASA - Empresa Baiana de Águas e Saneamento S.A.
Requisitos técnicos relacionado a integração do CRM junto a sistemas legado.

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1. Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de telemarketing, compreendendo atendimento telefônico
humano e eletrônico, consulta a banco de dados informatizado, bem como
fornecimento e registro de informações ao usuário, incluindo a disponibilização de
infraestrutura física e tecnológica, insumos e mão-de-obra especializada, conforme
especificações constantes deste Termo.
A contratada deverá fornecer diariamente a capacidade equivalente a 1.200 (um mil
e duzentas) unidades de posição de atendimento - uPA, distribuídas no horário entre
7h00min e 22h00min, de segunda a sábado, conforme definições e detalhamento
contido no presente Termo de Referência (Anexo III).
Deverá ser oferecida estrutura física para, no mínimo, 800 (oitocentas) Posições de
Atendimento - PA, que corresponde à quantidade de PA que funcionarão
simultaneamente nos horários de maior demanda.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. Considerando o perfil dos contribuintes, segurados e beneficiários da
Previdência Social, o INSS identificou a possibilidade de oferecer maior eficiência no
acesso aos seus serviços, pela ampla cobertura nacional, facilidade de operação e
gratuidade para os usuários da Previdência Social.
2.2. A contratação dessa nova central é necessária para manter a capacidade de
atendimento remoto do INSS tornando-a compatível com a demanda e visando
manter a capacidade de atendimento disponibilizada.
2.3. Os serviços a serem contratados são de natureza comum, cujos padrões de
desempenho e qualidade são objetivamente definidos neste edital, por meio de
especificações usuais de mercado.
2.4. A licitação será do tipo “menor preço global”, em item único, por se tratar de
itens interdependentes e em razão da avaliação do INSS, segundo a qual a sua
divisão traria enormes prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser licitado em
razão da necessidade de disponibilização integrada e de uma só vez de toda a
infraestrutura e mão de obra necessária para o completo funcionamento da central
de telemarketing, sem conflitos de responsabilidades.
2.5. Considerou-se, ainda, que por ser usual, neste segmento do mercado, a
contratação de centrais de tele-atendimento por preço global, não haverá prejuízo à
ampla participação de licitantes, porquanto não se vislumbra, neste caso,
dificuldades na prestação do serviço envolvendo a totalidade do objeto.
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3. DO PREÇO
3.1. No preço proposto pelas empresas concorrentes no certame já deverão estar
computados todos os custos acessórios para seu normal adimplemento, sejam eles
impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, seguros,
manutenção e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto
licitado.
4. MÉTODOS E ESTRATÉGIA DA CONTRATAÇÃO
4.1. Procedimentos:
- Elaboração e condução do processo licitatório
- Adjudicação da licitação
- Homologação da licitação
- Gestão do Contrato
4.2. Especificação dos Procedimentos
4.2.1. Elaboração e condução do processo licitatório - De acordo com as Leis n°
10.520/02, 8.666/93 e Decretos n° 5.450/05 e 3.555/00.
4.2.2. Gestão do Contrato, de acordo com as Instruções Normativas do
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão n°. 02/08, atualizada, e n°
04/10.
5. RESPONSABILIDADES
5.1. O processo logístico de licitação deverá envolver ações conjuntas ou
complementares entre a CONTRATADA e o INSS, conforme o Quadro de
Responsabilidades apresentado a seguir:
Fases

Responsáveis

5.1.1 - Elaboração e condução do INSS – Administração Central
processo licitatório
5.1.2 - Julgamento das propostas e INSS – Pregoeiro/ Administração Central
Adjudicação/Homologação
5.1.3 – Assinatura do Contrato

INSS – Administração Central/Contratada

5.1.6 - Aceites e pagamentos

INSS - Administração
designado

5.1.7 - Aplicação de penalidades

INSS - Administração Central

Central/Gestor
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6. ABRANGÊNCIA DA LICITAÇÃO
6.1. Abrangência nacional
6.2. A Central de atendimento deverá ser implantada em imóvel situado em qualquer
dos municípios abaixo listados, os quais possuem sede de Gerência Executiva do
INSS e que possuam infraestrutura de rede adequada e de fácil acesso, com
exceção da região Norte e dos Municípios que possuam contrato em vigor com o
INSS no mesmo período:
Estados

Municípios

ALAGOAS

Maceió

BAHIA

Barreiras; Itabuna; Juazeiro; Santo Antônio de Jesus
e Vitória da Conquista

CEARÁ

Fortaleza; Juazeiro do Norte; Sobral

DISTRITO FEDERAL

Brasília

ESPÍRITO SANTO

Vitória

GOIÁS

Goiânia; Anápolis

MATO GROSSO

Cuiabá

MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande; Dourados

MINAS GERAIS

Barbacena; Contagem; Divinópolis; Governador
Valadares; Montes Claros; Ouro Preto; Poços de
Caldas; Uberaba; Uberlândia; Varginha; Teófilo
Otoni; Diamantina

PARAÍBA

João Pessoa; Campina Grande

PARANÁ

Curitiba; Cascavel; Londrina; Maringá; Ponta Grossa

PERNAMBUCO

Caruaru; Garanhuns; Petrolina; Recife

PIAUI

Teresina
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RIO DE JANEIRO

Rio de Janeiro; Campos de Goytacazes; Duque de
Caxias; Niterói; Petrópolis; Volta Redonda

RIO GRANDE DO NORTE

Natal

RIO GRANDE DO SUL

Porto Alegre; Canoas; Caxias do Sul; Ijuí; Novo
Hamburgo; Passo Fundo; Pelotas

SANTA CATARINA

Florianópolis; Blumenau; Chapecó; Criciúma;
Joinville

SÃO PAULO

São Paulo; Taubaté; Araçatuba; Araraquara; Bauru;
Campinas; Guarulhos; Jundiaí; Marilia; Osasco;
Piracicaba; Presid. Prudente; Ribeirão Preto; Santo
André; Santos; São Bernardo do Campo; São João
da Boa Vista; São José do Rio Preto; São José dos
Campos; Sorocaba

SERGIPE

Aracaju

7. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
7.1. O prazo de vigência do Contrato será de 30 (trinta) meses, contados a partir da
assinatura do contrato, prorrogável por período igual e sucessivo até o limite de 60
(sessenta) meses, conforme disposto no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores.
7.1.1. O efetivo início de operação da central de teleatendimento será devidamente
registrado em ata específica, a qual fará parte integrante do presente contrato, e
será assinada por representantes do CONTRATANTE e da CONTRATADA.
7.2. Deverá ser realizada reunião inicial do contrato, na sede do INSS em
Brasília/DF, com registro em ata, em até 5(cinco) dias após a assinatura do
Contrato, ocasião em que a contratada deverá informar o endereço do prédio onde
pretende instalar a Central. Posteriormente, deverão ser realizadas reuniões
quinzenais para acompanhamento do plano de implantação, em local a ser definido
pelas partes.
7.3. O prazo para implantação dos serviços será de, no máximo, 100 (cem dias) dias
a contar da assinatura do contrato, considerando o cronograma abaixo:
- apresentação do prédio a ser instalada a Central: 15 (quinze) dias contados da
assinatura do contrato, prorrogável por mais 10(dez) dias, se o primeiro local não for
aceito pelo INSS;
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- apresentação da topologia da plataforma e da interligação da rede, bem como
especificações técnicas detalhadas de todos os equipamentos componentes da
Plataforma Multiserviços e manuais de operação da Plataforma Multiserviços: 05
(cinco) dias contados da assinatura do contrato, prorrogável por mais 10(dez) dias;
- início da primeira etapa: a contratada deverá iniciar a operação com infraestrutura
equivalente a 400 PAs (600 uPA), no mínimo, no prazo máximo de 80 (oitenta) dias
contados da assinatura do contrato;
- início da última etapa: a contratada deverá entregar as posições de atendimento
restantes no prazo máximo de 100 (cem) dias contados da assinatura do contrato;
- entrega dos equipamentos e infraestrutura tecnológica (Plataforma Multiserviços) e
disponibilização para teste e vistoria pelo INSS: 20 (vinte) dias antes da data prevista
para o início de cada etapa;
- entrega de mobiliário e da infraestrutura física e disponibilização para vistoria pelo
INSS: 10 (dez) dias antes da data prevista para o início de cada etapa;
- treinamento, contratação e alocação da mão de obra: os funcionários deverão estar
com essas condições atendidas em até, no máximo, 5 (cinco) dias úteis antes do
início da operação;
- disponibilização de espaço para realização do treinamento prático: 5(cinco) dias
úteis antes do início da operação;
- toda a operação deverá estar em pleno funcionamento dentro do prazo máximo de
100 (cem) dias a contar da assinatura do contrato.
7.4. O início da entrada de cada etapa será condicionado ao prévio aceite pelo INSS,
devendo ser consignado em ata própria, e os pagamentos referentes aos serviços
disponibilizados serão pagos proporcionalmente à quantidade de posições de
atendimento disponibilizadas.
8. CONCEITOS E DEFINIÇÕES ADOTADOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA
8.1. Operador (Op) – denominação dada ao funcionário da CONTRATADA que irá
operar uma PA;
8.2. Posição de Atendimento (PA) – equivale ao conjunto de hardware e software
utilizado pelo operador durante as atividades de teleatendimento;
8.3. Unidade de Posição de Atendimento (uPA) – equivale ao período de 5 horas e
10 minutos de tempo de operação efetivamente logado em uma PA.
9. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS
9.1. Serviço de teleatendimento receptivo e ativo, incluindo a disponibilização de
infraestrutura física e tecnológica completa, contemplando:
a) agendamento de perícia médica para requerimento inicial e prorrogação do
auxílio-doença, ou pedidos de reconsideração do resultado da perícia médica;
b) remarcação de perícia médica;
c) agendamento, remarcação e cancelamento de dia e hora para solicitar benefícios
e serviços;
d) fornecimento de informações sobre serviços e assuntos previdenciários por meio
remoto, que não impliquem em interpretação, concessão ou indeferimento de
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direitos, servindo de mero intermediário entre o usuário e as informações constantes
da página da Previdência Social e em outros sistemas permitidos pelo INSS;
e) registro de denúncias, reclamações, sugestão e elogio na Ouvidoria-Geral da
Previdência Social;
f) inscrição prévia na Previdência Social;
g) Informações sobre Guia da Previdência Social-GPS e recolhimentos;
h) consulta eletrônica, pela qual o usuário do 135 obtém informações vocalizadas
sobre a situação do benefício, resultado do pedido de revisão, data da perícia
médica e resultado do pedido de Certidão por Tempo de Contribuição, dentre outros;
i) contactação dos usuários para fornecer respostas, informações e resultados
solicitados;
j) call back: retorno da ligação aos usuários, mediante oferta de retorno de chamada
ao usuário que entrar em fila de espera, de acordo com especificações fornecidas
pelo INSS;
k) click to call, que representa o retorno do atendimento mediante solicitação via
portal WEB;
l) informações por meio de e-mail, sms e webchat;
m) ativo eletrônico;
n) informar resultado sobre Comunicação de Decisão Pericia Médica – CRER;
o) emissão e recuperação de senha;
p) envio de lista de documentos por e-mail/fax;
q) solicitação de 2° via de documentos;
r) cálculo de Guia da Previdência Social-GPS em atraso e envio da guia por email/fax;
s) demais requerimentos de benefícios e serviços;
t) outros serviços similares aos usuários, a serem disponibilizados pelo INSS.
9.2. Os serviços ativos deverão ser implementados por solicitação do INSS, de
acordo com os seus interesses e em conformidade com as diretrizes a serem
definidas, devendo a contratada estar capacitada para implantar estes serviços
quando solicitados. Para isto, o INSS comunicará com antecedência as atividades a
serem desenvolvidas, para fins de treinamento do pessoal alocado.
9.3. As atividades e procedimentos dos funcionários da contratada deverão ser
restritos àquelas de natureza acessória às atividades exercidas pelos servidores do
INSS, em face das atribuições definidas no artigo 1º do Decreto nº 2.271/1997,
sendo vedada, especificamente, a execução de atividades relativas à habilitação,
concessão e formatação de benefícios previdenciários no sistema de processamento
de dados da Previdência Social.
9.4. A Contratada deverá fornecer estrutura física concentrada em um único imóvel,
cujo acesso à operação do INSS seja restrito aos colaboradores contratados para
essa atividade, com ambiente exclusivamente destinado a execução dos serviços
contratados, que comporte a instalação de:
a) no mínimo, 800 (oitocentas) posições de atendimento (PA) das equipes de
operação (quantidade de PA que funcionarão simultaneamente nos horários de
maior demanda de atendimento), com espaço para expansão em mais 25% (vinte e
cinco por cento) do número de PA’s, caso se faça necessário;

6

b) posições de supervisão no ambiente de operação, para a quantidade de postos
exigidos no contrato, próximas ao grupo de operadores de cada supervisor;
c) espaços específicos destinados aos profissionais de coordenação e de atividades
de apoio;
d) espaço específico para os gestores do contrato, com capacidade mínima para 5
pessoas, posicionado de forma a permitir visão ampla de todo o ambiente de
operação;
e) salas de reunião e de treinamento permanentes, que comportem, no mínimo, 10 e
30 pessoas, respectivamente.
9.5. Será, ainda, de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os
softwares e dos equipamentos de informática e de telecomunicações necessários à
operação da central de atendimento, bem como a prestação das atividades de
suporte e assistência técnica de tais recursos.
9.6. A contratação e disponibilização de recursos para administração predial e apoio
administrativo (serviços de copa, limpeza, vigilância, manutenção, água, luz e
telefone para uso administrativo) serão de responsabilidade da Contratada, podendo
a mesma incluir esses custos na planilha de formação de preços.
9.7. Será de responsabilidade da Contratada a disponibilização do mobiliário para
todos os ambientes de trabalho em quantidade e qualidade suficiente para a
operação de toda a equipe de operação, gestão e suporte, bem como para os
gestores do contrato designados pelo INSS.
9.8. Para a execução dos serviços de que trata este Termo de Referência, a
Contratada deverá disponibilizar funcionários com as características indicadas no
item 9.11, escalonados de acordo com a necessidade de atendimento, entre
07h00min e 22h00min, de segunda-feira a sábado, exceto nos feriados nacionais ou
situações excepcionais autorizadas pelo INSS.
9.8.1. O escalonamento inicial está previsto no Anexo III, o qual poderá ser alterado
posteriormente pelo INSS, conforme a necessidade, ou mediante solicitação da
Contratada e previamente autorizado pelo INSS.
9.8.2. A capacidade de atendimento aos sábados corresponderá a 25% da demanda
diária exigida no atendimento diário de segunda a sexta-feira, podendo haver escala
de revezamento entre os operadores, a critério da Contratada. A capacidade de
atendimento em dias especiais, quando não dispensada totalmente, também poderá
ser reduzida de forma a se adequar à demanda, sem prejuízo do atendimento,
mediante prévio acordo com o INSS.
9.8.2.1. Consideram-se dias especiais aqueles que, a despeito de não serem
feriados oficiais, por tradição ou costume, diferenciam-se dos dias úteis normais,
como por exemplo: segunda-feira de carnaval, véspera de Natal, etc.
9.9. A proporção de profissionais para atendimento das exigências contidas neste
documento é:
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Posto

CBO

Unidade de Medida

Gerente Geral 1421

Pelo menos um Gerente Geral

Coordenador

4101

Pelo menos um Coordenador para cada grupo de 10
supervisores, desprezando-se a fração

Analista
Operacional

2124
2612

e Pelo menos um analista para cada grupo de 100 PAs
instaladas, desprezando-se a fração

Instrutor

2332

Pelo menos um Instrutor para cada grupo de 10
supervisores, desprezando-se a fração

Monitor de
qualidade

4222-15

Pelo menos um monitor para cada grupo de 45
operadores, desprezando-se a fração

Supervisor

4201-35

Pelo menos um Supervisor para cada grupo de 15
operadores, desprezando-se a fração

Operador –
nível I

4223-10

A quantidade mínima necessária para a demanda de
atendimento de segunda a sábado, das 7hs às 22hs

Operador –
nível II

4223-20

A quantidade mínima necessária para a demanda de
atendimento de segunda a sábado, das 7hs às 22hs

9.10. Será de responsabilidade da Contratada a disponibilização de equipe de
reserva para substituição imediata dos funcionários, em caso de demissões,
substituições, faltas, férias, licenças e outros afastamentos temporários, visando
manter a capacidade mínima de atendimento exigida pelo INSS.
9.11 Os profissionais indicados executarão as seguintes atividades:
GERENTE GERAL DE OPERAÇÃO
Atribuições:
a. responder pela execução dos serviços contratados garantindo a
produtividade e a qualidade dos mesmos;
b. gerir os recursos humanos alocados nos serviços;
c. garantir a execução das atividades acessórias descritas neste
documento;
d. definir ações que garantam a solução de conflito ou omissões não
previstas em contrato;
e. planejar e estabelecer pontos de verificação e controle dos serviços;
f. atuar como preposto da Contratada perante o INSS.
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Pré-Requisitos:
a. nível escolar obrigatório: ensino superior completo;
b. deter conhecimentos exigidos para o exercício do cargo, tais como:
- telemarketing;
- técnicas de gestão de pessoas;
- técnicas gerenciais específicas de Call Center;
- uso da Posição de Atendimento - P.A. - (sistema telefônico);
- utilização dos aplicativos para registro e tratamento de ocorrências;
- utilização dos roteiro/scripts (informações sobre serviços,
procedimentos e fluxos do INSS);
- noções sobre o serviço prestado.
c. possuir experiência anterior na função;
d. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita;
e. raciocínio lógico e matemático;
f. amplo conhecimento de técnicas de gerenciamento de Call Center;
g. domínio técnico de métricas de Call Center;
h. domínio de sistemas de gestão, processos, pessoas e contratos;
i. liderança;
j. habilidade de gerenciar e de administrar conflitos.

