
  MINISTÉRIO DA DEFESA
MARINHA DO BRASIL

SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA

PROJETO BÁSICO

Processo n° 63410.006858/2021-17

O presente termo objetiva cumprir o disposto no artigo 150 da Lei Nº 14.133/2021, que trata da
necessidade  de  caracterização  do  objeto  e  da  justificativa  por  parte  da  Administração  para  a
aquisição deste, independentemente da forma de contratação.

1. OBJETO
Este Projeto Básico trata da contratação de empresa especializada para fornecimento de solução,
com os  respectivos  serviços  de  instalação,  garantia  e  fornecimento de  material,  consultoria  e
treinamento, destinados à implantação de sistema de gerenciamento de filas.

2. JUSTIFICATIVA
2.1. O  SERVIÇO DE VETERANOS E PENSIONISTAS DA MARINHA (SVPM) tem enfrentado diversas
dificuldades no processo de gerenciamento e controle de filas de espera, por não contar com a
ferramenta necessária e adequada às suas necessidades.

2.2. O atendimento na Sede do SVPM está assim estruturado:
Setor  A  –  atendimento  a  Oficial  General  e  Oficial  Superior,  Servidor  Civil  Assemelhado,  seus
pensionistas e dependentes.
Setor B –  atendimento a Oficial Intermediário e Oficial Subalterno, Servidor Civil Assemelhado,
seus pensionistas e dependentes.
Setor C – atendimento a Praças, Ex-Combatentes, Servidores Civis assemelhados, seus pensionistas
e dependentes. A senha PREFERENCIAL destina-se ao atendimento prioritário de idosos com idade
igual ou superior a 80 e 60 anos, pessoas com deficiências, gestantes e pessoas com crianças de
colo.  Atualmente não há gerenciamento das  filas  para os  referidos  atendimentos,  acarretando
tempo excessivo de espera para os usuários e desorganização no fluxo de atendimento.

2.3. O levantamento dos dados, com finalidade estatística e gerencial, na maioria das rotinas e
processos, é feito de forma manual, por muitas pessoas, o que, inevitavelmente, acarreta margem
de  erro  e  demora  na  consolidação  destes.  A  emissão  informatizada  de  relatórios  de  gestão
permitirá o acompanhamento do movimento diário, facilitando a identificação de pontos fracos e
intervenção imediata, concorrendo para melhoria contínua dos processos envolvidos e fornecendo
subsídios para as tomadas de decisão pela Alta Administração da OM.

2.4. Dessa forma, a contratação de empresa para o fornecimento do serviço de gerenciamento de
filas  e  utilização  de  ferramenta  informatizada  trarão  vantagens  em  termos  de  aumento  de
eficiência e agilidade, traduzindo-se em maior satisfação do usuário, que passará a participar de
um processo otimizado e com menos tempo ocioso.

2.5.  É  com vistas  à  solução dos  problemas  expostos  que  o  SVPM propõe  a  aquisição  de  