COORDENADOR DE OPERAÇÃO
Atribuições:
a. coordenar as atividades de supervisão e monitoria;
b. planejar os serviços da operação;
c. acompanhar e analisar os indicadores de performance da operação;
d. dimensionar, alocar recursos e controlar as ausências (horários de
almoço, férias);
e. interagir com a operação visando manter nível de informação e garantir
a comunicação tempestiva;
f. acompanhar, orientar e manter a disciplina;
g. comunicar ao Gerente Geral as ocorrências de atendimento;
h. organizar e controlar os documentos e informações de uso dos
operadores (em pastas físicas e lógicas).
Pré-Requisitos:
a. nível escolar obrigatório: ensino superior completo;
- deter conhecimentos exigidos para o exercício do cargo, tais como:
- telemarketing;
- técnicas de gestão de pessoas;
- técnicas gerenciais específicas de Call Center;
- uso da Posição de Atendimento - P.A. - (sistema telefônico);
- utilização dos aplicativos para registro e tratamento de ocorrências;
- utilização dos roteiro/scripts (informações sobre serviços,
procedimentos e fluxos do INSS);
- noções sobre o serviço prestado.
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b. possuir experiência anterior compatível com a função;
c. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita;
d. raciocínio lógico e matemático;
e. amplo conhecimento de técnicas de gerenciamento de Call Center;
f. domínio técnico de métricas de Call Center;
g. domínio de sistemas de gestão, processos, pessoas e contratos;
h. liderança;
i. habilidade de gerenciar e de administrar conflitos.
ANALISTA OPERACIONAL
Atribuições:
a. responsável pelo acompanhamento dos relatórios de controle de
chamadas complementadas e atendidas, produção, qualidade e níveis de
serviço da Central além da indicação de tendências referentes a equipes;
b. acompanhar a disponibilidade dos aplicativos e softwares dos
equipamentos;
c. auxiliar nas atividades de manutenção de software e hardware dos
equipamentos em uso na Central;
d. auxiliar no serviço de suporte ao usuário nos aplicativos utilizados pela
Central de Atendimento;
e. auxiliar a Coordenação da Central na implantação de novas rotinas
internas;
f. resguardar e cuidar da confidencialidade das informações;
g. garantir de ganhos de produtividade através de otimizações de escala
e dimensionamentos junto ao planejamento;
h. fazer o acompanhamento diários/semanais/mensais de cada segmento
do atendimento, visando a formação de histórico de demanda que
proporcionarão melhor alocação dos operadores;
i. analisar as curvas históricas das chamadas recebidas na Central;
j. acompanhar a tipicidade do volume de tráfego e variáveis que afetam
direta e indiretamente o volume de chamadas no decorrer do dia;
k. realizar o dimensionamento intra-hora para dias futuros baseado em
série histórica e demais premissas com apoio de sistema de planejamento
e dimensionamento integrado ao DAC;
l. coleta de informações necessárias ao controle dos indicadores;
m. realizar o acompanhamento e aderência em tempo real do volume de
chamadas com o objetivo de identificar desvios e proporcionar melhoria e
correção nos dimensionamentos futuros;
n. realizar o acesso e manuseio de sistemas tecnológicos disponíveis a
fim de obter informações necessárias ao atendimento;
o. realizar o registro de informações em aplicativos específicos;
p. realizar a otimização na distribuição de chamadas, inclusive em
situações de emergência/não previstas;
q. acompanhar a quantidade de ligações dos diversos skills, tanto no
sistema de gerenciamento de chamadas, verificando o previsto e o
realizado – Intraday;
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r. acompanhar todas as informações em WebService de modo a permitir
a migração desses dados para sistema de controle do INSS;
s. fornecer relatórios dos processos pertinentes ao tráfego de ligações;
t. atualizar as informações relacionadas com a operação;
u. realizar a análise de curva de tráfego;
v. fornecer relatórios que indiquem a performance da Operação (tempo
médio de atendimento, nível de serviço, percentuais de abandono,
absenteísmo, etc);
w. realizar a otimização no uso das ferramentas disponíveis.
Pré-requisitos:
a. nível escolar obrigatório: ensino superior completo;
b. conhecimento em sistemas, teleinformática, telecomunicações, rede de
voz e dados, domínios de redes locais e de longa distância, conhecimento
em segurança de redes locais, protocolos de comunicação, conhecimento
e configuração de produtos Internet, capacidade de desenvolvimento e
implementação de “scripts”, conhecimento e capacidade de condução de
planos de contingência;
c. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita;
d. raciocínio lógico e matemático;
e. capacidade de análise/síntese;
f. experiência na área de controle de tráfego em central de atendimento;
g. conhecimentos na área de dimensionamento, organização, controle,
sistemas de acompanhamento e avaliação do tráfego, solução de
problemas inclusive em situações de emergência/não previstas;
h. conhecimento das ferramentas e softwares inerentes a função;
i. capacidade de planejamento e estabelecimento de pontos de verificação
e controle dos serviços sob sua responsabilidade;
j. conhecimentos de informática, digitação, Windows e Office (Word, Excel
e Access) e internet;
k. deter conhecimentos exigidos para o exercício do cargo, tais como:
- telemarketing;
- técnicas de gestão de pessoas;
- técnicas gerenciais específicas de Call Center;
- uso da Posição de Atendimento - P.A. - (sistema telefônico);
- utilização dos aplicativos para registro e tratamento de ocorrências;
- utilização dos roteiro/scripts (informações sobre serviços,
procedimentos e fluxos do INSS);
- noções sobre o serviço prestado.
INSTRUTOR
Atribuições:
a. planejar e executar programas de reconhecimento e valorização dos
empregados;
b. planejar e executar processos de capacitação e de reciclagem
periódica;
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c. planejar e executar programas de treinamentos comportamentais;
d. planejar e executar ações de melhoria do clima organizacional,
devendo promover pesquisas de clima semestralmente;
a. planejar e executar campanhas motivacionais;
b. planejar e executar programas de melhoria da qualidade de vida e
saúde ocupacional, incluindo qualidade da voz e ginástica laboral;
c. planejar e executar programas de aprimoramento da qualidade dos
serviços prestados;
d. emitir relatórios de acompanhamento das campanhas motivacionais,
dos treinamentos realizados e programas de melhoria implementados;
e. conduzir os processos de capacitação e de reciclagem periódica;
f. manter a equipe capacitada nos serviços;
g. mapear os processos e implementar programas de aprimoramento da
qualidade dos serviços prestados;
h. emitir relatórios dos treinamentos realizados e programas de melhoria
implementados;
Pré-requisitos:
a. nível escolar obrigatório: ensino superior completo;
- deter conhecimentos exigidos para o exercício do cargo, tais como:
- telemarketing;
- técnicas de gestão de pessoas;
- técnicas gerenciais específicas de Call Center;
- uso da Posição de Atendimento - P.A. - (sistema telefônico);
- utilização dos aplicativos para registro e tratamento de ocorrências;
- utilização dos roteiro/scripts (informações sobre serviços,
procedimentos e fluxos do INSS);
- noções sobre o serviço prestado.
b. possuir experiência anterior compatível com a função;
c. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita;
d. habilidades para solução de conflitos interpessoais e melhoria do
clima organizacional;
e. habilidade em planejamento e controle;
f. habilidade na elaboração de atividades motivacionais;
g. habilidade em formular, aplicar e interpretar os resultados de
pesquisas de clima organizacional;
h. condução de grupos;
i. facilidade em aplicar e avaliar conceitos e ferramentas de qualidade;
j. capacidade de aplicar técnicas e dinâmicas de capacitação
organizacional;
k. habilidade em conduzir reuniões;
l. didática;
m. conhecimento de microinformática básica, digitação, Windows e Office
(Word, Excel e Access);
n. aprovação em programa de seleção a ser realizado pela Contratada,
com critérios validados pelo INSS, inclusive treinamento em:
n.1. telemarketing;

12

n.2. gestão de pessoas;
n.3. gestão de processos;
n.4. sistemas de monitoração;
n.5. uso da Posição de Atendimento - PA. (sistema telefônico);
n.6. utilização de aplicativos para registro e tratamento de ocorrências;
n.7. utilização dos roteiro/scripts (informações sobre
serviços,
procedimentos e fluxos do INSS).
n.8. conteúdos vinculados aos serviços previdenciários objeto deste
Termo de Referencia.
MONITOR DE QUALIDADE
Atribuições:
a. realizar a monitoria da qualidade do atendimento (no mínimo 4
monitorias por mês de cada atendente) mediante utilização do formulário
constante do Anexo IV, identificando as falhas e propondo as correções e
treinamentos adicionais, assim como dando o feedback para cada
operador/grupo avaliado.
Pré-requisitos:
a. nível escolar obrigatório: ensino superior (pode ser cursando, a partir
do 3° semestre);
b. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita;
c. experiência na área de qualidade em central de teleatendimento;
d. facilidade em aplicar e avaliar conceitos e ferramentas de qualidade
j. conhecimento de microinformática básica, digitação, Windows e Office
(Word, Excel e Access);
o. aprovação em programa de seleção a ser realizado pela Contratada,
com critérios validados pelo INSS, inclusive treinamento em:
n.1. telemarketing;
n.2. gestão de pessoas;
n.3. gestão de processos;
n.4. sistemas de monitoração;
n.5. uso da Posição de Atendimento - PA. (sistema telefônico);
n.6. utilização de aplicativos para registro e tratamento de ocorrências;
n.7. utilização dos roteiro/scripts (informações sobre
serviços,
procedimentos e fluxos do INSS).
n.8. conteúdos vinculados aos serviços previdenciários objeto deste
Termo de Referencia.
SUPERVISOR DE OPERAÇÃO
Atribuições:
a. esclarecer as dúvidas dos operadores;
b. acompanhar a performance dos operadores, inclusive por meio de
monitoria dos atendimentos realizados (no mínimo 3 ligações por dia
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mediante utilização do formulário constante do Anexo IV), cuja atividade
poderá ser realizada também nas horas que o supervisor não estiver
acompanhando a equipe;
c. dar feedback aos operadores;
d. gerenciar os resultados e a qualidade dos serviços prestados;
e. gerenciar a satisfação dos segurados a respeito dos serviços sob sua
condução;
f. prestar informações sobre os monitoramentos efetuados;
g. planejar e estabelecer pontos de verificação e controle dos serviços.
Pré-Requisitos:
a. nível escolar obrigatório: ensino superior (pode ser cursando a partir do
3° semestre);
b. possuir experiência anterior compatível com a função;
c. deter conhecimentos exigidos para o exercício do cargo;
d. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita;
e. raciocínio lógico e matemático;
f. habilidades de gerenciamento, monitoração, organização, controle,
liderança, solução de problemas, desenvolvimento de equipe e
relacionamento interpessoal;
g. habilidades para solução de conflitos interpessoais e melhoria do clima
organizacional;
h. conhecimento de microinformática básica, digitação, Windows, Office
(Word, Excel e Access) e internet;
i. aprovação em programa de seleção a ser realizado pela Contratada,
com critérios validados pelo INSS, inclusive treinamento em:
i.1. telemarketing;
i.2. técnicas de gestão de pessoas;
i.3. técnicas gerenciais específicas de Call Center;
i.4. uso da Posição de Atendimento - P.A. - (sistema telefônico);
i.5. utilização de aplicativos para registro e tratamento de ocorrências;
i.6. utilização dos roteiro/scripts (informações sobre serviços,
procedimentos e fluxos do INSS).
i.7. conteúdos vinculados aos serviços previdenciários objeto deste
Termo de Referencia.
OPERADOR DE TELEMARKETING – NÍVEL 1
Atribuições:
a. realizar os serviços descritos no item 9.1, “a”, “b”, “c”, “d”, “f”, “g”, além
de outros semelhantes que vierem a ser solicitados pelo INSS.
Pré-requisitos:
a. Nível escolar obrigatório: ensino médio completo;
b. deter conhecimentos exigidos para o exercício do cargo;
c. possuir treinamento específico em técnicas de telemarketing receptivo e
ativo;
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d. possuir aprovação em exame foniátricos e audiométricos;
e. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita;
f. habilidades para solução de conflitos interpessoais e melhoria do clima
organizacional;
g. raciocínio lógico e matemático;
h. conhecimento de microinformática básica, digitação, Windows e Office
(Word e Excel) e internet;
i. aprovação em programa de seleção a ser realizado pela Contratada,
com critérios validados pelo INSS, inclusive treinamento em:
i.1. telemarketing;
i.2. uso da Posição de Atendimento - P.A. - (sistema telefônico);
i.3. utilização dos aplicativos para registro e tratamento de
ocorrências;
i.4. utilização dos roteiro/scripts (informações sobre serviços,
procedimentos e fluxos do INSS);
i.5. conteúdos vinculados aos serviços previdenciários objeto deste
Termo de Referencia.
Habilidade e Atitudes:
a. Análise: habilidade para identificar problemas, interpretar dados e
informações apontados pelos segurados e contribuintes para que sejam
identificadas as necessidades reais e suas consequentes soluções.
b. Comunicação: saber ouvir com sensibilidade para identificar os
problemas reais apontados pelos segurados e contribuintes, expressar-se
com desenvoltura, clareza e objetividade, transmitir idéias, passar
informações sem distorções ou ruídos.
c. Flexibilidade: Capacidade de rever opiniões, padrões e scripts, revendo
seus posicionamentos e comportamentos frente a fatos ou
argumentações convincentes.
d. Relacionamento: Habilidade para se relacionar com pessoas e grupos,
através de atitudes empáticas e profissionais, agindo com respeito e
ponderação diante de situações conflituosas e adversas.
OPERADOR DE TELEMARKETING – NÍVEL 2
Atribuições:
b. realizar os serviços descritos no item 9.1, subitens “e”, “i”, “j”, “k” e “l”,
além de outros de maior complexidade (ex.: informações mais
complexas do item “d”) que vierem a ser solicitados pelo INSS.
Pré-requisitos:
a. nível escolar obrigatório: ensino superior, pode ser cursando a partir do
3° semestre;
b. deter conhecimentos exigidos para o exercício do cargo;
c. possuir experiência anterior compatível com a função;
d. possuir treinamento específico em técnicas de telemarketing receptivo
e ativo;
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e. possuir aprovação em exame foniátricos e audiométricos;
f. capacidade de comunicar-se e expressar-se corretamente em
linguagem falada e escrita, além de capacidade de argumentação;
g. habilidades para solução de conflitos interpessoais e melhoria do clima
organizacional;
h. raciocínio lógico e matemático;
i. conhecimento de microinformática, digitação, Windows e Office (Word
e Excel) e internet;
j. aprovação em programa de seleção a ser realizado pela Contratada,
com critérios validados pelo INSS, inclusive treinamento em:
j.1. Telemarketing;
j.2. uso da Posição de Atendimento - P.A. - (sistema telefônico);
j.3. utilização dos aplicativos para registro e tratamento de
ocorrências;
j.4. utilização dos roteiro/scripts (informações sobre serviços,
procedimentos e fluxos do INSS);
j.5. conteúdos vinculados aos serviços previdenciários objeto deste
Termo de Referencia.
Habilidade e Atitudes:
a.
Análise: Habilidade para identificar problemas, interpretar dados e
informações apontados pelos segurados e contribuintes para que sejam
identificadas as necessidades reais e suas consequentes soluções.
b.
Comunicação: Saber ouvir com sensibilidade para identificar os
problemas reais apontados pelos segurados e contribuintes, expressar-se
com desenvoltura, clareza e objetividade, transmitir ideias, passar
informações sem distorções ou ruídos, além de excelente dicção.
c.
Flexibilidade: Capacidade de rever opiniões, padrões e scripts,
revendo seus posicionamentos e comportamentos frente a fatos ou
argumentações convincentes, assim como trabalhar em equipe e sob
pressão.
d.
Relacionamento: Habilidade para se relacionar com pessoas e
grupos, através de atitudes empáticas e profissionais, agindo com
respeito e ponderação diante de situações conflituosas e adversas.
e.
Persuasão: Habilidade de conduzir o diálogo de forma convincente e
saber contornar objeções.
9.12 Além das atividades acima descritas, a contratada deverá ainda executar os
seguintes serviços:
Gestão de RH
a. execução dos serviços de recrutamento e seleção de pessoal de
acordo com o perfil de profissionais definidos e de acordo com a prática
de mercado, verificando, além da qualificação profissional do candidato,
aqueles que não representem perigo para a segurança na central;
b. implementação de programas de reconhecimento e valorização dos
empregados;
c. implementação de programas de treinamentos comportamentais;
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d. condução de ações de melhoria do clima organizacional, devendo
promover avaliação semestral do clima organizacional, considerando a
aplicação de pesquisa individual, escrita e confidencial com todos os
empregados envolvidos na prestação de serviços, mediante prévia
validação dos critérios pelo INSS, e emitindo os relatórios de
acompanhamento das campanhas motivacionais;
e. elaboração, planejamento e implementação de campanhas
motivacionais;
f. implementação de programas de melhoria da qualidade de vida e
saúde ocupacional, incluindo qualidade da voz e ginástica laboral.
g. condução da entrega tempestiva de vales transporte e alimentação;
h. condução de atividades relativas a esclarecimento de dúvidas sobre
folha de pagamento de salários, benefícios e outros assuntos afetos a
área de recursos humanos;
i. substituir, a seu critério ou a pedido do INSS, qualquer de seus
empregados designados para executar as tarefas que não estejam
atendendo aos padrões de qualidade exigidos pelo INSS.
Atividades de apoio administrativo
a. serviços de back office para tratamento de ocorrências e/ou
complemento de informações do atendimento;
b. tratamento e manutenção de dados e informações necessários à
execução dos serviços;
c. elaboração e emissão de relatórios e planilhas;
d. elaboração, transcrição, recepção, expedição de documentos e
correspondências;
e. organização, controle e arquivamento de documentos físicos e
lógicos;
f. controle de material de expediente;
g. apoio administrativo na utilização de microcomputadores e periféricos,
planilhas eletrônicas, editores de texto, correio eletrônico, fax, copiadoras
e similares.
9.13. A contratada deverá alocar mão de obra para as atividades de apoio
administrativo e gestão de RH, devendo os custos serem incluídos como despesas
administrativas/operacionais na Planilha de Custos e Formação de Preços que
compõe a proposta comercial.
9.14. No caso de contratação de Jovem Aprendiz (Leis n° 10.097/2000, n°
7.655/2011 e Decreto n° 5.598/2005), a quantidade de postos e a respectiva
remuneração deverão ser adequadas na planilha de custos, de modo a
compatibilizar com os valores fixados para o mesmo cargo.
10. TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO
10.1. Para assegurar a qualidade dos serviços a serem executados, a Contratada
deve disponibilizar pessoal devidamente capacitado e treinado, considerando as
demandas e habilidades a serem exigidas.
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10.2. O processo de capacitação deverá ser contínuo, conduzido por equipe de
qualificada e alocada pela Contratada para essa função. Esta equipe será
responsável pelo treinamento, planejamento, execução, acompanhamento e
avaliação permanente do processo de capacitação, devendo solicitar previamente a
autorização do INSS e informar, por meio de relatórios, cada ação realizada.
10.3. O programa de capacitação dos novos monitores, operadores e supervisores é
parte integrante do processo seletivo que deverá ser executado pela Contratada. O
treinamento inicial deverá conter metodologia e conteúdo programático referente às
atividades de uma Central de Atendimento. Sua aplicação será de acordo com perfis
de cargos definidos e deve abordar no mínimo, os seguintes assuntos:
 Contextualização sobre Central de Atendimento;
 Comunicação falada e escrita – técnicas e habilidades;
 Padrões de Atendimento Telefônico;
 Legislação vigente sobre Telemarketing e Código de Ética do setor;
 Sigilo profissional;
 Conhecimentos sobre a missão, estrutura, legislação previdenciária,
benefícios, contribuições e serviços conforme conteúdos repassados pelo
INSS.
10.3.1. Para admissão do funcionário, o mesmo deverá passar por processo seletivo
que contenha, no mínimo, provas de conhecimentos gerais, redação e
conhecimentos específicos do INSS, cujos critérios de avaliação são sugeridos
abaixo:
- Prova de conhecimentos gerais (20 questões 0,5 pontos cada; nota
mínima: 7 pontos): Português, matemática (raciocínio lógico), geografia e
informática;
- Redação com correção baseada na metodologia da ABNT, com
aproveitamento mínimo de 7 pontos;
- Prova de conhecimento específicos do INSS (20 questões 0,5 pontos cada;
nota mínima: 7 pontos): conteúdo abordado no treinamento inicial.
10.4. Os conteúdos do programa de capacitação dos gerentes, coordenadores,
monitores, operadores e supervisores, referente aos sistemas, serviços, processos,
scripts, legislação previdenciária e os procedimentos para o desenvolvimento das
atividades, serão fornecidos pelo INSS aos instrutores/supervisores da Contratada,
cabendo a estes efetuar o treinamento, sob supervisão técnica do INSS.
10.5. A carga horária do treinamento relacionado aos assuntos previdenciários para
cada grupo deverá ser ajustada de modo a totalizar 10 (dez) dias, no mínimo, sendo
9 para treinamento teórico e 1 para treinamento prático.
10.6. Excepcionalmente, quando julgar necessário, o INSS poderá utilizar seus
próprios instrutores para ministrar treinamento referente aos assuntos específicos de
missão, estrutura, legislação previdenciária, benefícios, contribuições e sistemas
corporativos da Previdência, devendo, nestes casos, todas as demais despesas com
o treinamento, tais como infraestrutura física, equipe de apoio, materiais e
equipamentos, correrem por conta da contratada.
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10.7. A Contratada deverá ministrar treinamentos relativos à reciclagem para todos
os operadores e supervisores. O programa de reciclagem deverá prever no mínimo 1
(uma) hora semanal de treinamento para cada profissional.
10.8. A Contratada deverá comunicar ao INSS a necessidade identificada de
reciclagem dos operadores e supervisores para providências de repasse das
informações necessárias aos instrutores/monitores da Contratada, que atuarão na
disseminação dos conteúdos.
10.9. A realização das atividades de capacitação de pessoal é obrigatória,
principalmente nos seguintes casos:
 novos serviços, alterações da legislação previdenciária e sistemas para
atendimento;
 disseminação de novas informações/atualização de roteiros/scripts;
 demandas sazonais;
 ação corretiva, quando observada não conformidade na avaliação do
operador;
 ação preventiva;
 para equalização e reforço do aprendizado, rotineiramente;
 quando demandado pelo INSS.
10.10. Os custos decorrentes da implementação do programa de capacitação
(treinamento e reciclagem) e da contratação inicial do pessoal aprovado com
antecedência de 5(cinco) dias do início de cada etapa de implantação da central
serão de responsabilidade da Contratada e cotados como “Custos Indiretos” na
Planilha de Custos e Formação de Preços. A execução do programa de capacitação
não poderá, sob nenhuma hipótese, prejudicar a execução dos serviços ou a sua
produtividade.
10.11. No caso de impossibilidade de realização da capacitação inicial na central de
atendimento, com vistas a atender o prazo de início da operação, a Contratada
poderá disponibilizar instalações fora do ambiente de trabalho para capacitação de
pessoal administrativo e de operação, devendo os demais treinamentos ocorrer nas
instalações definitivas da central.
10.12. A Contratada deverá preservar todas as informações relativas aos
treinamentos e reciclagens, de forma a permitir ao INSS acesso, a qualquer tempo,
dos seguintes dados:
 agenda mensal dos treinamentos;
 cursos/treinamentos e reciclagens realizadas, avaliações dos
treinamentos, treinados e instrutores;
 metodologia para identificação das necessidades de reciclagens;
 carga horária dos treinamentos e reciclagens;
 avaliação do aproveitamento;
 ações corretivas/ajustes, nos casos de aproveitamentos insatisfatórios.
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10.13. Não será permitida a permanência de operadores que não tenham passado
pelo processo de treinamento ou cuja capacitação para a função não seja certificada
por meio de monitoria ou simulação de atendimento validada pelo representante da
Contratante.
10.14. Os conteúdos de treinamento mínimo relacionado à capacitação inicial em
assuntos previdenciários estão descritos no Anexo V.
11. MONITORIA DE QUALIDADE
11.1. Os operadores deverão ser monitorados em seus atendimentos no mínimo 4
vezes por mês, em períodos espaçados, segundo os critérios definidos no Anexo IV
cujos critérios, fatores e conceitos poderão ser alterados, excluídos ou substituídos a
qualquer tempo, a critério do Contratante.
11.2. As monitorias passivas deverão ser realizadas pelos supervisores ou
monitores. Ele consiste na escuta da ligação e acompanhamento do atendimento,
incluindo as orientações fornecidas e os procedimentos adotados pelo operador, de
acordo com os critérios definidos.
11.3. Todos os operadores devem receber feedback independente do resultado da
monitoria, sendo obrigatória a reciclagem e acompanhamento daqueles que
obtiverem resultado inferior a 80%.
11.4. A contratada deverá apresentar, mensalmente, relatórios quanto às monitorias
realizadas, destacando as necessidades de melhoria e ações corretivas adotadas.
11.5. A contratada deverá disponibilizar um Sistema de Monitoria da Qualidade do
Teleatendimento em suas instalações, que permita realizar auditoria dos processos
e procedimentos, conforme os seguintes requisitos e exigências:
- disponibilizar formulários personalizáveis e diferenciados de acordo com o call
center , skill , item, peso e falta grave;
- a gravação deve estar disponível no próprio sistema de monitoria;
- os relatórios estatísticos devem ser disponibilizados em modo gráfico, que
são emitidos em tela ou ainda gravados em meios magnéticos, para a
utilização em outros aplicativos e apresentados mensalmente para o INSS;
- ao acessar o sistema, o usuário deve identificar a sua função atual e informar
sua senha de acesso;
- cada avaliador ao digitar a sua senha terá acesso a Tela Inicial onde deverá
mostrar a operação e a monitoração pelo qual é responsável:
- o sistema deve armazenar as informações de cadastro do operador e as
respectivas avaliações de cada um;
- a geração de relatórios deverá ser automática e permitir a apresentação das
avaliações detalhadas, consolidadas, evolutivas,
11.6. Dependendo do resultado individual da monitoria de qualidade de atendimento
ou oriundo de reclamação via Ouvidoria do Ministério da Previdência Social, o
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operador deverá escutar a gravação junto com o monitor e receber feedback, a fim
de tomar ciência dos erros e acertos através de uso de pausa de até 15 minutos
para essa atividade, além de participar de treinamento específico sobre o tema na
mesma semana, devendo receber:
- advertência verbal: em casos de falhas menos graves decorrentes do atendimento
que tenha gerado prejuízo ao segurado e/ou a imagem do INSS e/ou primeira faltas
disciplinares ou insubordinações;
- advertência por escrito: em casos de falhas mais graves decorrentes do
atendimento que tenha gerado prejuízo ao segurado e/ou a imagem do INSS,
reincidência de faltas disciplinares e/ou insubordinações e/ou conduta com avaliação
inadequada (tais como: irritação, desinteresse, inconveniência ou fato de paciência e
outras situações similares);
- suspensão: em casos desvio de comportamento (tais como distrato, hostilidade,
comentários inapropriados de maneira que denigrem a imagem do segurado ou do
INSS e outras situações similares) e/ou reincidência do caso que gerou a aplicação
da advertência por escrito.
- afastamento: reincidência do caso que gerou a aplicação da suspensão e/ou
aproveitamento insatisfatório após reciclagem. Dependendo da gravidade do desvio,
poderá o empregado sofrer afastamento de imediato, sem a necessidade de
aplicação prévia da penalidade de suspensão.
11.7. As notas de monitoria de cada operador deverão ser repassadas também ao
supervisor responsável, que deverá acompanhá-lo com maior frequência.
12. SEGURANÇA DAS INFORMAÇÕES
12.1. Será resguardado o sigilo das informações, documentos e bancos de dados do
INSS, ficando a cargo da contratada a adoção de todas as providências necessárias
para esse fim.
12.2. Os empregados com acesso ao ambiente de operação deverão assinar
contrato de trabalho que contenha termos e condições de confidencialidade. Para os
colaboradores eventuais e prestadores de serviços que não estejam cobertos por um
contrato existente, deverá ser exigida a assinatura em acordo de confidencialidade,
antes de obter acesso às instalações de operação.
12.3. O contrato de trabalho ou o termo de confidencialidade, nos casos acima
citados, deverão conter cláusulas específicas sobre responsabilização e sigilo das
informações.
12.4. Deve também ser expresso claramente, no contrato de trabalho, a penalidade
caso sejam divulgadas informações confidenciais, mesmo após o término do
mesmo.
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12.5. Todos os acessos físicos e lógicos deverão ser imediatamente bloqueados em
caso de suspeita de conduta indevida por parte do operador, sendo o gerente geral
ou pessoa por ele indicada, capaz e responsável pela liberação ou alteração dos
acessos do mesmo.
12.6. Para os casos de demissão do empregado ou dispensa, seja ela por justa
causa ou não, deverão ser imediatamente revogados os acessos a ambientes e
sistemas.
12.7. Toda informação deverá ser tratada e disponibilizada para a fonte requisitante,
não cabendo divulgação ou mesmo apontamentos em qualquer meio de anotação,
que propicie exposição de informação alheia e reutilização danosa.
12.8. Todas as informações impressas deverão ser destruídas após sua utilização,
pelos trâmites normais já adotados na Previdência Social que serão repassados à
empresa Contratada.
12.9. Todas as informações geradas e armazenadas referentes aos atendimentos
prestados serão de propriedade exclusiva da Previdência Social, não podendo a
Contratada, em nenhuma hipótese, utilizá-las ou divulgá-las, para qualquer
finalidade, sem prévia autorização formalizada pela Previdência Social.
12.10. O circuito de rede da previdência social, modem, roteador, switchs e demais
acessórios deverão ser instalados em ambiente isolado e protegido contra acesso
indevido.
12.11. O acesso aos demais sites de Internet, com exceção do site da Previdência
Social e demais sites autorizados pelo INSS, deverão ser bloqueados nos
equipamentos do teleatendimento.
12.12. Além dos itens de segurança citados acima, a empresa deverá providenciar
também:
- Proteção do setup dos microcomputadores com senha;
- A senha de setup deve ser utilizada exclusivamente pela área de suporte de
TI;
- Portas USB nos equipamentos da operação bloqueadas para “boot” do
computador;
- Portas USB bloqueadas para equipamentos 3G e similares;
- Gravação de dados em qualquer dispositivo de armazenamento bloqueada
em portas USB;
- Portas wi-fi, bluetooth desabilitadas;
- Cada operador deve possuir login e senha individuais de acesso à sessão
de usuário do Sistema Operacional;
- Nos intervalos de descanso, treinamento, lanches e outros, a sessão do
usuário deve ser bloqueada;
- Todas as opções de configuração de sistema e aplicações, em especial o
navegador, sistema de arquivos e painel de controle devem ser bloqueados
ao usuário, sendo permitido acesso apenas ao administrador;
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- As opções de gravação de arquivo dos navegadores devem estar
desabilitadas;
- Senha de administrador deve ser restrita aos responsáveis pelo suporte de
TI;
- Todos os aplicativos utilizados pelos operadores devem ser disponibilizados
na área de trabalho (desktop) do computador;
- Bloquear o acesso a aplicativos tais como "edit.com", que permitem criar e
gravar arquivos no computador, salvo quando solicitado pelo INSS;
- Aplicativos do tipo “bloco de notas – notepad” devem ter a função de
gravação de arquivo desabilitada;
- Os equipamentos da área de teleatendimento não devem ter acesso a
impressoras;
- Os equipamentos dos operadores não devem ter acesso a correio
eletrônico, salvo mediante solicitação prévia e expressa do INSS;
- O correio eletrônico de supervisores na área de teleatendimento não deve
enviar mensagens para domínios externos à Central;
- Sistemas de mensagens instantâneas na área de teleatendimento devem ter
o acesso bloqueado para usuários de domínios externos à Central;
- O acesso ao menu Iniciar deve ser bloqueado ao operador;
- Utilizar apenas o aplicativo Terminal Service para suporte remoto;
- Todos os equipamentos devem possuir antivírus instalado e atualizado;
- O uso/porte de canetas e outros acessórios que possibilitem gravação de
imagem, vídeo e de som dentro da operação não é permitido;
- Não possibilitar ao operador acessar pastas e arquivos compartilhados na
rede;
- Arquivos necessários a treinamento, orientação, informações diversas
relativas à operação da central devem ser disponibilizados em portal web no
ambiente intranet.
12.13. Além dos itens de segurança listados acima, o INSS poderá solicitar outras
medidas que julgar pertinentes visando aumentar a seguranças das informações na
central.
12.14. O INSS poderá realizar ação de verificação da segurança das informações na
central periodicamente, com o objetivo de verificar o atendimento das exigências
citadas.
13. NÍVEIS DE SERVIÇO
13.1. Quanto ao nível de serviço quantitativo, isto é, o volume de chamadas a ser
atendido a cada mês, a contratada deverá possuir capacidade mínima de
atendimento, a partir do terceiro mês de operação, de 2.000.000 (dois milhões) de
chamadas atendidas mensalmente por meio humano e eletrônico, considerando a
evolução da demanda de atendimento remoto e a capacidade atualmente instalada.
13.2. Os níveis de serviço qualitativos estão especificados no Anexo I, e deverão
constar também do Edital e do Contrato, devendo ser atingidos a partir do terceiro
mês de operação da Central de Teleatendimento quando a capacidade estiver
23

completa, desde que não especificado outro prazo mais estendido, estando a
contratada obrigada a prestar os serviços objeto da licitação com um padrão de
atendimento igual ou superior àquele definido como EXIGIDO, sob pena de desconto
proporcional, de acordo com as faixas de tolerância.
13.3. O não atendimento dos níveis de serviço qualitativos quando reiteradamente
abaixo da faixa de tolerância sujeita a contratada à aplicação das
penalidades/sanções previstas no Anexo I que trata do Acordo de Níveis de
Serviços-ANS.
13.4. Com relação à plataforma de telecomunicações e os respectivos produtos que
dela se esperam, conforme detalhado no item 16 abaixo, fixamos os seguintes níveis
de serviço, cujo não atendimento sujeita a contratada à aplicação do desconto
proporcional ao faturamento mensal nos percentuais abaixo indicados:
NÍVEIS DE SERVIÇO RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ITEM

Inclusão de novo
código de registro do
atendimento para
utilização pelo
operador
Alteração no
relatório Conexão
135 (alteração,
inclusão de campo,
etc.)
Restauração e
disponibilização para
o INSS de gravação
já armazenada em
fita
Gravação de
mensagem para
árvore de voz (em
caso de alteração,
inclusão de
mensagens, etc.)

SLA
(HS - %)

INÍCIO DO
PRAZO

PERCENTUAL DE
DESCONTO

36

A partir da
solicitação
0,03% por
feita por
dia de
representante atraso
do INSS

36

A partir da
solicitação
0,03% por
feita por
dia de
representante atraso
do INSS

48

A partir da
solicitação
0,03% por
feita por
dia de
representante atraso
do INSS

48

A partir da
solicitação
feita por
0,03% por
representante dia de
do INSS
atraso

Observação

INSS enviará o novo
modelo

A implantação da
mensagem gravada
na URA depende de
validação prévia do
INSS
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Alteração da árvore
de voz (inclusão de
mensagens novas,
alteração na árvore
atual, etc.)

72

A partir da
solicitação
0,03% por
feita por
dia de
representante atraso
do INSS

O prazo para
inclusão de
mensagem nova na
árvore de voz
depende da
validação ou envio
da gravação da
mensagem pelo
INSS

13.5. Quando os níveis de serviço acima ultrapassarem a 168 horas, será
considerada falta grave e será aplicada a penalidade prevista no subitem 23.2.5 do
tópico 23.
13.6. As consultas automatizadas deverão ser implementadas na URA pela
contratada para funcionamento no início da operação da Central. O INSS repassará
à contratada os fluxos, rotinas e regras de negócio para subsidiar o desenvolvimento
e implantação das consultas, bem como disponibilizará conexão e acesso remoto
aos dados da Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social –
DATAPREV, conforme os protocolos e política de segurança da empresa.
13.7. O atendimento eletrônico corresponde às consultas automatizadas realizadas
pela Unidade de Resposta Audível – URA, bastando que o segurado impute as
informações solicitadas pelo sistema, discando-as do seu telefone ou vocalizandoas, mediante captação de cifra de voz.
13.8. O INSS deverá validar todas as consultas antes da implantação na URA,
quando for o caso de implantação de serviço novo.
13.9. A contratante disponibilizará, ao final de cada mês de operação, relatório
específico referente aos níveis qualitativos de serviço, conforme os indicadores
estabelecidos no Anexo II, evidenciando quadro comparativo dos índices mensais
computados efetivamente pela Plataforma de Telecomunicações e os índices
estabelecidos neste Termo de Referência.
13.10. Nos relatórios onde forem detectados índices fora dos limites máximos e
mínimos estabelecidos, a Contratada deverá inserir justificativas detalhadas para as
ocorrências ou, na falta dessas, indicar as ações e prazos para regularizar a
situação. A disponibilização do relatório acima referido não elimina a necessidade de
que a Contratada disponibilize ao INSS os demais relatórios operacionais e de
gestão, conforme estabelecido pelos gestores do INSS.
13.11. A Contratada terá um prazo de 30 dias corridos, contados a partir da data
final do período a que se referir o relatório de níveis qualitativos de serviço, para
implantar ações de correção visando atender as metas estabelecidas.
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13.12. Após decorrido o prazo constante no item anterior, permanecendo os índices
mensais fora dos limites máximos e mínimos estabelecidos, o INSS aplicará as
sanções previstas neste Termo de Referência.
13.13. O INSS poderá reavaliar os parâmetros máximos e mínimos dos níveis de
serviço estabelecidos neste Termo de Referência, desde que a alteração,
cumulativamente:
a. seja tecnicamente justiçada;
b. não implique em acréscimo ou redução do valor contratual do
serviço além dos limites de 25% permitidos pelo art. 65, § 1°, da Lei n. 8.666/93; e
c. não configure descaracterização do objeto licitado.
13.14. A Contratada deverá implantar sistema web que possibilite ao INSS extrair
relatórios diários, mensal e histórico dos dados referentes ao tempo total logado e
em pausa (por tipo) para cada operador de teleatendimento.
13.15. Para fins de consolidação dos indicadores de qualidade e desempenho
previstos no Contrato, os quais serão aplicáveis somente aos níveis de serviço que
envolvem o atendimento humano, excluindo os indicadores relacionados à
infraestrutura tecnológica, será considerado “Dia Atípico” quando o volume de
chamadas recebidas no dia for superior a 15% em relação à capacidade média
estimada (90 mil ligações diárias).
13.16. A Contratada poderá expurgar todos os “Dias Atípicos” para fins de cálculo
dos indicadores.
13.17. Poderão ser expurgados dos indicadores os serviços que, reconhecidamente
pelo INSS, ultrapassarem os níveis de serviço estabelecidos neste termo.
13.18. A apuração dos dados para cálculo dos níveis de serviço será automática, por
meio de captura de dados e informações do DAC – Distribuidor Automático de
Chamadas.
14. PLANO DE AÇÃO
14.1. A Contratada deverá apresentar, por ocasião da reunião a ser realizada com o
INSS após a assinatura do contrato, e se comprometer a implementar PLANO DE
AÇÃO que contemple os seguintes ITENS:
1) Plano Inicial: procedimentos a serem utilizados para a absorção de
conhecimentos e dos serviços junto à sua antecessora e ao INSS, com programa de
avaliação do desempenho, de forma a garantir a qualidade dos serviços.
2) Plano de Sucessão Final: procedimentos a serem utilizados para repasse de
conhecimentos e dos serviços à sua sucessora, ao final do Contrato, de forma a
garantir a qualidade dos serviços, sem impacto nos resultados, por ocasião da
sucessão.
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3) Programa de Recrutamento e Seleção de Pessoal: com critérios a serem
validados pelo INSS no processo de seleção.
4) Programa de Treinamento e Reciclagem: deverá obedecer ao item 9 deste
Termo de Referência.
5) Plano de Carreira e Promoções: baseado em critérios objetivos e que privilegie
a competência e a avaliação do desempenho.
6) Remuneração dos Empregados: dentro dos padrões das associações de
classe, sindicatos ou assemelhadas, fixados pelo Estado ou constantes de
acordo/dissídio coletivo/convenção.
7) Planos de Benefícios: tais como: Seguro Saúde, Plano de Saúde, Vale Refeição,
Vale Transporte aos seus empregados, constantes de acordo/dissídio
coletivo/convenção.
8) Plano de Incentivo: premiações ou outros meios de incentivos aos funcionários
com o objetivo de diminuir a rotatividade e incentivar sua permanência na operação.
9) Planos de Segurança: Plano de segurança e adequação ao SESMT – Serviço de
Engenharia, Segurança e Medicina do Trabalho.
10) Programa Permanente de Motivação e Avaliação do Clima Organizacional:
campanhas motivacionais junto à operação (no mínimo de 3 por semestre) visando
manter a operação motivada e voltada à qualidade de vida, além de realizar
avaliação permanente das condições de trabalho que afetam o clima organizacional,
mediante pesquisa individual, escrita e confidencial com todos os empregados
envolvidos com a prestação dos serviços objeto da licitação, a ser realizada
semestralmente. Os itens avaliados e os índices obtidos ficam sujeitos à apreciação
do INSS. Após a aprovação, dar imediato feedback aos funcionários.
11) Plano de Contingência: ações que deverão ser adotadas para cobrir
ocorrências tais como: greve de funcionários ou paralisação de sistema de
transporte da localidade, roubo de equipamentos ou assaltos às instalações,
incêndios ou inundações nas instalações, pane em hardware e software que
compõem a solução, dentre outras situações que se configurem evento excepcional,
visando minimizar o impacto negativo no atendimento. Os serviços não poderão ficar
desativados por mais de 2 (duas) horas. Paralisações acima de 2 (duas) horas
poderão ensejar a aplicação de penalidades previstas no Contrato. Qualquer
paralisação deverá ser justificada por escrito à contratada.
15. PROJETOS DE IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE TELEATENDIMENTO
15.1. A Contratada deverá apresentar, em até 5(cinco) dias após a aceitação do
prédio pelo INSS, os projetos abaixo relacionados:
a) Projeto de Lay Out;
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b) Projeto de Instalação da rede elétrica, lógica e telefônica;
c) Projeto de Hidráulica;
d) Projeto de instalação do circuito fechado de televisão, gerador elétrico,
climatização e no break.
15.2. Os projetos deverão contemplar as fases de execução e cronograma de cada
uma das ações relacionadas no item anterior.
15.3. Os projetos serão avaliados pelo INSS, que poderá solicitar alterações e
ajustes que se façam necessários ao atendimento das exigências e especificações
estabelecidas no Edital e normas conexas, bem como ao cumprimento do prazo de
implantação da Central.
16. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DA INFRAESTRUTURA FÍSICA
16.1. INSTALAÇÕES
A Contratada deverá fornecer estrutura física concentrada em um único imóvel,
preferencialmente em prédio horizontal, cujo acesso seja restrito às operações do
INSS, com instalações adequadas que atendam às normas de acessibilidade, com
espaço destinado a estacionamento, em local de fácil acesso e onde não haja perigo
de interrupção dos serviços seja por festividades ou outros eventos, que comporte a
implantação da Central de Teleatendimento da Previdência Social com as
características e especificações estabelecidas neste termo de referência.
16.1.1. O imóvel onde funcionará a Central de Teleatendimento deverá comportar:
a) no mínimo, 800 (oitocentas mil) posições de atendimento (PA) das equipes de
operação, com capacidade para expansão em mais 25% (vinte e cinco por cento)
caso necessário;
b) posições de supervisão no ambiente de operação, para a quantidade de
supervisores exigidos no contrato, próximas ao grupo de operadores de cada
supervisor;
c) espaços específicos destinados aos profissionais de coordenação e de atividades
de apoio;
d) espaço específico para os gestores do contrato com capacidade para no mínimo
5(cinco) pessoas, incluindo mobiliário, se a instalação for em um único pavimento,
ou duas salas para no mínimo 3 pessoas, incluindo mobiliário, se instalação em dois
pavimentos, posicionado de forma a permitir visão ampla de todo o ambiente de
operação;
e) salas de reunião e de treinamento, que comporte, no mínimo, 10 e 30 pessoas,
respectivamente;
f) sala adequada para instalação da rede lógica.
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16.1.2. A contratação e disponibilização de recursos para administração predial e
apoio administrativo (serviços de copa, limpeza, vigilância, manutenção, água, luz e
telefone para uso administrativo) serão de responsabilidade da Contratada, podendo
a mesma incluir esses custos na planilha de formação de preços.
16.1.3. Será de responsabilidade da Contratada a disponibilização do mobiliário para
todos os ambientes de trabalho em quantidade e qualidade suficiente para a
operação de toda a equipe de operação, gestão e suporte, bem como para os
servidores do INSS.
16.1.4. A opção por edificação verticalizada será limitada a 2 pavimentos, devendo,
nesse caso, ser provida de elevador em perfeito estado de conservação e
funcionamento que seja capaz de atender o fluxo da operação (comprovada através
de laudo técnico).
16.1.5. A edificação deverá ser provida ainda de circuito fechado de televisão,
gerador elétrico, climatização, no break, provido de rede lógica, elétrica e telefônica,
preferencialmente em piso elevado, constituindo-se elementos críticos para o seu
funcionamento os abaixo descritos:
16.2. ACESSO FÍSICO
A contratada deverá disponibilizar edificação que atenda às normas de
acessibilidade (Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, da Presidência da
República, que regulamenta as Leis nº 10.048, de 8 de novembro de 2.000, nº
10.098 de 19 de dezembro de 2000; e NBR 9050:2004 da ABNT – Acessibilidade de
pessoas portadoras de deficiências às edificações, espaço, mobiliário e
equipamentos urbanos).
16.3. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
A contratada deverá disponibilizar o fornecimento de água potável, com capacidade
efetiva de fornecimento nas condições de vazão necessárias à dimensão do
empreendimento.
Os equipamentos sanitários deverão ser dimensionados conforme NR24 do MTE e
NBR 9050 da ABNT, observando-se a composição da população de usuários
(masculino x feminino), recomendando-se a utilização de caixas de descarga com
reservatório acoplado.
A contratada deverá entregar o INSS, sempre que solicitada, relatório indicando a
qualidade da água utilizada no ambiente da Central.
16.4. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
A contratada deverá atender os seguintes requisitos mínimos:
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no breaks para atender os equipamentos de telecomunicações e de
informática;
sistema de geração própria de energia elétrica considerados os
requisitos ambientais e normas locais em relação a ruído e fumaça;
dispositivos de proteção em todos os circuitos e níveis de
iluminação dos postos de trabalho em conformidade com norma
NBR 5413;
sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
atendendo á norma NBR 5419;
segurança em instalações e serviços de eletricidade (NR-10);
NBR-5410/90 e NBR-5410/2004.
Normas de distribuição da Concessionária de energia local.

16.5. CABEAMENTO ESTRUTURADO
Deverão ser observadas as recomendações prescritas nas normas ABNT atinentes
ao assunto e, particularmente as NBR 14.565 – Procedimentos Básicos para a
Elaboração de Projetos de Cabeamento de Telecomunicações para Redes Internas
estruturadas e NBR 10.574 – Interconexão de Sistemas Abertos de Processamento
de Informações – Modelo Básico de Referência.
Para comunicação da rede local deverão ser utilizados cabos UTP de quatro pares
trançados, categoria 6.
16.6. SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO
Para a refrigeração dos ambientes deverão ser observadas as recomendações da
Portaria/MS/GM nº 3.523, de 28 de agosto de 1998, Resolução ANVISA nº 176, de
24 de outubro de 2000, ABNT atinentes ao assunto e, particularmente, as NBR 6401
– Instalações Centrais de Ar Condicionado para Conforto e a NBR 10080 –
Instalações de Ar Condicionado para Salas de Computadores e a NBR 10085 –
Medição de Temperatura em Condicionamento de Ar, além da Portaria N.° 09, de 30
de março de 2007, que aprova o Anexo II da NR-17 – Trabalho em
Teleatendimento/Telemarketing.
A contratada deverá entregar o INSS, sempre que solicitada, relatório indicando a
qualidade do ar que circula no ambiente da Central.
16.7. CONTROLE DE ACESSO
Deverá ser previsto sistema completo de controle de acesso para administração do
fluxo de pessoas nos recintos do prédio.
As leitoras de acesso deverão ser do tipo indutivo acionadas por meio de cartão de
proximidade.
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O sistema de controle de acesso deverá ser acessível via web, por meio de
autenticação "usuário e senha", com permissões aos gestores e demais usuários
que o INSS indicar, e ter a possibilidade de consulta e extração de relatórios online,
diário, mensal e histórico das entradas e saídas registradas no sistema.
A visita de terceiros e pessoas estranhas à operação somente será permitida
mediante autorização dos gestores do INSS.
16.8. CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO
O CFTV digital será utilizado na Central de atendimento para registro e
acompanhamento de imagens, em tempo real, com acessos por vários pontos
remotos, e deverá ser disponibilizado acesso remoto via WEB para a Direção
Central do INSS localizada em Brasília.
16.9. ACÚSTICA
Para segurança e conforto acústico deverão ser seguidos os preceitos da NR15 e
NR17 do MTE, NBR 10152 da ABNT e NB 101.
Para maior efetividade da condição acústica deverão ser obedecidos requisitos
mínimos de atenuação local, com a utilização de materiais com densidade e
espessura adequados nos revestimentos dos montantes frontais e laterais das PA.
16.10. SEGURANCA DO TRABALHO
As condições de segurança do trabalho deverão atender integralmente à NR23 e à
Portaria N.° 09, de 30 de março de 2007, ambas do Ministério do Trabalho e
Emprego, além dos normativos do Corpo de Bombeiros.
Deverá ser elaborado pela contratada projeto com aprovação do Corpo de
Bombeiros que deverá ser apresentado ao INSS no início das atividades.
16.11. MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS PREDIAIS E SERVICOS GERAIS
Com vistas à continuidade dos serviços prestados no call center, a contratada
deverá prover todos e quaisquer serviços de manutenção dos sistemas civis,
hidráulicos, sanitários, de geração e distribuição de energia elétrica, de lógica, no
break, ar condicionado, incêndio, elevadores, subestação, SPDA, carpintaria,
marcenaria, serralheria e chaveiro.
Será de responsabilidade exclusiva da contratada o fornecimento de serviços gerais
de apoio, tais como de limpeza e conservação, vigilância, copa, operador de
equipamentos de ar condicionado, água, luz e telefone, elevadores etc.
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16.12. EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE RUÍDO, UMIDADE E TEMPERATURA
A Contratada deverá disponibilizar, no ambiente da Central, equipamentos para
medição de nível de ruído, umidade e temperatura, para conferência em conjunto
com o INSS, quando solicitado, devendo ainda expedir relatórios mensais que
indiquem os níveis obtidos.
16.13. MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DE APOIO
A Contratada deverá fornecer todo o mobiliário necessário à operação, capacitação
e administração da central de atendimento, os quais deverão estar em conformidade
com a Norma Regulamentadora 17 - MT, regulamentada pela Portaria 3.750, de 23
de novembro de 1990 e Portaria N.° 09, de 30 de março de 2007.
Os equipamentos de apoio necessários à operacionalização e administração, tais
como: projetor multimídia e tela de projeção; bebedouros; aparelhos de fax; mesa
comum e de reunião, cadeiras, sofás, poltronas, macas, armários, arquivos, etc.
deverão ser disponibilizados pela contratada às suas custas.
Igualmente os materiais de consumo (papéis, tonners, cartuchos, lápis, canetas,
pastas, etc) necessários à execução dos serviços de apoio ao atendimento serão de
responsabilidade da Contratada.
Deverão ser fornecidos móveis para toda a equipe de operação, gestão e suporte,
incluindo os gestores designados pelo INSS para fiscalização do contrato.
17. ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA
17.1. TELECOMUNICACÕES
O link de comunicação para acesso aos sistemas corporativos será disponibilizado
pelo INSS. A segurança necessária para o tráfego das mensagens na rede de
comunicação de dados da Previdência Social será de responsabilidade do INSS. As
linhas telefônicas do tipo DDG (Discagem Direta Gratuita), digitroncos e link de
comunicação de dados para acesso à rede da Previdência Social, bem como as
ligações relacionadas com o serviço ativo, serão de responsabilidade do INSS.
17.2. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE TELECOMUNICAÇÕES
A Contratada deverá implantar uma plataforma Plataforma Multiserviços IP baseada
em software e instalada em um cluster de servidores padrão de mercado, cujas
funcionalidades serão descritas abaixo:
a) unidade de resposta audível IP com total de 2.000 portas;
b) módulo de gerenciamento e comutação de chamadas;
c) módulo de gravação VoIP;
32

d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

módulo de relatórios web;
módulo de pesquisa;
módulo de integração web;
módulo de gerenciamento para a rede IP;
microcomputadores das PA e do Administrativo;
headsets VoiP;
switches e demais ativos de rede;
impressora a laser.

17.2.1. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os
softwares e dos equipamentos de informática e de rede necessários à operação da
central de atendimento, bem como a prestação das atividades de suporte,
manutenção e assistência técnica de tais recursos.
17.2.2. Será de responsabilidade do Contratante o fornecimento dos entroncamentos
de voz com a operadora do STFC e o link de dados para conexão com a rede da
Dataprev, assim como o /front-end/ principal utilizado pelos operadores.
17.2.3. A plataforma deverá estar preparada para receber os entroncamentos de voz
em tecnologia TDM (sinalização ISDN e R2-Digital) e SIP.
17.2.4. Alguns itens relacionados à plataforma tecnológica poderão ser dispensados
em momento posterior à contratação, mediante comunicação à contratada com, no
mínimo, 60(sessenta) dias de antecedência, caso o INSS venha a contratar e
implantar esses equipamentos de forma a permitir o gerenciamento centralizado de
suas diversas operações de teleatendimento, ficando garantida a utilização da
plataforma da contratada pelo período de 12 (meses) a contar da assinatura do
contrato.
17.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS EQUIPAMENTOS
O conjunto dos equipamentos que serão utilizados para a Solução Integrada de
Atendimento devem constituir uma Plataforma Multiserviços IP, ou seja, totalmente
baseada totalmente em software instalado em servidores padrão de mercado, não
se aceitando soluções que utilizem hardware proprietário, exceto aquele necessário
para entroncamento de voz com a rede pública de telefonia, no caso de serem
fornecidos pela operadora do STFC entroncamentos digitais TDM. No caso de os
entroncamentos voz serem fornecidos com tecnologia SIP, o software para interface
com a operadora do STFC também deverá ser instalado em servidores padrão de
mercado.
a)

b) Os equipamentos de informática a serem disponibilizados devem ser
suficientes para suportar cada um dos módulos da plataforma Multiserviços/IP,
elencados nos itens “a” a “i”.
c)
Cada um dos módulos componentes da Solução Integrada de Atendimento são
descritos adiante bem como suas características mínimas obrigatórias:
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17.3.1. UNIDADE DE RESPOSTA AUDÍVEL - IP
a) A conexão com operadora de telefonia fixa local deverá ser através de troncos
digitais, permitindo o atendimento de chamadas telefônicas, respostas de voz, fax e
interação com o usuário e banco de dados. O INSS está estudando com a operadora
do STFC contratada a migração da tecnologia dos entroncamentos de voz da
tecnologia TDM para a tecnologia SIP. A plataforma Multiserviços deverá estar
preparada para se integrar com essas duas tecnologias, caso essa migração venha
a se concretizar durante o período de execução do contrato, sem que isso venha a
acarretar acréscimo nos valores do contrato.
b) Caso as interfaces com a rede pública estejam instaladas no mesmo hardware
em que estará o software que executa as funções de URA, serão admitidos
agrupamentos de no máximo 4 entroncamentos digitais E1 por equipamento. No
caso de as interfaces com a rede pública e o software que executa as funções de
URA estarem instalados em hardware distintos, serão admitidos agrupamentos de
no máximo 8 entroncamentos digitais E1 por equipamento.
c)
No caso de entroncamentos com tecnologia SIP, a interface com a operadora
do STFC será feita através de switches que serão instalados através da técnica
conhecida como “link aggregation”, de forma que na falha de um dos switches as
comunicações não se percam, assumindo automaticamente o switch agregado.
d) No caso de entroncamentos digitais TDM e com a finalidade de se obter alta
disponibilidade também nas interfaces com a rede pública, a plataforma proposta
deverá incluir um mínimo de pelo menos um equipamento idêntico, que deverá
entrar em operação em substituição a equipamento que apresente falha. Este
equipamento reserva deverá possuir agrupamento de entroncamentos E1 na mesma
quantidade daqueles usados pela solução proposta.
e) A URA IP deverá ter uma interface amigável e interativa para a alteração ou
construção da árvore de voz, de uma simples a mais complexa, on-line sem
interrupção da sua operação normal;
f)
Deverá operar em ambiente gráfico, com um conjunto de ferramentas e objetos
representados por ícones bem ilustrativos, que são arrastados com o mouse das
caixas de ferramentas para a área do aplicativo, onde são configuradas as suas
propriedades;
g) A aplicação deverá ser representada por um conjunto de ícones ligados entre
si, através de links;
h) Deverá permitir a criação, alteração e atualização de árvores de voz de acordo
com cada aplicação e necessidade e, uma vez concluída, será enviada
automaticamente para operação, teste ou produção;
i)
Deverá reunir diferentes objetos associados de forma a satisfazer uma
determinada tarefa indicada especificamente pela sequência completa de instruções
contidas nas propriedades destes objetos, montando um script que será obedecido
pela URA IP;
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j)
Deverá permitir a configuração do tipo de atendimento, controles default,
configuração de número de “A”, configuração de bilhetagem, configuração de
arquivo de voz, configuração de variáveis de sistema e de usuário, configuração de
mensagens;
k)
Deverá permitir a configuração de objeto de início e fim de aplicação,
reprodução de voz, edição de mensagem, gravação de mensagem, vocalização de
números, coleta de dígitos, tom de chamada, tom de ocupado, beep, menu de
sobrediscagem, condicional, condicional de tempo, estado do aplicativo, desvio
incondicional, desvio múltiplo, temporizador e etc;
l)
Deve compor na mesma URA IP a gravação de recados em caixas postais de
voz, para posterior recuperação das mesmas, via Voice Mail;
m) A configuração mínima necessária é de 2.000 canais digitais (67 feixes E1 –
RDSI ou R2) para voz e fax em todas as portas com flexibilidade de ampliação de no
mínimo mais 360 portas digitais (12 feixes E1) e com possibilidade de interconexão
de módulos em rede;
n) A URA IP deverá ter as características de um Gateway IP de tal forma que toda
ligação de voz e fax que entre na URA-IP possa ser transportada por um canal de
dados, seja para uma posição de atendimento local na rede LAN ou para uma
posição remota rede WAN, mantendo-se o sincronismo de voz e tela e a interface
com o gravador IP para a gravação FULL da voz e tela;
o) A URA IP deverá possuir capacidade de receber e tratar todas as chamadas
através da rede de dados da Previdência Social, na hipótese de o INSS adotar uma
topologia na qual os entroncamentos com as operadoras de telefonia fiquem em
ambiente distinto da central de atendimento e sejam encaminhados via rede IP para
às centrais de atendimento;
p) Deverá possuir recurso de, facilidade TTS (Text to Speech), em tempo real e
em português do Brasil, compatível com o padrão de mercado. Este recurso deverá
suportar no mínimo 40 sessões simultâneas de TTS;
q) Deverá possuir recurso de reconhecimento de VOZ (ASR – Automatic Speech
Recognation) baseado no idioma português do Brasil preparado para
reconhecimento de até 40 sessões simultâneas de reconhecimento de voz;
r)
O desenvolvimento deverá ser efetuado no ambiente da CONTRATADA,
ficando sob sua responsabilidade toda infraestrutura, custos e procedimentos
associados;
s)

Acesso a URA IP remotamente e restrito por senha;

t)

Alteração da fraseologia em campo e acesso remoto para manutenção;

u) Deve dispor de aplicativo que execute as funções de atendimento, discagem e
árvores de navegação;
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v)
Deverá permitir o funcionamento de mais de uma aplicação ativa com árvore
de voz;
w) Permitir que o usuário tenha acesso às informações contidas em um banco de
dados, selecionando sua opção dentre as alternativas apresentadas, através do
teclado ou se aparelho telefônico (pulso ou tom) obtendo automaticamente, as
informações desejadas, na mesma ligação via voz ou via fax;
x)
Possibilidade de sobreposição de máscaras de formulários (form-slides), para
acabamento visual e impressão de logomarca;
y)
Qualquer alteração ou customização do atendimento deverá ser feita através
da ferramenta orientada à objeto disponível na URA IP;
z)
Os períodos de atendimento devem permitir que a URA IP tenha sequências de
atendimento diferenciados para certos dias, meses ou horários através do aplicativo
construído através da ferramenta orientada a objeto;
aa) Timeout Global - Deve definir o tempo máximo que o sistema esperará para
que o usuário digite toda a informação solicitada;
bb) Timeout Interdigito - Define o tempo que o sistema esperará entre cada dígito,
após a digitação do primeiro;
cc) A URA IP deverá disponibilizar um relatório mostrando cada passo, por objeto,
da navegação do cliente no menu de opções;
dd) A Estatística Geral da URA IP deve mostrar os totais de acessos aos Menus de
Atendimento e Transferências configuradas na URA IP;
ee) No caso de menus, deve exibir a quantidade de vezes que cada opção foi
selecionada e no caso das transferências, mostrar os totais de ligações atendidas,
ocupadas, etc;
ff) Devem apresentar no início a quantidade total de atendimentos e o tempo
médio de ocupação;
gg) A árvore de voz será montada em conjunto com o INSS e a programação e
gravação da fraseologia será por conta da Contratada, quando houver necessidade
de alteração nos arquivos já existentes;
hh) Capacidade, de acordo com a demanda futura do INSS, de “reconhecimento de
voz natural” através de implementação de software específico, mediante termo
aditivo;
ii)
Capacidade de geração de relatórios e gráficos da URA IP, com informações
de estatísticas de acessos de cada menu e tempo de duração das ligações;
jj)
Funcionalidade de atendimento eletrônico integrando com bases de dados ou
aplicações externas da DATAPREV;
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kk) A interatividade e programação dos acontecimentos de cada chamada deverão
ser programadas via “building blocks” orientada a eventos e scripts de fácil
utilização;
ll)

Atendimento automático 24 horas por dia, 7 dias da semana;

mm) Sincronismo de voz e dados e com reconhecimento de tons multifrequências e
pulsos;
nn) Acesso a menu oferecendo, passo a passo, vários níveis de decisão para o
usuário;
oo) Deverá disponibilizar recursos para a manutenção remota;
pp) Fornecimento automático das informações solicitadas no menu de navegação;
qq) Emissão de Relatórios Estatísticos sobre os Serviços Solicitados;
rr) Reconhecimento de chamadas de fax e envio de fax na mesma chamada de
voz;
ss) A criação, edição e gravação pela plataforma de mensagens padronizadas
para o usuário deverão ter a possibilidade de ser feita local ou remotamente. A
operação poderá ser realizada pelo processo de digitalização em estúdio, com alta
qualidade de som devendo oferecer facilidade de gravação em estúdio
opcionalmente;
tt) A plataforma deverá ter a facilidade de “CUT THRU” para viabilizar a
interrupção de uma mensagem de resposta audível, quando o cliente digitar uma
opção em qualquer ponto do menu de voz, por telefone decádico (pulse) ou DTMF
(tone);
uu) A chamada deverá ser conectada, mesmo que o anuncio não tenha terminado,
quando em estado de fila e um operador ficar disponível;
vv) A URA IP poderá receber um FAX em qualquer uma de suas linhas e o mesmo
ser indexado e enviado para um operador ou para um e-mail. Neste caso a URA IP
deve ser capaz de processar no mínimo 30 canais de Fax simultâneos.
ww) A URA IP deverá permitir a personalização dos campos dos documentos de
FAX que poderão ser enviados para a rede pública
xx) A URA IP deverá prover relatórios de envio de FAX como : Número de Fax
Enviados, Número de Fax Recebidos, Percentual de Erros de transmissão de Fax ,
etc.
yy) A URA IP deverá hospedar os recursos de configuração de lógica de
campanha, gerenciador de base de dados da campanha, de discagem automática,
detecção de atendimento e tratamento da chamada até a sua conexão com um dos
operadores posicionados nas Posições de Atendimento IP, tudo isto registrado e
relatado por um indicador de desempenho.
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zz) A URA IP deverá suportar a configuração de campanhas ativas, onde através
de um script de discagem a própria URA será responsável pela geração de
chamadas ativas para a rede pública onde no momento de atendimento das
chamadas uma mensagem de áudio será ativada.
aaa) As campanhas de chamadas ativas deverão poder ser agendadas conforme a
necessidade do INSS.
bbb) Deverá ser possível que a URA tenha integração com o módulo de
gerenciamento de chamadas para efetuar chamadas outbound, de forma
automática, para os números dos chamadores que abandonaram as chamadas
durante a fila de espera.
ccc) A URA IP deverá prover relatórios de chamadas ativas e índice de sucesso de
determinadas campanhas.
ddd) A URA IP deverá prover o recurso de fila interativa onde a mesma terá
integração com o módulo de gerenciamento de chamadas para permitir que os
chamadores possam navegar nas árvores da URA IP durante o período de espera
em fila de atendimento. No momento em que existir recursos humanos para
atendimento, a URA IP deverá emitir um aviso para o chamador a fim de possibilitar
que este seja atendido pelo agente ou continue navegando na URA IP. Este recurso
tem o objetivo de manter o lugar na fila de atendimento durante a navegação na
árvore da URA.
eee) A conexão das chamadas com os operadores deverá basear-se em tecnologia
de transporte de voz sobre IP - VoIP, que aproveita a mesma infraestrutura de Rede
Local LAN que integra os microcomputadores das Posições de Atendimento IP.
fff) A URA IP deverá ter a capacidade de gerar e vocalizar número de protocolo de
atendimento de acordo com formato e especificação adotados pelo INSS;
ggg) A URA IP deverá ter a capacidade de transferir para o terminal do operados
tanto o número de protocolo quanto quaisquer outras informações fornecidas pelo
usuário por meio de teclado, tais como opções selecionadas na árvore de
navegação, CPF, NIT e outros.

17.3.2. MÓDULO DE GERENCIAMENTO E COMUTAÇÃO DE CHAMADAS
O Módulo de Gerenciamento e Comutação de Chamadas deverá gerenciar todos os
ramais IP e todas as posições de atendimento e supervisão, grupos/especialidades e
troncos, gerando relatórios com informações de monitoramento do sistema e
históricos ocorridos na operação do Call Center, com as seguintes características
técnicas obrigatórias:
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a) O Módulo de Gerenciamento e Comutação das Chamadas deve possuir alta
disponibilidade e robustez. A solução deve apresentar características de
contingência em caso de falha do servidor primário;
b) O sistema deverá estar equipado com redundância de processamento em
regime de hot stand-by afim de prover alta disponibilidade de no mínimo 99,999%.
Com este sistema redundante no momento em que o elemento principal de
processamento falhar o sistema redundante deverá assumir automaticamente todo o
sistema de telefonia sem que as chamadas em curso sejam perdidas;
c)
Deve operar de forma a que a conexão entre a URA_IP e o operador seja peerto-peer, isto é, as conexões das chamadas serão diretas entre a URA_IP e o
operador, devendo trafegar pelo Módulo de Gerenciamento e Comutação de
Chamadas apenas a sinalização. Esta topologia permite que, no caso de falha do
Módulo de Gerenciamento e Comutação de Chamadas, as chamadas em curso não
sejam perdidas;
d) A integração do Módulo de Gerenciamento e Comutação de Chamadas com a
o módulo URA IP deverá ser baseada no protocolo SIP;
e) O Módulo de Gerenciamento e Comutação de Chamadas deve ser
dimensionado de forma a tratar 2.000 (dois mil) chamadas simultaneamente;
f)
Deve ter capacidade para que todos os parâmetros do operador, inclusive o
número do seu login pessoal, acompanhem a identificação de login e sejam
independentes da localização física do terminal de voz;
g) Deve possibilitar que o operador digite códigos de motivo na tela do terminal
para identificar eventos ocorridos durante sua operação de trabalho;
h)

Os eventos devem ser compostos por no mínimo 3 dígitos;

i)
Deve ter capacidade de rotear uma ligação, baseado na especialidade de um
operador;
j)
Deve ter capacidade de rotear com base em prioridade e em diferentes níveis
(5 níveis);
k)
Deve permitir ao operador visualizar o desempenho tanto individual (nome do
operador, quantidade de chamadas e tempo médio de conversação) como do seu
grupo (tamanho da fila, tempo em fila, status do operador, etc) no front-end;
l)
O front-end do agente e do supervisor deve suportar o idioma Português do
Brasil;
m) Deve permitir ao Supervisor visualizar no front-end da tela da supervisão
informações do seu grupo (tamanho da fila, tempo em fila, status dos operadores,
etc) e informações dos operadores (quantidade de operadores livres, em
atendimento, em pausa e pós-atendimento);
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n) Deve permitir que a ligação telefônica seja automaticamente liberada, quando o
cliente desligar antecipadamente, houver queda de ligação ou terminar a consulta;
o) Deve permitir o sincronismo de tela (disponibilidade de voz e a tela com os
dados do consumidor que tenha acessado à URA) para o operador;
p) A saída do operador da posição de atendimento obrigatoriamente deverá ser
indicada com no mínimo 10 opções (ex.: lanche, banheiro, INSS, treinamento,
feedback, reunião, saúde e etc);
q) Deve registrar a ausência temporária de operador e formação de grupos de
operadores (básicos e de transbordo);
r)

Deve possuir/permitir o registro de:
 sistema de identificação do assinante (usuário);
 anúncio de mensagens gravadas (espera, institucional ou noturna);
 transbordo interno de chamadas e transbordo externo de chamadas;
 retenção de chamadas com sinalização de espera para o usuário;
 transferência de chamadas e possibilidade de integração com serviço correio
de voz;
 possibilidade de operação e manutenção remotas e desvio provisório de
chamadas;
 conferência supervisor, operador e consumidor;
 escuta discreta do agente, onde o supervisor poderá escutar a conversa de
um agente com um chamador sem que o cliente saiba que esta sendo escutado
 facilidade de conversa privada com o agente, onde o supervisor poderá
passar informações para o agente durante uma chamada sem que o chamador
escute as instruções dadas pelo supervisor


registro da quantidade de chamadas (por tipo de chamadas);

 opções de algoritmos de distribuição de chamadas baseados em operador
há mais tempo livre, tempo médio de resposta, chamada há mais tempo na fila,
número de chamadas na fila, número de operador disponível, especialidade do
operador, prioridade, hora do dia, dia da semana;
s)
as telas dos supervisores do atendimento deverão ser interativas e em
português, devem permitir a visualização do seu grupo ou todos os grupos, obtendo
informações sobre operadores ativos, seu “status”, seus tempos de atendimento
médio e máximo, ligações atendidas e abandonadas. E deverá indicar visualmente o
pedido de assistência quando o operador chamá-lo;
t)
deverá permitir a inserção de comunicados para leitura por parte dos operador,
sendo permitido ao INSS definir o tempo para a repetição dos anúncios. Estes
tempos serão calculados caso a caso com base em parâmetros como tempo de
espera estimado, hora do dia e dia da semana, etc;
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u) os anúncios deverão ser gravados em estúdio com alta qualidade de áudio
bem como o sistema deverá permitir que novos anúncios sejam adicionados perante
a gravação do mesmo através do telefone do supervisor;
v)

o sistema deverá estar equipado com 30 minutos de anúncios;

w) deve permitir que, ao final de todo atendimento, obrigatoriamente, o operador
registre no sistema o tipo de atendimento efetuado. (Ex.: informação, agendamento,
inscrição etc), com no mínimo 100 alternativas e quando conveniente elaborar um
relatório detalhando os tipos de serviços solicitados;
x)
deverá ser permitido a criação de mais de um grupo de atendimentos, divididos
em especialização por atendimento, ou grupos de atendimento, no mínimo 10
grupos divididos em especializações;
y)
quando uma ligação requerer atendimento humano e não houver uma operador
disponível, a plataforma deverá colocar o usuário em fila de espera, ouvindo música
ou mensagens previamente gravadas;
z)
os supervisores quando estiverem monitorando as ligações entre o
cidadão/operador, podem optar pelo modo escutar ou falar;
aa) deverá ser possível monitorar todas as ocorrências, possibilitando realizar
estatísticas sobre o desempenho do hardware e software, tais como o número de
ligações recebidas/perdidas, horário de pico, número de ligações no período, etc.;
bb) deve permitir que todas as chamadas de entrada sejam atendidas e
transferidas para operadores ou para o atendimento eletrônico, de acordo com
parâmetros de fila previamente definidos, com sincronismo de tela e voz;
cc) deve permitir que as chamadas sejam classificadas na transferência de uma
posição para outra, para possibilitar a prioridade de atendimento da ligação já
recebida e transferida;
dd) deverá possuir a capacidade de priorizar o atendimento as chamadas com
base em variáveis, como tempo de fila, tamanho de fila, clientes especiais e
telefones celulares;
ee) deverá ser capaz de efetuar ligações automaticamente, para números de
telefones contidos em um banco de dados, enviando informações padronizadas,
mensagens verbalizadas ou personalizadas conforme necessidade (função DIAL
OUT);
ff) a chamada deverá ser conectada, mesmo que o anuncio não tenha terminado,
quando em estado de fila e um operador ficar disponível;
gg) quando uma ligação requerer atendimento humano e não houver uma operador
disponível e a fila estiver completa, a plataforma deverá verbalizar uma mensagem
previamente gravada;
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hh) o sistema deverá possuir acesso remoto, para gerenciamento e ou
manutenção. Todos os itens necessários para os acessos devem fazer parte da
solução, ex: modems, cabos e etc.;
ii)
permitir integração com soluções de outbound de mercado, de forma que um
agente do sistema possa ser configurado em modo Blended a fim de um mesmo
agente, através de um algoritmo estatístico, possa trabalhar em uma campanha InBound e Out-Bound em um mesmo período de tempo;
jj)
permitir a integração com soluções de Out-Bound de mercado, de forma que o
sistema permita ao INSS fazer campanhas Ativas para seus clientes através de
discagem Power, Preview e Predictive;
kk) o sistema proposto deverá possuir recursos de reconhecimento de chamadas
para operações Out-Bound como chamadas ocupadas, não atendidas, modem e
secretária eletrônica a fim de permitir que o sistema não transfira estes tipos de
chamadas para os supervisores
ll)
permitir a troca de mensagens entre as posições de supervisão IP e as
posições de atendimento IP, através das estações de trabalho, podendo ser ponto a
ponto ou broadcasting;
mm) deverá permitir o roteamento de chamadas em função do número telefônico de
destino (DNIS) e do número telefônico de origem (ANI);
nn) possuir a programação (linha de comando) para o tratamento das chamadas de
entrada por grupo de atendimento, tomando como base diversos critérios:
 horário de atendimento;
 número de posições de atendimento IP disponíveis;
 número de posições de atendimento IP logados;
 número de chamadas em fila e prioridade para atendimento;
 tempo em fila de espera;
 chamada mais antiga em fila de espera;
 anúncio de desconexão;
 roteamento.
 permitir o roteamento condicional de chamadas, baseando-se:
 número de chamadas em espera nas filas dos grupos;
 número de agentes disponíveis nos grupos;
 tempo da chamada mais antiga na fila dos grupos;
 número de agentes logados nos grupos;
 tempo de ocupação das posições de atendimento IP;
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oo) possuir interface gráfica amigável para configuração de regras de roteamento
baseados em consulta a base de dados, roteamento de chamadas baseadas em ANI
e DNSI;
pp) priorizar chamadas com pelo menos 4 (quatro) níveis diferentes de prioridade;
qq) permitir que as posições de atendimento IP com as mesmas habilidades
possam ser diferenciados por preferência de atendimento de chamada e por
pontuação atribuída às suas habilidades;
rr) permitir a mudança de estados das posições de atendimento IP, através do
software aplicativo das estações das posições de atendimento IP;
ss) permitir a unidade gestora do ambiente de controle (Brasília), a monitoração
dos dados das posições de atendimento IP e grupos de toda a Central de
Teleatendimento da Previdência Social via WEB, aonde o licitante deve detalhar
como e de que forma disponibilizará esta facilidade, sendo que as seguintes
informações deverão estar disponíveis na console do ambiente de controle:
 número das posições de atendimento IP logados;
 número das posições de atendimento IP em estado de conversação ;
 número das posições de atendimento IP em pausa;
 número das posições de atendimento IP disponíveis (Logado e livre);
 número de Chamadas em espera;
 nível de serviço;
 produtividade;
 TMA (Tempo Médio de Atendimento);
tt) permitir a realização da monitoração com tom de advertência e sem tom de
advertência, como opção;
uu) permitir o gerenciamento, através da supervisão em tempo real de grupos, dos
grupos de gestão e das posições de atendimento IP pelo microcomputador do
supervisor;
vv) permitir a identificação, através do log de agente do grupo de gestão (vínculo à
coordenação) para acompanhamento de performance;
ww) ser possível gerenciar as configurações
microcomputadores dos supervisores;

de

grupos,

a

partir

dos

xx) possuir uma ferramenta que permita a simulação de todas as atividades do
Central de Teleatendimento da Previdência Social, permitindo a validação das
configurações das escalas de trabalho das posições de atendimento IP. Essa
ferramenta deverá levar em consideração todo o histórico de funcionamento da
Central de Teleatendimento da Previdência Social como nível de produtividade e
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parâmetros como turno de trabalho e agendamento de férias das posições de
atendimento IP;
yy) as Telas das posições de atendimento IP dos Supervisores deverão conter no
mínimo:


número total de agentes cadastrados na base de dados do sistema;



quantidade de agentes logados no dado instante;



quantidade de agentes logados que estão livres;



quantidade de agentes logados que estão aptos a receber chamadas;



quantidade de agentes logados que não estão aptos a receber ligações;

 quantidade de ligações que estão aguardando atendimento em uma fila de
espera;
 ligações que entraram para o Call Center pelo grupo de atendimento, ou seja,
que foi roteada pelo sistema para um dos agentes e que continuam e curso;
 chamadas que entraram fora do grupo de atendimento (uma ligação do
terminal IP de um dos supervisores diretamente para a posição de atendimento,
por exemplo) ou ligações de saída e que ainda estão em processo (não foram
desligadas ainda);


total de chamadas recebidas do turno (recusadas, abandonadas e atendidas);

 quantidade ligações que estão entrando por hora, no atendimento (analisa
uma base de ligações dos últimos 5 minutos);
 quantidade de chamadas que foram atendidas em menos de 40 segundos de
espera, pelo total de chamadas que entraram;
 ligações feitas a partir de um dos terminais IP monitorados (todos os terminais
IP incluídos no grupo de atendimento efetuando chamadas);
 ligações que o grupo recusa por algum motivo (todos os circuitos disponíveis
do atendimento ocupados ocasionará ligações recusadas);
 ligações que chegaram no grupo de atendimento, mas que por algum motivo
não foram atendidas (desconexão por parte do número chamador antes da
ligação ser atendida ocasionará uma ligação abandonada);


quantidade de ligações atendidas pelas posições de atendimento IP;

 ligações que entraram para o Call-Center pelo grupo de atendimento, ou seja,
que foi roteada pelo sistema para uma das posições de atendimento;


média de duração das Chamadas no DAC .

17.3.3. MÓDULO DE GRAVAÇÃO VoIP
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A plataforma multiserviços IP deverá ter um modulo com a facilidade de gravação de
voz e tela provenientes das posições de atendimento IP da Central de Atendimento,
com as seguintes características técnicas obrigatórias:
a) o Gravador Digital IP será um Modulo da Plataforma Multiservicos IP, ou seja, a
estrutura deverá se integrar logicamente ao sistema através da rede IP. As funções
do menu devem ser totalmente em português;
b) o sistema deverá possuir recursos de compactação de silêncio, otimizando o
espaço e acesso ao disco rígido, com armazenamento em disco rígido para acesso
imediato (on-line) de, no mínimo, os últimos 30 (trinta) dias de gravação, com
proteção duplicada em discos rígidos (espelhados), permitindo a gravação
simultânea de todas as posições de atendimento IP;
c)
as gravações já armazenadas (não disponíveis on line) deverão ser
apresentadas ao INSS no prazo de até 48 horas contados da solicitação, conforme
consta dos níveis de serviço elencados no item 12;
d) o sistema deverá garantir a captura integral de áudio e vídeo dos canais de
atendimento, contemplando a conversação entre agente e o cliente e o agente e o
supervisor, assim como durante os intervalos que o operador solicitar ao usuário;
e) gravar em sua integralidade, utilizando padrões não proprietários de
compactação, as telas e conversas geradas de todos os atendimentos em mídias de
gravação (LTO ou compatível) a serem fornecidas pela contratada (com exceção do
percentual de falha técnica aceitável, conforme níveis de serviço indicado no item
12), mantendo-as arquivadas e disponibilizando-as ao INSS no prazo solicitado;
f)
as mídias de backup deverão ser entregues ao INSS no final do contrato ou,
antes disso, quando solicitadas;
g) o sistema deverá possibilitar o registro de entrada e saída do usuário, mudança
na configuração, reprodução da gravação, etc. visando facilitar a auditoria;
h) o sistema deverá possuir todas as características técnicas necessárias, tais
como espelhamento e redundância, para manter as gravações em execução mesmo
em caso de falhas;
i)
deverá ter alarme visual e sonoro a ser acionado quando o disco estiver cheio
ou detectar falha no sistema, e ser disponibilizada a visualização gráfica de todos os
canais e de parâmetros de desempenho do sistema de gravação;
j)
o sistema deve evitar adulteração na gravação, garantindo que a gravação
realizada é a mesma que está sendo reproduzida;
k)
os canais de gravação deverão ser configuráveis com ativação e desativação
via software e também permitir a reprodução simultânea de gravações enquanto
outros canais estão sendo gravados;
l)
o sistema deverá permitir pesquisar e reproduzir remotamente os arquivos de
tela e voz gravados em seus discos, mediante acesso web em qualquer ponto da
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rede da Previdência Social, ou acesso via client do sistema, em até 10(dez)
máquinas da rede sem custos de instalação e de licença (sem contar as licenças
destinadas aos monitores/supervisores);
m) a gravação, reprodução ou exportação deverá ser em formatos compatíveis
com o Windows – MP3, ASF, WMA, WAV, etc.;
n) ao supervisor deverá ser permitido gerenciar remotamente via rede para
programar, pesquisar e escutar as gravações;
o) os relatórios deverão ser facilmente gerados através de registros de bancos de
dados, propiciando assim, a elaboração simplificada de vários relatórios;
p) o software de supervisão deverá ser capaz de acessar as informações
gravadas:
 pelo canal;
 pelo agente (compatível com estrutura free-seating);
 pelo número do chamador;
 pelo número chamado;
 por data e hora;
 pela duração da ligação;
 pela identificação de quem desligou a chamada, o agente ou o cliente;
 o acesso a todas as operações deverão ser através de senhas;
 todas as operações deverão ficar registradas em arquivos de logs;
 deverá ser permitido anexar comentários a uma gravação;
q) todas as chamadas e as telas consultadas deverão ser gravadas, quando
forem encaminhadas às PA´s, transferidas entre PA´s e para supervisores até a
desconexão da ligação;
r)
sistema proposto deverá possibilitar a gravação ou monitoração seletiva de
acordo com critérios pré-definidos baseados em parâmetros fornecidos pelo sistema
tais como, gravação baseada em grupos de operadores ou no nome do operador,
independente de qual posição de atendimento ele esteja;
s)
deverá constar da gravação no diretório as seguintes informações: posição de
atendimento (associada ao canal de gravação), data, horas, minutos e segundos;
t)
sistema de gravação deverá gravar as telas consultadas e a conversação entre
o cidadão e os operadores e gerar um número de protocolo desta ligação, que será
informado ao cidadão para que no futuro, quando houver qualquer questionamento
ou dúvidas quanto ao atendimento, a referência para a busca destas informações
será este número de protocolo;
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u)

o sistema deve gerenciar e supervisionar as suas funções operacionais;

v)
permitir a monitoração dos canais de áudio somente por usuários devidamente
autorizados;
w)

operação das mídias de armazenamento em paralelo, série ou seletivo;

x)
segurança contra acesso não autorizado com a utilização de senhas com
níveis de segurança;
y)
gerenciamento para alteração das configurações pelo Administrador do
Sistema;
z)
permitir o gerenciamento remoto ao Administrador do Sistema que possibilite
telediagnose;
aa) deverão ser fornecidos ao INSS, ao final do contrato ou quando solicitado por
este, cópias de back-up de todos os arquivos de instalação do sistema, bem como
dos sistemas operacionais e eventual banco de dados que possibilitem a localização
e reprodução das gravações;
bb) deverão ser fornecidos ao INSS, em até 6 meses após o início da operação,
cópia e licença dos sistemas e aplicativos necessários à recuperação, leitura e
execução das gravações, as especificações necessárias à sua instalação e
execução, bem como manuais e o treinamento de técnicos indicados pelo INSS na
execução e operação dos sistemas;

17.3.4. MODULO DE RELATÓRIOS WEB DE DESEMPENHO DA CENTRAL
a) No processo de implantação, os relatórios deverão ser customizados de acordo
com as necessidades técnicas operacionais do INSS ou validados no caso de já
existirem pré-formatados.
b) A empresa deverá manter webservice com depósito de todas as informações
do atendimento da Central. Este servidor será acessado para construção da base de
dados da Central.
c)
O sistema proposto deverá fornecer um conjunto de relatórios estatísticos on
line e histórico via WEB sobre o desempenho da Central de Atendimento.
d) O sistema deverá fornecer relatórios específicos por serviço, por ocorrências,
por duração de chamadas, por operador, relatórios estatísticos de utilização dos
serviços diário, semanal e mensal, média de atendimento e em intervalos prédefinidos, conforme critérios definidos pelo INSS, durante o processo de
implantação.
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e) Os relatórios com resumos diários, semanais e mensais devem permanecer
armazenados por 12 meses, sendo de responsabilidade da licitante dimensionar o
sistema de armazenamento;
f)

As estatísticas devem acompanhar o operador quando este mudar de terminal.

g) O sistema proposto deverá monitorar chamadas por login de operador ou
terminal IP.
h) Os relatórios do sistema proposto devem ter interfaces amigáveis em
Português, para que pessoas sem conhecimento de programação possam
interpretá-los sem grandes dificuldades.
i)
O sistema proposto deverá ter interface gráfica, apresentando gráficos
coloridos, em pizza ou em barras verticais.
j)

O modulo de relatórios deverá ser acessado via WEB.

k)
A geração de Relatórios Estatísticos do Sistema deverá ter no mínimo os
seguintes relatórios:


chamadas recebidas por grupo;



chamadas atendidas por grupo;



chamadas transbordadas;



chamadas em fila de espera;



chamadas transferidas;



duração média das chamadas;



chamadas atendidas por operador;



tempo de ocupação por operador;



média de operador por turno;

 relatório de navegação na URA IP, mostrando cada passo, por objeto, da
navegação do cidadão no menu de opções.


Relatórios de Serviços:



diário e mensal;



análise de abandonos;



distribuição de esperas;



relatório detalhado do atendimento em intervalos de trinta minutos;



relatórios de controle (ausências por motivo/agente/período/detalhado);



análise de médias;



análise de produtividade dos agentes;
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chamadas por prefixo;



detalhado de Chamadas;



sumário de chamadas;



rastreamento de chamadas (pesquisa por prefixo/número telefônico);

17.3.5. MÓDULO DE PESQUISA
a) O Módulo Pesquisa é uma importante ferramenta para se medir a qualidade
dos serviços prestados pela central de atendimento. O módulo deverá ser agregado
ao software da posição de atendimento (posição de atendimento IP com Softphone),
e deverá ser uma ferramenta de fácil e prática utilização para o consumidor.
b) O módulo de pesquisa deve possuir a capacidade de transferir a chamada para
pesquisa tanto com a intervenção do operador quanto automaticamente, sem o
conhecimento do operador, podendo essas duas alternativas serem comutadas de
acordo com as necessidades do INSS.
c)
O Módulo Pesquisa devera permitir também a escolha do percentual de
operadores que efetuarão a pesquisa, através de um sorteio randômico automático
no próprio software da posição de atendimento. Dessa forma poderá ser escolhido a
quantidade de pesquisas que cada operador fará durante o dia.
d) Quando a posição de atendimento for sorteada para fazer a pesquisa, ao final
do atendimento, a operador clicará no ícone de pesquisa e surgirá uma tela com
instruções sobre como abordar o cliente para participar da pesquisa.
e) O cliente ao aceitar participar da pesquisa, o operador selecionará o item
“Aceita”, e clicará no ícone de transferência para atendimento eletrônico.
f)
Quando a operador clica no ícone de transferência para atendimento
eletrônico, ela encerra seu atendimento e a ligação é encaminhada para a
Plataforma Multiserviços IP, através de uma aplicação eletrônica o cliente
responderá as perguntas digitando as notas de 0 a 10, conforme exemplo abaixo:
 primeira pergunta, quanto ao operador ter entendido a sua pergunta. Digite
sua nota de zero à dez.
 segunda pergunta, quanto à segurança do operador em responder a sua
pergunta. Digite sua nota de zero à dez.
 terceira pergunta, quanto a rapidez do operador em responder a sua
pergunta. Digite sua nota de zero à dez.
 quarta pergunta, quanto a gentileza do operador. Digite sua nota de zero à
dez.
 quinta pergunta, de forma geral como foi o atendimento. Digite sua nota de
zero à dez.
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g) As notas digitadas pelo cliente deverão ser inseridas em um banco de dados
para compor relatórios contendo os resultados das pesquisas.
h) A supervisão de posse das pesquisas referidas poderá fazer avaliações de
desempenho notificando, as possíveis irregularidades e/ou deficiências aferidas.
i)
Através do Módulo Pesquisa deverá ser aferido o nível de satisfação do cliente,
devendo os requisitos a serem avaliados serem previamente validados pelo INSS e
o resultado da pesquisa constar dos autos para ser considerado na hipótese de
eventual prorrogação do contrato.

17.3.6. MÓDULO DE INTEGRAÇÃO WEB
a) O Módulo de Integração deverá gerenciar as solicitações via chat, e-mail,
waap, etc. recebidas pela Central de Teleatendimento da Previdência Social.
b) Quando um operador acionar a opção, através do front-end, que define a sua
disponibilidade para atendimento de chat ou waap o Módulo de Integração enviará
um pedido de atendimento para a Plataforma Multiserviços IP que decidirá as
prioridades de atendimento pré-definidas, desta forma enviará a solicitação de
atendimento a um operador disponível para tratar o contato, existindo um operador
disponível, ela é requisitada para efetuar o atendimento via chat, caso contrário, o
pedido de atendimento entrará para a fila de espera até que um operador fique
disponível.
c)
A janela do operador deverá possuir algumas mensagens pré-formatadas para
facilitar e tornar mais rápida a comunicação. As mensagens estarão organizadas por
assunto e atenderão as perguntas mais frequentes do cidadão.
d) Quando a solicitação for por correio de voz/fax ou e-mail, as mensagens devem
ficar armazenadas no Módulo de Integração, e a cada intervalo de tempo, que
deverá ser configurável, o módulo deverá fazer uma busca na caixa postal e verificar
se existem mensagens novas. Em caso positivo estas mensagens deverão ser
recuperadas e passadas por um processo de filtragem. Estes filtros atuam
procurando palavras-chave em diferentes campos da mensagem tais como: assunto,
endereço de origem, corpo da mensagem, data de envio e outros.
e) O resultado da filtragem é a determinação do grupo de atendimento para o qual
a mensagem deverá ser direcionada e sua prioridade. Utilizando-se estes dados
deve-se efetuar o pedido de atendimento a Plataforma Multiserviços IP que verificará
a disponibilidade de operador. Se existir, a mensagem deverá ser transferida para o
browser do operador que a partir deste momento ficará ocupada até o término do
tratamento da mensagem. Caso contrário o pedido entrará para a fila de espera até
que um operador fique desocupado.
f)
O processo de distribuição de mensagens continua até o momento em que o
operador indique a sua indisponibilidade para atendimento waap, chat e email em
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seu front-end. O processo recomeça após o agente indicar sua disponibilidade
novamente no front-end.
g) A aplicação de atendimento por meio de chat deve ser baseada em browser
compatível com os padrões de interoperabilidade de Internet, possibilitando a sua
execução nos principais navegadores de Internet (Mozilla, Chrome, Internet
Explorer), devendo ainda ser totalmente integrada com o Módulo de Gravação,
permitindo a gravação de todos os atendimentos nesta modalidade, incluindo data e
hora do início e do fim do atendimento, dados de identificação do solicitante do
atendimento e do atendente e IP de origem da chamada via chat;
h) A aplicação de tratamento de e-mail deve possuir uma interface que facilite as
tarefas de responder, encaminhar ou armazenar as mensagens.
i)
A Plataforma Multiserviços IP deverá dar o tratamento de correio de voz/fax ou
e-mail baseada em solução browser, assim facilitará a navegação em uma base de
dados que poderá ser acessada a fim de montar a resposta ao correio de voz/fax ou
e-mail do cidadão. Por meio de links organizados por assunto deverá ser fácil a
montagem de respostas pré-formatadas.

17.3.7. MÓDULO DE GERENCIAMENTO PARA A REDE IP
a) Deverá ser disponibilizado e implantado Módulo de Gerenciamento de Rede
que tem a função supervisionar, controlar e gerenciar a rede local do Call
Center e todos os dispositivos nela conectados, que permita:
 controlar o nível de consumo dos recursos e desempenho de cada serviço.
 visualizar em tempo real o funcionamento e desempenho, mostrando o
estado de cada porta/canal, quantidade de ligações atendidas, total de
chamadas derivadas, não derivadas, taxa de chamadas derivadas, não
derivadas, taxa de ocupação dos canais/portas.
 exportar os relatórios para arquivos em formato de planilha eletrônica e de
forma gráfica que permitam administração e análise de desempenho para
estudo de tráfego e dimensionamento do sistema.
 a emissão de relatórios estatísticos, que possibilitem avaliar o desempenho
e a performance, de forma descritiva e gráfica.
 visualizar o tráfego por rota de entrada e saída.
 uma visão geral dos componentes do sistema e seu estado (alarmado ou
não);
 visualizar e enviar alarmes;
 aplicar perfis e níveis de acesso do Sistema de Gerência da Plataforma
Multiserviços IP por:
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 Operador – Acesso apenas de leitura, acompanhamento dos alarmes,
defeitos autodiagnosticados, e emissão de relatórios.
 Técnico – Possibilidade de criações, exclusões, alterações e
configurações de parâmetros na Plataforma Multiserviços IP, com relação a
grupo de troncos, rotas, ramais IP e demais funcionalidades da Plataforma
Multiserviços IP.
 Administrador – Possibilidade de controle total sobre todas as
funcionalidades da Plataforma Multiserviços IP.
 a emissão dos seguintes relatórios:
 Consolidado por aplicações;
 Com Total de chamadas em cada linha;
 Total de chamadas por horário do dia;
 Com Duração das chamadas;
 Duração da chamada total e média;
 Número de chamadas terminadas normalmente;
 Número de chamadas terminadas por hang-up;
 Número de chamadas terminadas por Transferência;
 Número de chamadas terminadas por Abandono (hang-up com duração
de chamada menor que 10 seg);
 De todos os dados armazenados para extração de relatórios históricos;
 Com total de chamadas recebidas;
 Com tempo total que uma porta do sistema estava ativa;
 Exibir qual o horário de maior movimento e quantas portas estão em uso
no momento;
 Mostrando a utilização dos menus pelos usuários;
 Com as ocorrências de time-out no aplicativo;
 A criação de eventos específicos dentro da aplicação e posterior extração
de relatórios sobre estes eventos;
 Com detalhamento das atividades do sistema;
 Utilização de cada porta;
 Exportar os relatórios em formato Excel, PDF.
b) A empresa deverá permitir ao INSS o acesso remoto via interface Web a
relatórios de desempenho, alarmes e de falhas, dados históricos e em tempo
real, obtidos por meio do Módulo de Gerenciamento de Rede.
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17.3.8. DA VERIFICAÇÃO DA PLATAFORMA MULTISERVIÇOS IP
a)
Em até 5 (cinco) dias contados da assinatura do contrato, prorrogável por
mais 10(dez) dias, a contratada deverá apresentar os seguintes documentos
complementares:


Representação gráfica da topologia da plataforma;

 Especificações técnicas detalhadas
componentes da Plataforma Multiserviços;


de

todos

os

equipamentos

Manuais de operação da Plataforma Multiserviços;

b) O INSS avaliará a documentação apresentada e poderá pedir maiores
informações, caso julgue que a documentação não seja suficiente para o completo
entendimento do funcionamento da plataforma;
c)
Os documentos técnicos e manuais deverão ser apresentados em língua
portuguesa ou inglesa;
d) A apresentação dos documentos técnicos ou manuais poderá ser suprida pela
indicação de links que contenham os mesmos;
e) A solução ofertada deverá atender a todas as funcionalidades exigidas neste
Termo de Referência;
f)
Antes da entrada em operação o INSS poderá solicitar a demonstração prática
de quaisquer das funcionalidades da plataforma e essa demonstração poderá ser
feita em laboratório da contratada ou em instalação real em cliente da contratada.
Caso a contratada opte pela demonstração da funcionalidade em ambiente real de
produção, deverá apresentar carta de anuência do contratante permitindo a
demonstração ao INSS das funcionalidades em seu ambiente;
g) Após a solução ser considerada homologada tecnicamente pela equipe do
INSS, estando de acordo com as especificações exigidas no Edital e seus Anexos,
bem como ao ofertado na Proposta Comercial, será emitido Relatório de
Homologação da Solução pela CGTI, em um prazo não superior a 3 (três) dias úteis.
Caso reste pendente a entrega de algum item que não comprometa o funcionamento
da plataforma multisserviços, este constará do relatório, contendo prazo para ajuste
pela empresa.

17.4. MICROCOMPUTADORES DAS PA’S E DO ADMINISTRATIVO
a) A empresa deverá fornecer microcomputadores para uso na operação, com
monitor tecnologias LCD ou LED, mouse e teclado, com configuração suficiente para
suportar o processamento dos sistemas e aplicativos, com um troughput máximo de
80% na utilização de memória, processador e rede. O equipamento deverá ter
instalado o sistema operacional Windows 7 ou superior e demais aplicativos a serem

53

indicados pelo INSS, tais como navegador WEB, leitor de documentos PDF,
reprodutor de vídeo e som.
b) A empresa deverá apresentar notas fiscais ou outros documentos que comprovem
que os microcomputadores e periféricos tenham sido adquiridos em no máximo 12
meses antes do início da operação.
c) Os microcomputadores e periféricos não poderão ultrapassar 42 meses de vida
útil, incluindo o período de aquisição antes do início da operação, conforme exigido
no item anterior.

17.5. HEADSETS VOIP
Deverão possuir as seguintes características mínimas:
 ser confortáveis e com única unidade articular;
 atender às práticas TELEBRÁS, “Especificação de Protetor Contra Choque
Acústico nº 245-150-705” e, “Especificação Geral Aparelho de Telefonista nº
245-400-704”;
 o aro (suporte superior) deve ser flexível e ajustável de forma a adaptar-se
perfeitamente a qualquer formato de cabeça e possuir fixação firme e confortável
do fone à cabeça do operador;
 a haste de microfone deve ser ajustável de modo a permitir seu uso em
ambos os lados da cabeça (ângulo de ação de 240°). Ela deve ter boa fixação,
duplo ajuste (milimétrico e axial), controle de distância (regulável) para o bocal
do microfone;
 peso deve ser no máximo de 45g para o conjunto composto de aro, cápsula
de recepção (incluindo o protetor articular), microfone e respectivas hastes;
 deverão ser fornecidos pela Contratada todos os amplificadores de áudio com
fones de ouvidos;
 devem atender as normas constantes da Portaria N.° 09, de 30 de março de
2007,
que aprova
o
Anexo
II da
NR-17 – Trabalho em
Teleatendimento/Telemarketing.

17.6. SWITCHES
Deverão ter a capacidade de suportar o gerenciamento e tráfego da rede de
comunicação de dados, vídeo e voz de toda a operação do Call Center, com um
troughput máximo de 80% na utilização de memória, processador e tráfego de rede
de cada um dos ativos instalados.
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17.7. IMPRESSORA A LASER
A impressora deverá ser capaz de atender a demanda dos serviços previstos, tendo
características multifuncionais, ou seja, impressão a laser, digitalização e cópia de
documentos.
17.8 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE OS EQUIPAMENTOS
a) Visando assegurar a qualidade na prestação dos serviços, a contratada deverá
utilizar equipamentos que atendam às configurações mínimas estabelecidas neste
Termo de Referência. Entretanto, o INSS não fará nenhuma exigência em relação a
marca ou modelo dos equipamentos utilizados pela contratada, mesmo que tenham
sido mencionados na proposta comercial da mesma, ficando facultada, desde que
aceito pelo INSS, a substituição de qualquer um dos equipamentos utilizados por
outro que atenda às configurações mínimas exigidas ou que sejam superiores.
b) Será de responsabilidade da contratada manter a atualização tecnológica dos
hardwares e softwares utilizados na prestação dos serviços, devendo os eventuais
custos com a atualização e/ou upgrade estarem previstos na planilha de custos e
formação de preços a ser apresentada junto com a proposta comercial.

18. PREÇOS DE REFERÊNCIA
18.1. VALORES ESTIMADOS
Conforme estimativa detalhada constante no Anexo I deste Termo de Referência, os
valores estimados para a contratação são:
VALOR GLOBAL ESTIMADO (30 meses): R$ 106.592.046,84 (cento e seis
milhões, quinhentos e noventa e dois mil, quarenta e seis reais e oitenta e quatro
centavos).
Valor Mensal Estimado: R$ 3.553.068,23 (três milhões, quinhentos e cinquenta e
três mil, sessenta e oito reais e vinte e três centavos);
Valor mensal estimado por uPA: R$ 2.960,89 (dois mil, novecentos e sessenta
reais e oitenta e nove centavos).
19. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DA PROPOSTA
19.1. A proposta deverá obedecer aos termos do Edital e seus Anexos, não sendo
considerada aquela que não corresponda às especificações contidas neste Termo
de Referência.
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19.2. O anexo da respectiva proposta será elaborado de acordo com o Anexo I do
Edital, contendo obrigatoriamente:
a) identificação do proponente (razão social), número do CNPJ, endereço completo
(rua, número, bairro, cidade, estado e CEP), números de telefone, fax, e-mail, data,
nome completo, cargo e assinatura do representante legal da empresa e menção do
número do Pregão, na forma Eletrônica, devendo ainda informar o nome, cargo, CPF
e RG do responsável pela empresa que irá assinar o contrato, bem como número da
conta corrente, agência e banco para crédito;
b) especificações técnicas dos equipamentos de telecomunicações e informática a
serem utilizados na prestação dos serviços;
c) declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste Edital e
seus Anexos;
d) orçamento do licitante, contendo os preços detalhados, o valor mensal e o valor
global da proposta, na forma do modelo constante no Anexo I do Edital. Em caso de
divergência entre o valor unitário e total da proposta, será considerado o primeiro e,
entre o expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último;
e) indicação dos acordos ou convenções coletivas que regem as categorias
profissionais vinculadas à execução dos serviços e às respectivas datas-base e
vigências, com fundamento no Código Brasileiro de Ocupações - CBO (art. 19, inc.
IX, c/c art. 21, III, da IN nº 02/2008);
f) valores da uPA, mensal e global, expressos em moeda corrente nacional;
g) cronograma de implantação da Central de Teleatendimento, cujo prazo máximo
não poderá exceder a 100 (cem) dias e deverá atender o item 7.3;
h) declaração de aceitação dos níveis de serviço exigidos conforme previsto no
Anexo II do Termo de Referência.
i) declaração expressa de que o preço global proposto inclui a mão de obra,
infraestrutura física e tecnológica, materiais, impostos, taxas, emolumentos, tributos,
enfim, todos os custos diretos e indiretos que venham a influenciar no valor total dos
serviços, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º, do artigo 65, da Lei nº
8.666/1993;
j) prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias;
19.2. O valor de uma uPA, apresentado na Planilha de Custos e Formação de
Preços do licitante, corresponderá ao quociente da divisão do valor mensal pela
quantidade fixa de 1.200 (um mil e duzentas) uPA, independente da quantidade de
operadores e demais profissionais utilizados no Módulo 5 da Planilha.
19.3. No Módulo 5 da Planilha de Custos e Formação de Preços deverá constar a
quantidade mínima de profissionais que serão utilizados no contrato, por categoria
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profissional, que deverão ser suficientes para o atendimento da demanda de
teleatendimento a ser contratada.
20. DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE
20.1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
I) executar os serviços de conformidade com a programação estabelecida
pelo INSS, orientando seus empregados a executarem suas tarefas com presteza,
rapidez e eficiência;
II) executar diretamente o contrato, sem transferência de responsabilidades
ou subcontratações não autorizadas pelo INSS;
III) acatar todas as orientações do setor competente do INSS, sujeitando-se a
mais ampla e irrestrita fiscalização e orientação, prestando todos os esclarecimentos
solicitados pelo Gestor contratual e atendendo às reclamações formuladas;
IV) substituir, sempre que exigido pelo INSS, qualquer dos seus profissionais
nele alocados, cuja atuação, permanência ou comportamento sejam julgados
prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios ao interesse do serviço público;
V) selecionar os empregados que serão alocados para prestação dos
serviços, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de
trabalho;
VI) realizar os serviços por meio de pessoal habilitado, legalmente contratado
nos termos da legislação vigente, devidamente credenciado e uniformizado
(preferencialmente com coletes de cores diferentes para identificação de cada
cargo), portando crachá de identificação e em completas condições de higiene e
segurança;
VII) assumir a responsabilidade por todos os encargos sociais previstos na
legislação em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus
profissionais não manterão nenhum vínculo empregatício com o INSS;
VIII) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da prestação dos
serviços ou em conexão com ela;
IX) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionados à prestação dos serviços, originalmente ou vinculada por prevenção,
conexão ou continência;
X) assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes
da adjudicação do contrato;
XI) a inadimplência da Contratada, com referência aos encargos
estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu
pagamento ao INSS, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pelo qual a
Contratada renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o INSS;
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XII) exibir, quando solicitado, a competente comprovação do recolhimento de
todos os encargos e obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, bem como do
fornecimento de vales transportes e refeição, apresentando mensalmente, junto com
a Nota Fiscal/Fatura, os comprovantes de quitação de INSS, FGTS, dentre outros
que se fizerem necessários;
XIII) efetuar o pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subseqüente ao
da prestação dos serviços, assim como fornecer os vales-refeição/alimentação e
vales-transporte aos seus empregados, rigorosamente no prazo estipulado na
legislação pertinente;
XIV) não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus
empregados ao pagamento das faturas emitidas contra o INSS;
XV) responsabilizar-se por quaisquer ônus, ações, demandas, custos e
despesas decorrentes de danos causados diretamente a bens de propriedade do
INSS ou de terceiros, por culpa ou dolo de seus empregados e prepostos, bem como
por conseqüências decorrentes de ações judiciais, que lhe venham ser atribuídas
por força da lei, relacionadas com o cumprimento deste contrato;
XVI) abster-se de veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver
prévia autorização do INSS;
XVII) os serviços especificados não excluem outros, de idêntica natureza, que
porventura se façam necessários para a boa execução da tarefa estabelecida pelo
INSS, obrigando-se a Contratada a executá-los prontamente como parte integrante
de suas obrigações;
XVIII) apresentar mensalmente ao INSS o Relatório Técnico-Gerencial, no
qual estarão registradas todas as informações sobre a utilização efetiva da mão-deobra, dos equipamentos e softwares, na operacionalização da central de
atendimento;
XIX) dispor de quadro de pessoal suficiente para garantir a execução dos
serviços, sem interrupção seja por motivo de férias, descanso semanal, licença, falta
ao serviço, demissão e outros análogos, obedecidas as disposições da legislação
trabalhista vigente;
XX) encaminhar ao INSS, com antecedência de 15 (quinze) dias, relação de
empregados que fruirão férias no período subsequente, assim, como daqueles que
irão substituí-los;
XXI) comunicar por escrito ao INSS, através de ocorrência, qualquer
anormalidade verificada na execução dos serviços e prestar os esclarecimentos que
julgar necessários ao relato e ao esclarecimento dos fatos, para que sejam adotadas
as providências de regularização necessárias;
XXII) delegar ao Gerente Administrativo poderes para tratar com o INSS de
todo e quaisquer assuntos relacionados com a execução do contrato;
XXIII) manter, por si, por seus prepostos e empregados, irrestrito e total sigilo
sobre quaisquer dados que lhe sejam fornecidos, sobretudo quanto à estratégia de
atuação do INSS;
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XXIV) exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade da mão-de-obra
utilizada na execução dos serviços, apresentando ao INSS relatórios mensais de
frequência, podendo as faltas e os atrasos ser descontados no valor da fatura
correspondente;
XXV) observar o horário de trabalho dos funcionários conforme estabelecido
pelo INSS, em conformidade com as leis trabalhistas;
XXVI) apresentar relação nominal dos empregados, mencionando os
respectivos endereços residenciais devendo comunicar, de imediato, qualquer
alteração;
XXVII) no caso de ação trabalhista envolvendo os serviços prestados, a
Contratada adotará as providências necessárias no sentido de preservar o INSS e
mantê-lo a salvo de reivindicações, demandas, queixas ou representações de
qualquer natureza.;
XXVIII) facilitar o processo de gestão do contrato realizado por representante
designado da contratante, mediante fornecimento dos documentos citados no item
20 do Termo de Referência;
XXIX) arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração ou prejuízo
seja qual for praticado por seus empregados, desde que relacionados com a
execução dos serviços;
XXX) nas faltas eventuais ou afastamentos permitidos por lei, efetuar de
imediato a reposição de pessoal, sendo terminantemente proibida a prorrogação da
jornada de trabalho.
XXXI) repassar ao INSS, com antecedência de 20 (vinte) dias antes do final
do contrato, documento formal contendo os conhecimentos e técnicas que detenha
sobre o objeto desta contratação, assim como a descrição das tecnologias utilizadas
na prestação dos serviços, bem como os scripts; esquemas gráficos de árvores de
atendimento eletrônico em operação no momento da transição; descrição de todas
as frases vocalizadas durante as etapas de atendimento automatizado; organograma
detalhado das diversas funções existentes e suas respectivas atividades; os
resultados obtidos nas pesquisas de clima organizacional realizadas na Central de
Tele-Atendimento; nomes, endereços e telefones de contato de todos os
funcionários em atividade no momento da sucessão; descrição das metodologias
utilizadas na atividades da Central de tele-Atendimento; todas as estatísticas
geradas durante o período de funcionamento da Central, além dos backups das
gravações dos atendimentos realizados;
XXXII) remunerar a equipe a ser disponibilizada de acordo com os salários
indicados na sua proposta de preços, sob pena da aplicação das penalidades
previstas no contrato.
XXXIII) apresentar mensalmente planilha resumo onde constem informações
sobre os funcionários empregados para trabalhar na Central, tais como: nome
completo, matrícula, cargo, data de admissão, CPF, número de CTPS, PIS/NIT e
endereço;
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XXXIV) quando o funcionário vier transferido de outra operação da mesma
empresa, deverá ser apresentada, além da documentação de admissão, a
Atualização da Ficha de Registro de Empregado;
XXXV) apresentação da documentação funcional digitalizada, em formato
PDF, dentro do prazo estipulado pelo CONTRATANTE, contado a partir da data da
contratação do funcionário;
XXXVI) indicação dos períodos de férias dos funcionários, contendo matrícula,
nome, CPF, data de admissão e período de gozo, com a indicação dos substitutos,
quando for o caso, assim como emitir os avisos e recibos de férias de todos os
funcionários relacionados, quando solicitada;
XXXVII) apresentação, quando solicitado pelo gestor, de cópia digitalizada
dos recibos de salários, folha de pagamento, pagamento de benefícios e depósito de
FGTS, assim como os referentes a salário, vale-transporte, vale-alimentação e 13º
salário dos funcionários;
XXXVIII) viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de
senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o
objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços;
LXXIX) viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal
para todos os seus empregados, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do início
da prestação dos serviços;
LXXX) oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a
obtenção de extratos de recolhimentos sempre que solicitado pela fiscalização;
LXXXI) apresentar extrato de FGTS dos seus empregados, sempre que
solicitada;
LXXXII) providenciar para que o domicílio bancário dos seus empregados
sejam na cidade ou na região metropolitana na qual serão prestados os serviços.
XXXIII) executar o objeto deste Contrato de acordo as exigências do Edital da
Licitação e seus Anexos, agindo de boa-fé conforme exigência do Código Civil e
adotar a melhor técnica utilizando materiais de primeira qualidade e cumprindo todas
as normas técnicas”;
XXXIV) cumprir quaisquer formalidades e pagar as multas porventura
impostas pelas autoridades competentes, decorrentes da execução do objeto ora
contratado;
XXXV) facilitar e permitir ao CONTRATANTE a qualquer momento, a
realização de vistoria e acompanhamento do cumprimento do objeto do Contrato,
sem que isso incorra em isenção de responsabilidade da CONTRATADA,
assegurado, a qualquer tempo, o direito à plena fiscalização dos serviços licitados,
permitindo o livre o acesso dos fiscais a todo o local de execução dos serviços, a
toda documentação correlata, permitir a retirada pelos fiscais de documentos para
diligências, tudo independentemente de prévia comunicação à CONTRATADA”;
XXXVI) responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE
ou a terceiros, decorrente de culpa ou dolo, por ato praticado por seus prepostos,
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empregados ou
responsabilidade;

mandatários,

eximindo

o

CONTRATANTE

de

qualquer

XXXVII) assegurar ao CONTRATANTE, em qualquer caso, o exercício do
direito de regresso, pela via administrativa, que, após o devido processamento e
garantido o direito de defesa, ensejará o desconto de valores devidos, relativos ao
prejuízo, ou inscrição do débito em dívida ativa, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;
XXXVIII) realizar suas atividades utilizando profissionais qualificados e em
número suficiente, cabendo-lhe total e exclusiva responsabilidade pelo integral
atendimento de toda a legislação pertinente aos serviços prestados e que lhe atribua
responsabilidades, com ênfase na tributária, civil, previdenciária e trabalhista;
XXXIX) manter durante toda a vigência do Contrato a garantia integralizada,
reforçando-a ou reconstituindo-a quando se fizer necessário;
XL) manter-se em compatibilidade com as obrigações assumidas e com todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital;
XLII) responsabilizar-se pela perfeita execução dos serviços contratados,
obrigando-se a prestar assistência técnica e administrativa necessária para
assegurar andamento convenientes dos trabalhos;
XLII) fazer seguro de seus empregados contra riscos de acidentes de
trabalho, responsabilizando-se por todos os encargos previdenciários e obrigações
sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los
na época própria, garantindo que os seus empregados não manterão nenhum
vínculo empregatício com o CONTRATANTE;
XLIII) assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações
estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em
ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no decorrer da execução
deste Contrato ou em conexão, com eles, ainda que acontecido em dependência do
CONTRATANTE;
XLIV) assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou
penal, relacionados à execução dos serviços, originalmente ou vinculada por
prevenção, conexão ou contingência;
XLV) assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais
resultantes da execução deste Contrato;
XLVI) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade de caráter
urgente, prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pelo
CONTRATANTE, cujas reclamações se obriga a atender prontamente;
XLVII) eximir-se de divulgar e fornecer dados ou informações obtidas em
razão do contrato, bem como utilizar o nome do INSS para fins comerciais ou em
campanhas e material de publicidade, sem autorização prévia do INSS;
XLVIII) aceitar, nas mesmas condições do ajuste, os acréscimos ou
supressões que se fizerem nos serviços até 25% (vinte e cinco por cento) do valor
da contratação;

61

XLIX) prestar os serviços em observância às normas legais e regulamentares
aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;
L) selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os
serviços, encaminhando trabalhadores com certidões negativas de antecedentes
criminais, tendo funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de
trabalho;
LII) designar um preposto, aceito pelo INSS, que supervisionará a execução
dos serviços e a representará perante o CONTRATANTE;
LIII) manter todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos
serviços, em perfeitas condições de uso, devendo os danificados serem substituídos
em até 24 (vinte e quatro) horas. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de
sistemas de proteção, de modo a evitar danos na rede elétrica;
LIV) identificar todos os equipamentos de forma a não serem confundidos
com similares de propriedade do INSS;
LV) implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão
permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz,
realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em
perfeita ordem, todas as dependências objeto dos serviços;
LVI) responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte de seus empregados, das
normas disciplinares determinadas pelo INSS;
LVII) assumir todas as responsabilidades e tomar as medidas necessárias ao
atendimento dos seus empregados, acidentados ou com mal súbito;
LVIII) cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal,
estadual ou municipal, as normas de segurança do INSS;
LIX) instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas
do INSS;
LX) executar os demais serviços (ex.: manutenção, limpeza geral da
operação), sempre que possível, em horários que não interfiram com o bom
andamento da rotina de funcionamento do CONTRATANTE;
LXI) fornecer a todos os seus funcionários designados para execução dos
serviços nas dependências do CONTRATANTE, todo e qualquer equipamento de
segurança (Equipamento de Proteção Individual) e higiene do trabalho, necessários
aos mesmos, devendo também apresentar, sempre que necessário e/ou solicitado
pelo INSS, a Certidão de Registro no SESMET e a Declaração Firmada por Médico
ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, bem como do comprovante de que o
profissional pertence ao quadro da empresa;
LXII) adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de
despedícios/menor poluição, tais como: racionalização de substâncias
potencialmente tóxicas/poluentes; aquisição de produtos reciclados e recicláveis;
substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxidade;
racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água;
treinamento/capacitação periódicos dos empregados sobre boas práticas de redução
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de desperdício/poluição e reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados
nas atividades desempenhadas, dentre outras previstas na IN SLTI/MPOG n° 01/10;
LXIII) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de
materiais potencialmente poluidores, tais como, sobre pilhas e baterias dispostas
para descarte que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e
seus compostos, aos estabelecimentos que as comercializem ou a rede de
assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos
fabricantes ou importadores;
LXIV) tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas e fluorescentes
e frascos de aerossóis em geral. Estes produtos quando descartados, deverão ser
separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação específica;
LXV) apresentar, no prazo de até 10 (dez) dias contados da assinatura do
contrato, planilha contendo as seguintes informações acerca dos seus funcionários:
nome completo, CPF, função, salário, adicionais, gratificações, benefícios (vale
transporte, auxílio alimentação, etc.), horário de trabalho, férias, faltas, ocorrências,
bem como, apresentar cópia das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
LXVI) refazer qualquer obrigação não cumprida a contento, com despesas
correrão por sua conta;
LXVII) apresentar mensalmente: a relação de empregados alocados à
execução do serviço contratado; a prova de regularidade para com a Seguridade
Social, conforme dispõe o art. 195, § 3º da Constituição Federal, sob pena de
rescisão contratual; recolhimento do FGTS, referente ao mês anterior; pagamento de
salários no prazo previsto em Lei, referente ao mês anterior; fornecimento de vale
transporte e auxílio alimentação quando cabível; pagamento do 13º salário;
concessão de férias e correspondente pagamento do adicional de férias, na forma
da Lei;
LXVIII) a cada contratação, dispensa, ou pedido de demissão dos
empregados alocados à execução do serviço contratado, apresentar às carteiras
com os devidos registros e, no caso do fim da relação de emprego, apresentar o
comprovante do pagamento da rescisão devidamente homologada conforme
legislação vigente;
LXIX) eximir-se de contratar e/ou aproveitar servidores do INSS para a
execução dos serviços objeto deste Edital;
LXX) pagar os salários dos empregados pela empresa contratada via depósito
bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do
pagamento por parte do INSS;
LXXI) autorizar o INSS a fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
salários e demais verbas trabalhistas e previdenciárias aos trabalhadores, quando
houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da CONTRATADA, até o
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
LXXII) apresentar as carteiras de trabalho e previdência de todos os
trabalhadores alocados para os serviços no início do contrato e do comprovante da
homologações das rescisões nas dispensas e demissões ocorridas ao longo da
vigência contratual;
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LXXIII) apresentar mensalmente a folha de pagamento com o comprovante
dos depósitos nas contas correntes do trabalhadores;
LXXIV) arcar com o ônus decorrente de equívoco no dimensionamento dos
quantitativos da proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente
não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da Contratação, exceto quando
ocorrer algum dos eventos arrolados no artigo 57, §1º, da Lei nº 8.666/93 (art. 23, da
IN 02/2008);
LXXV) arcar com o ônus decorrente de equívoco, conforme inciso anterior,
ainda que se trate de eventos futuros e incertos, tais como os valores providos com
o quantitativo de vale-transporte (art. 23, §1º, da IN 02/2008, com redação dada pela
IN 04/2009);
LXXVI) abster-se de contratar, para fins de execução desse contrato, familiar
(cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade
ou afinidade, até o terceiro grau) de agente público que exerça cargo em comissão
ou função de confiança no INSS, nos termos do art. 7º do Decreto nº 7.203, de
04.06.2010.
LXXVII) a optante pelo Simples Nacional, contratada para execução de objeto
contratual, deverá comunicar sua exclusão à Receita Federal do Brasil
tempestivamente (arts. 17, XII, 30, II, e 31, II, da Lei Complementar nº 123);
LXXVIII) apresentar comprovação de entrega tempestiva de sua comunicação
de exclusão do SIMPLES Nacional ao INSS, sob pena da aplicação da multa
prevista na tabela penalidades.
20.2. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
São obrigações do CONTRATANTE:
I) proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços;
II) notificar, por escrito, à Contratada a ocorrência de eventuais imperfeições
no curso da execução dos serviços, fixando prazo para sua correção;
III) prestar ao preposto da Contratada as informações e esclarecimentos
pertinentes ao desenvolvimento de suas atribuições, que eventualmente sejam
solicitados;
IV) comunicar à Contratada, por escrito e tempestivamente, qualquer
mudança de administração ou do endereço de cobrança, bem como quaisquer
falhas ocorridas, consideradas de natureza grave;
V) verificar, em relação aos profissionais da Contratada, o atendimento dos
requisitos mínimos de qualificação profissional exigidos neste Termo de Referência,
solicitando sua substituição, se for o caso;
VI) promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços sob os
aspectos quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas
detectadas e comunicando à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com
a execução do contrato;
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VII) exigir o imediato afastamento de qualquer empregado ou preposto da
Contratada que não mereça confiança ou embarace a fiscalização, ou ainda, que
conduza de modo inconveniente ou incompatível o exercício das funções que lhe
foram atribuídas;
VIII) fornecer os conteúdos para a Contratada e sua equipe, conforme as
necessidades de capacitação;
IX) efetuar o pagamento à Contratada pelos serviços prestados, nas
condições e preços pactuados, à vista da nota fiscal/fatura, devidamente atestada
pelo gestor, depois de constatado o cumprimento de todas as formalidades e
exigências do contrato;
X) manifestar-se formalmente em todos os atos relativos à execução do
contrato, em especial, aplicação de sanções, alterações e revisões do contrato;
XI) aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais;
XII) assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear o
contrato;
XIII) comunicar ao Ministério da Previdência Social e à Receita do Brasil
qualquer irregularidade no recolhimento das contribuições previdenciárias dos
trabalhadores terceirizados;
XIV) comunicar ao Ministério do Trabalho qualquer irregularidade no
recolhimento do FGTS dos trabalhadores terceirizados.

21. PROCEDIMENTOS DE FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATO
21.1 A fiscalização e o acompanhamento dos serviços serão exercidos por
representante previamente designado pelo INSS, de acordo com o art. 67, da Lei nº
8.666/93, e suas alterações, c/c art. 6º do Decreto nº 2.271/97 e IN SLTI/MPOG n°
02/08 e IN n° 04/10, no que couber, que terá as seguintes atribuições:
I) fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços de atendimento;
II) analisar as planilhas e relatórios de prestação de serviços mensais;
III) definir estratégias de atuação
responsabilidades e competências;

da

Contratada,

dentro

de

suas

IV) verificar a disponibilização da infraestrutura necessária a operacionalização
dos serviços de atendimento;
V) auditar os relatórios de atendimento fornecidos pelos sistemas e pela
Contratada, assim como as pesquisas de satisfação do usuário;
VIII) promover a fiscalização da operação da Central de Atendimento, indicando
as irregularidades à Contratada, para tempestiva adoção de medidas corretivas;
IX) proceder ao registro das ocorrências e adotar as providências necessárias ao
seu fiel cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato.
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21.2. A seguir os papéis/responsabilidades a serem desempenhados por cada ator:
21.2.1. Gestor do Contrato: servidor com atribuições gerenciais, técnicas e
operacionais relacionadas ao processo de gestão do contrato, indicado por
autoridade competente.
21.2.2. Fiscal de TI do Contrato: servidor representante da Área de Tecnologia da
Informação, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar
tecnicamente o contrato.
21.2.3. Fiscal Administrativo do Contrato: servidor representante da Área
Administrativa, indicado pela autoridade competente dessa área para fiscalizar o
contrato quanto aos aspectos administrativos.
21.2.4. Fiscal Requisitante do Contrato: servidor representante da Área
Requisitante da Solução, indicado pela autoridade competente dessa área para
fiscalizar o contrato do ponto de vista funcional da Solução de Tecnologia da
Informação.
21.2.5. Preposto: funcionário representante da Contratada com poder decisório,
responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor
principal junto à contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e
responder as principais questões técnicas, legais e administrativas referentes ao
andamento contratual.
21.2.6. Ao Gestor de Contrato e aos fiscais fica assegurado o direito de exigir o
cumprimento de todos os itens constantes do Termo de Referência, do Edital, da
proposta comercial da empresa vencedora do certame e das cláusulas do contrato,
podendo ser realizadas reuniões presenciais ou não entre o Gestor e o Preposto
para avaliação dos serviços prestados no período e verificação do atendimento aos
requisitos contratuais.
21.3. A fiscalização não exclui e nem reduz a responsabilidade da Contratada,
mesmo perante terceiros, por quaisquer irregularidades nos serviços, inclusive
resultante de utilização de pessoal inadequado ou sem qualificação técnica
necessária, não implicando corresponsabilidade do INSS ou de seus agentes e
prepostos.
21.4. A ausência de comunicação por parte do INSS, referente à irregularidade ou
falhas, não exime a Contratada das responsabilidades determinadas neste Termo de
Referência.
21.5. A Contratada permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa
fiscalização, durante a vigência do contrato, fornecendo informações, propiciando o
acesso à documentação pertinente e aos serviços em execução e atendendo às
observações e exigências apresentadas pela fiscalização.
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21.6. Ao INSS é facultado o acompanhamento de todos os serviços objeto deste
Termo de Referência e do contrato, juntamente com representante credenciado pela
Contratada.
21.7. A execução dos contratos deverá, ainda, ser acompanhada e fiscalizada por
meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuração dos seguintes
aspectos, quando for o caso:
I - os resultados alcançados em relação ao contratado, com a verificação dos
prazos de execução e da qualidade demandada;
II - os recursos humanos empregados, em função da quantidade e da
formação profissional exigidas;
III - a qualidade e quantidade dos recursos materiais utilizados;
IV - a adequação dos serviços prestados à rotina de execução estabelecida;
V - o cumprimento das demais obrigações decorrentes do contrato; e
VI - a satisfação do público usuário.
21.8. O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pela
contratada, sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas,
ensejará a aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento
convocatório e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993.
21.9. A análise prévia da documentação fiscal caberá ao gestor do Contrato.
21.10. O gestor do Contrato solicitará aos empregados da CONTRADADA, por
amostragem, que verifiquem se as contribuições previdenciárias e para o Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço-FGTS estão sendo devidamente recolhidas em seus
nomes.
21.11. Para viabilizar a fiscalização de que trata o parágrafo anterior, a
CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus empregados
para a obtenção de extratos de recolhimentos.
21.12. A exigência de documentos comprobatórios da realização de pagamento de
salários, vale-transporte e auxílio alimentação, dentre outras obrigações trabalhistas
da CONTRATADA, será feita por amostragem e a critério do CONTRATANTE.
21.13. A fiscalização, no que se refere ao cumprimento das obrigações trabalhistas,
será realizada com base em critérios estatísticos, levando-se em consideração as
falhas que impactem o contrato como um todo.
21.14. Durante a vigência deste instrumento contratual, o gestor do Contrato poderá
solicitar, adicionalmente e quando julgar necessário, qualquer um dos documentos
abaixo relacionados que comprove o cumprimento das obrigações trabalhistas,
correspondentes à última nota fiscal ou fatura que tenha sido paga pelo INSS (art.
36, parágrafo 1º, III, da IN 02/2008), nos seguintes termos:
a) a prova dos depósitos da contribuição previdenciária de cada trabalhador
disponibilizado para os serviços contratados com o INSS;
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b) a prova dos depósitos do FGTS de cada trabalhador disponibilizado para os
serviços contratados com o INSS;
c) comprovante de pagamento de salários no prazo previsto em lei, referente
ao mês anterior, de cada trabalhador disponibilizado para os serviços
contratados com o INSS;
d) comprovante do fornecimento de vale-transporte e auxílio alimentação,
quando cabível, para cada trabalhador disponibilizado para os serviços
contratados com o INSS;
e) comprovante do pagamento do 13º salário de cada trabalhador
disponibilizado para os serviços contratados com o INSS;
f) comprovante de concessão de férias e correspondente pagamento do
adicional de férias, na forma da lei, de cada trabalhador disponibilizado para os
serviços contratados com o INSS;
g) comprovantes da realização dos exames admissionais, demissionais e
periódicos, quando for o caso;
h) comprovantes de participação em eventuais cursos de treinamento e
reciclagem que forem exigidos por lei;
i) cumprimento das demais obrigações contidas em convenção coletiva, acordo
coletivo ou sentença normativa em dissídio coletivo de trabalho e na CLT em
relação aos empregados vinculados ao Contrato.
j) comprovação do encaminhamento, ao Ministério do Trabalho e Emprego, das
informações trabalhistas exigidas pela legislação, tais como a RAIS e a
CAGED, de cada trabalhador disponibilizado para os serviços contratados com
o INSS;
21.15. Os recolhimentos referentes às exigências constantes das alíneas “a” e ”b” do
item acima deverão ser comprovados por meio dos seguintes documentos, os quais
deverão ser apresentados juntamente com a fatura:
- cópia do Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social
(GFIP);
- cópia da Guia da Previdência Social (GPS) e da Guia de Recolhimento do
FGTS (GRF) com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante
de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando recolhimento for
efetuado pela Internet;
- cópia da Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE);
- cópia da Relação de Tomadores/Obras (RET);
- cópia do Comprovante de Declaração à Previdência, no caso de recolhimento
das contribuições ao INSS.
21.16. Os documentos relacionados à admissão e rescisão do contrato de trabalho
dos funcionários que prestam o serviço objeto dessa contratação deverão ser
disponibilizados para conferência por parte do gestor do contrato, tais como:
a) aprovação em exames foniátricos e audiométricos;
b) aprovação em prova de conhecimentos gerais;
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c) aprovação em prova de conhecimentos específicos;
d) assinatura de termo de confidencialidade;
e) atestado de saúde ocupacional;
f) comprovante de escolaridade;
g) contrato de prestação de serviço;
h) registro na CTPS do empregado (admissão, demissão, alterações salariais);
i) registro do empregado (ficha funcional, contendo nome completo, endereço,
telefone, CPF, etc.);
j) aviso prévio/pedido de rescisão;
k) comprovante de pagamento de verbas rescisórias e recolhimentos do FGTS;
l) termo de homologação da rescisão do contrato de trabalho pelo sindicato
(nos casos indicados em lei/acordo coletivo);
21.17. Os documentos admissionais deverão ser encaminhados para conferência
pelos gestores antes da entrada do funcionário na operação e os demissionais
deverão ser apresentados no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da ocorrência.
21.18. Os documentos listados nas alíneas “g”, “h”, “i”, “j”, “k” e “l” do item 20.14
deverão ser escaneados e entregues em mídia para os gestores também no prazo
de 20(vinte) dias úteis a contar da ocorrência.
21.19. O descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e das
relativas ao FGTS, por parte da CONTRATADA, poderá ensejar o pagamento em
juízo dos valores em débito, sem prejuízo das sanções cabíveis.
21.19.1. O INSS poderá fazer o desconto na fatura e o pagamento direto dos
salários e demais verbas trabalhistas e previdenciárias aos trabalhadores, quando
houver falha no cumprimento dessas obrigações por parte da contratada, até o
momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
21.19.2. Quando não for possível a realização do pagamento a que se refere o item
anterior, dentre outras razões, por falta da documentação pertinente, tais como folha
de pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento, os valores retidos
cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de
serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas
trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS.
21.20. Quando da rescisão contratual, o fiscal deve verificar o pagamento pela
contratada das verbas rescisórias ou a comprovação de que os empregados serão
realocados em outra atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a
interrupção do contrato de trabalho.
21.21. Até que a contratada comprove o disposto no subitem anterior, o INSS reterá
a garantia prestada.
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22. FORMA DE FATURAMENTO
22.1. O INSS pagará à CONTRATADA, mensalmente, o valor referente à efetiva
prestação dos serviços, aplicando-se os conceitos e o método estabelecido a seguir:
Índice de Faturamento Diário por Operador (IFDOp) - será obtido calculando-se
os índices diários de ocupação efetiva de cada operador em uma PA. Esses índices
serão obtidos do quociente entre o tempo de ocupação efetiva de cada Operador em
uma PA no dia e o tempo de ocupação utilizado como referência de uma uPA,
5h10min (=18.600 segundos), equivalente à jornada de turno único de 6 horas por
dia, deduzido o intervalo de descanso, na forma regulamentada na NR 17 Ergonomia do MTE (incluindo o Anexo II, aprovado pela Portaria MTE n° 09, de 30
de março de 2007), e o período de tolerância máxima admitido (para utilização com
pausa banheiro, RH, etc.), através da seguinte equação:

IFDOp =

TocPA (segundos)
--------------------------------18.600 (segundos/uPA)

onde:
TocPA = Tempo de ocupação da PA - assim entendido o tempo, em segundos, em
que cada operador permaneceu logado na PA e realizando atendimentos. Para tal,
serão computadas todas as ocorrências de login e logout do operador, no dia, na
respectiva PA. Será considerado como tempo de ocupação o período em que o
operador estiver em treinamento, pausa reunião, feedback e INSS (para realização
de procedimentos a pedido do contratante, como atualização de senha de sistemas
corporativos), desde que previamente autorizados pelo INSS. As demais pausas não
serão computadas para efeito de tempo de ocupação.
IFD = Índice de Faturamento Diário =  IFDOp – o índice de faturamento diário
(somatório dos IFDOp) será limitado a 1.200 uPA por dia, com exceção dos sábados
e dias especiais, que se limitará ao índice necessário para atingir a capacidade
mínima de atendimento exigida.
IFM = Índice de Faturamento Mensal =  IFD (somatório dos IFD)
IFMMAX = Quantidade Máxima Possível de IFM
[(nº de dias úteis no mês x índice de faturamento diário exigido) + (nº de sábados no
mês x índice de faturamento exigido nos sábados) + (nº de dias especiais no mês x
índice de faturamento exigido nos dias especiais)] .
22.2. Para os sábados, o IFD será calculado com base em 25% da necessidade de
atendimento de demanda, ou seja, limitado a 300 uPA.
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22.3. Para os dias especiais, o IFD será calculado com base na necessidade de
atendimento de demanda exigida pelo INSS nessas ocasiões.
22.4. O valor de cada fatura mensal a ser pago à contratada será obtido mediante a
seguinte fórmula:
IFM
VMF = ---------------- x VMS
IFMMAX
VMF = Valor Mensal da Fatura
VMS = Valor Mensal do Serviço
22.5. O VMS (Valor Mensal do Serviço) não poderá ser superior ao previsto na
proposta final da contratada.
22.6. Para o recebimento da VMS (Valor Mensal do Serviço), deverá ser
disponibilizado diariamente na operação, mantendo-se a respectiva proporção aos
sábados e quando autorizada a redução pelo INSS, o quantitativo mínimo de
profissionais de todas as categorias (exceto operadores) informado no Módulo 5 da
Planilha de Custos e Formação de Preços apresentada pela contratada junto com a
sua proposta comercial.
22.7. Se a quantidade de profissionais em atividade na Central estiver inferior àquela
informada pela contratada em sua proposta, será efetuada a glosa correspondente à
diferença encontrada, utilizando-se o valor respectivo do custo mensal da mão de
obra para cada categoria de forma proporcional ao número de dias e à quantidade
de profissionais a menor (exceto operadores).
22.8. Em relação aos operadores, a CONTRATADA deverá atingir o Índice de
Faturamento Diário (IFD) mediante o somatório de todos os Índices de Faturamento
Diário por Operador (IFDOp). Quando mais da metade dos IFD do mês for inferior ao
exigido por 2 meses consecutivos, será considerado falta grave, sujeito à aplicação
de penalidade prevista no contrato.
22.9. Os pagamentos serão, ainda, adequados ao atendimento das metas previstas
para a execução do serviço, com base no Acordo de Níveis de Serviço e nos
instrumentos de fiscalização e medição da qualidade definidos neste Termo de
Referência.
22.10. A CONTRATADA poderá se utilizar de banco de horas ou de horas-extras
para atingir os índices diários ou as metas qualitativas (Acordo de Níveis de
Serviços), desde que atendidos a todos os requisitos legais previstos na legislação
trabalhista.
22.11. O ônus pelo eventual pagamento de horas-extras não previstas na proposta
comercial correrá exclusivamente por conta da CONTRATADA, não podendo ser
repassado ao CONTRATANTE.
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23. SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
23.1. A licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida
para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo
ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados,
Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciada do SICAF, ou sistema de
cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV, do artigo 4º, da Lei nº
10.520, de 17/07/2002, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas
previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais.
23.2. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, bem como no artigo
7º da Lei nº 10.520/2002, a CONTRATADA, no curso da execução do Contrato,
estará sujeita às seguintes penalidades, garantidos o contraditório e a prévia e
ampla defesa:
a) advertência, com fundamento no art. 87, I, da Lei nº 8.666/1993;
b) multa, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002 e art. 87, III,
da Lei nº 8.666/1993;
c) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Federal
e descredenciamento do SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos, com fundamento
no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002;
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o INSS, por prazo não superior a 2 (dois) anos, com fundamento no
art. 87, III, da Lei nº 8.666/1993;
e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, com fundamento no art. 87, IV, da Lei nº 8.666/1993.
23.2.1. Os valores da multa pela ocorrência de atraso injustificado na execução do
objeto, assim considerado pelo CONTRATANTE, hipótese em que responderá pela
inexecução parcial ou total do Contrato, sem prejuízo da aplicação das demais
penalidades e das responsabilidades civil e criminal, são:
a) No caso de atraso no início da operação da Central de Teleatendimento ou em qualquer de suas etapas de instalação, será cobrada multa
administrativa, por dia de atraso, conforme estabelecido a seguir:
a.1) do 1º ao 10º dia de atraso: 0,3% (três décimos por cento) do valor
mensal correspondente às PA ou etapa em atraso;
a.2) do 11º ao 20º dia de atraso: 0,5% (meio por cento) do valor
mensal correspondente às PA ou etapa em atraso;
a.3) a partir do 21º dia de atraso: 1% (um por cento) do valor mensal
correspondente às PA ou etapa em atraso, podendo, neste caso,
serem aplicados cumulativamente, outras sanções.
a.4) 5% (cinco por cento) do valor mensal do contrato em caso de
inexecução total da obrigação assumida, assim considerado o atraso
injustificado superior a 30 (trinta) dias para o início da operação da
Central, podendo ainda ocorrer a não aceitação do objeto, de forma a
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configurar, nesta hipótese, inexecução total da obrigação assumida,
sem prejuízo da rescisão unilateral da avença.
23.2.2. Na ocorrência das infrações identificadas na tabela 1, abaixo:
a) multa, de acordo com os graus atribuídos, conforme a tabela 2 a seguir,
que indicarão o respectivo percentual da penalidade:

1

Tabela 1
INFRAÇÃO
DESCRIÇÃO
Permitir a presença de empregado sem uniforme e/ou
sem crachá, por empregado e por ocorrência;
Manter empregado sem qualificação para executar os
serviços contratados, por empregado;

1

2

Recusar-se a executar serviço determinado pela
fiscalização ou não cumprir instrução complementar,
por ocorrência;
Suspender ou interromper, salvo por motivo de força
maior ou caso fortuito, os serviços contratuais, por dia;

3

Infringir as cláusulas relacionadas ao sigilo das
informações dos clientes e segurança das informações,
por ocorrência;

6

ITEM

3

4
5

6

Para os itens a seguir, deixar de:
Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a
pontualidade de seu pessoal;

GRAU
1

4

1

Substituir empregado que se conduza de modo
inconveniente ou não atenda às necessidades, por
funcionário; Se o período for superior a 15 dias, a multa
será dobrada;
Fornecer os equipamentos de uso individual
(headseats) aos seus empregados, por empregado e
por ocorrência;

1

Fornecer a documentação funcional exigida pelo INSS,
por funcionário;

1

Efetuar a reposição de funcionários faltosos (com
exceção de operadores) por mais de 5 (cinco) dias
corridos, por funcionário/posto e por mês de ocorrência;

1

Oferecer os meios necessários aos seus empregados
para a obtenção de extratos de recolhimentos

2

11

Controlar a entrada de pessoas estranhas na operação,
por ocorrência;

2

12

7

8

9
10

1

73

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, por item e por
ocorrência;

2

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
não previstos nesta tabela de multas, após reincidência
formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item
e por ocorrência;

3

Receber, no mínimo, 90% das ligações encaminhadas
para a Central por 4 meses consecutivos

5

Recolher as contribuições sociais da Previdência Social
em relação aos seus empregados alocados na
prestação dos serviços, por ocorrência;

5

Recolher o
ocorrência;

por

5

17

Entregar os salários, vales-transporte e/ou ticketrefeição nas datas avençadas, por ocorrência;

5

18

5

19

Atingir mais da metade dos IFD exigido por 2 meses
consecutivos

13

14

15
16

FGTS

dos

seus

empregados,

GRAU

Tabela 2
CORRESPONDÊNCIA

01

0,01% sobre o valor mensal do Contrato

02

0,05% sobre o valor mensal do Contrato

03

0,1% sobre o valor mensal do Contrato

04

0,5% sobre o valor mensal do Contrato

05

1,0% sobre o valor mensal do Contrato

06

2,0% sobre o valor mensal do Contrato

23.2.3. Eventual desistência da contratada após sua expressa manifestação de
interesse na prorrogação contratual ensejará a aplicação, pelo INSS, de multa de 1%
(um por cento) do valor global do Contrato, sem prejuízo das demais penalidades e
responsabilidade civil pelos prejuízos causados ao interesse público.
23.2.4. O valor máximo da multa aplicada não pode superar 5% (cinco por cento) do
valor mensal do contrato, por evento, exceto na hipótese do inciso anterior.
23.2.5. Em se tratando de falha grave na execução dos serviços, não prevista nos
incisos anteriores, será aplicada multa de 1% (um por cento) sobre o valor mensal
atualizado do contrato;
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23.2.6. No caso de reincidências das infrações previstas no inciso “V”, será aplicada
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor mensal atualizado do contrato, cumulável
com as demais sanções e, se for o caso, poderá também acarretar a rescisão
contratual.
23.3. As sanções previstas nas alíneas “a”, “c”, “d” e “e” acima poderão ser aplicadas
juntamente com a da alínea “b”, facultada a defesa prévia do interessado, no
respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da
notificação, elevando-se o prazo para 10 (dez) dias úteis, no caso da penalidade
prevista na alínea “e”.
23.4. Em caso de reincidência específica na infração de grau 06 prevista no item II,
Tabela 2 desta Cláusula, a contratada estará sujeita à multa de 5% (cinco por cento),
ao dia, do valor mensal do Contrato.
23.5. Na hipótese de reincidência específica, pela segunda vez, nas infrações de
graus 05 e 06 previstas no item III, Tabela 2, restará caracterizada a inexecução
parcial do Contrato e, em nova reincidência, inexecução total do Contrato, ensejando
a rescisão unilateral da avença.
23.6. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido pela área responsável ou será
descontado por ocasião do pagamento a ser efetuado pelo INSS, podendo ainda ser
descontado da garantia oferecida ou cobrado judicialmente.
23.7. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF e, no caso de
suspensão do direito de licitar, a Contratada será descredenciada por igual período,
sem prejuízo das multas previstas e das demais cominações legais.
ANEXOS:
- Anexo I – Planilha estimativa de custos;
- Anexo II – Indicadores de níveis de serviço,
- Anexo III – Distribuição do Atendimento;
- Anexo IV – Formulário de Monitoria de Qualidade;
- Anexo V – Cronograma e Conteúdo do Treinamento Inicial.
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ANEXO
IMPRENSA OFICIAL
EVIDENCIAS DE COMPATIBILIDADE DE ATENDIMENTO AO ITEM 7.5.3 – EXPERIÊNCIA
NA CUSTOMIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO ELETRÔNICO, COM CONSULTA
A BANCO DE DADOS EM WEB SERVICE E VOCALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS
AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA URA.
Print 01, página 19, Termo de Referência - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Menção direta a exigência do recurso de URA (Unidade de Resposta Audível).

Print 02, página 20, Termo de Referência - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Início quanto ao detalhamento referente ao recurso de URA (Unidade de Resposta Audível).

Print 03, página 24, Termo de Referência - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Novo trecho caracterizando o comportamento da URA e sua estrutura.

Print 04, página 28, Termo de Referência - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Inicio do item que descreve as exigências relacionada ao recurso de gravação digital.

Print 05, página 30, Termo de Referência - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Trecho abordando a exigência por integração do recurso de URA junto ao sistema legados (front end).
Na mesma imagem, o termo de referência inicia descrevendo com as exigências relacionadas ao recurso de
CTI (Computer Telephony Integration).

Print 06, página 31, Termo de Referência - Imprensa Oficial do Estado de São Paulo
Continuação das exigências relacionadas ao recurso CTI apontado, no mínimo, a lista dos protocolos
necessários comunicação.
Na sequência, menção a respeito da necessidade de integração, além dos protocolos de comunicação, a
integração também com bases de dados não proprietárias independentes ao hardware adotado.

ANEXO
IOS - INFORMÁTICA, ORGANIZAÇÃO E SERVIÇOS
EVIDENCIAS DE COMPATIBILIDADE DE ATENDIMENTO AOS ITENS:
7.5.2 – EXECUÇÃO BASEADO EM NÍVEL DE SERVIÇO;
7.5.2 – UTILIZAÇÃO DE RECURSOS CTI, GRAVAÇÃO DIGITAL E SOLUÇÃO
DE ATENDIMENTO EM ARQUITETURA WEB;
7.5.3 – EXPERIÊNCIA NA CUSTOMIZAÇÃO DE SOLUÇÃO DE ATENDIMENTO
ELETRÔNICO, COM CONSULTA A BANCO DE DADOS EM WEB SERVICE E
VOCALIZAÇÃO DAS RESPOSTAS AUTOMÁTICAS ATRAVÉS DA URA.

Print 01, página 01, Contrato – IOS - Informática, Organização e Serviços
Exigência do recurso de URA (Unidade de Resposta Audível) , esse presente no objeto do contrato.

Print 02, página 10, Contrato – IOS - Informática, Organização e Serviços
Cláusula nona – Acordo de Nível de Serviço

Print 03, página 01, Atestado de Capacidade Técnica – IOS - Informática, Organização e Serviços
Lista direta dos recursos tecnológicos exigidos, entre eles solução de atendimento, banco de dados e URA.

Print 03, página 02, Atestado de Capacidade Técnica – IOS - Informática, Organização e Serviços
Continuando a lista de exigências, aqui presente recurso de integração CTI e sistema de monitoria da
qualidade do atendimento.

ANEXO
OFTALMED - NÚCLEO DE DIAGNOSTICO E MICROCIRURGIA
7.5.2 – PROBARE;
7.5.2 – EXECUÇÃO BASEADO EM NÍVEL DE SERVIÇO;

Print 01, página 04, Contrato – Oftalmed - Núcleo de Diagnostico e Microcirurgia
Cláusula Terceira - das obrigações da contratada. Menção as exigências do cumprimento das melhores
práticas do PROBARE

Print 02, página 7 e 8, Contrato – Oftalmed - Núcleo de Diagnostico e Microcirurgia
Cláusula décima – Acordo de Nível de Serviço

Print 03, página 2, Atestado de Capacidade Técnica – Oftalmed - Núcleo de Diagnostico e Microcirurgia
Lista direta dos recursos tecnológicos exigidos, entre eles, solução de atendimento, banco de dados e URA,
recurso de gravação de voz e tela, integração CTI, modulo de monitoria da qualidade.

Print 04, página 3, Atestado de Capacidade Técnica – Oftalmed - Núcleo de Diagnostico e Microcirurgia
Adoção das melhores praticas recomendadas pelo PROBARE (Programa Brasileiro de AutoRegulamentação).

ANEXO
Evidências de comprovação de vinculação EMBASA – PROBARE
Contrato emergencial EMBASA N° 460008830
Data Assinatura: 01/12/2015.
Processo: N° 41434/15
Pregão eletrônico: 144/2015, Termo referência, pagina 14

ANEXO
Evidências de comprovação de vinculação EMBASA – PROBARE
Contrato emergencial EMBASA N° 460009955
Data Assinatura: 30/06/2016
Processo: N° 41433/15
Pregão eletrônico: 234/2015, Termo referência, pagina 35

ANEXO
Evidências de comprovação de vinculação SAMU – PROBARE
Contrato emergencial SAMU São Paulo N° 042-2015
Data Assinatura: 01/04/2015.
Descrição: E-mail solicitação de orçamento contrato emergencial SAMU São Paulo N° 042/2015
Data: 10/03/2015 – 13:56
Responsável: Alexandre Balthazar, Setor de Compras SAMU

Descrição: E-mail solicitação do documento probatório referente ao PROBARE
Data: 13/03/2015 – 12:54
Responsável: Alexandre Balthazar, Setor de Compras SAMU

Descrição: Resposta a sequência de e-mail descrito acima onde no anexo documento Selo de
Ética e Perfil de Maturidade emitido pelo PROBARE
Data: 13/03/2015 – 13:20
Responsável: Raphael Neves, IP Soluções (Multicanal Contact Center)

Processo: 2015-0.070.272-9
Documento: Termo de Referência, página 10, contratação emergencial.

Processo: 2015-0.070.272-9
Documento: Termo de Referência, página 20

Processo: 2015-0.070.272-9
Documento: Termo de Referência, página 21

Processo: 2015-0.070.272-9
Documento: Termo de Referência, página 22

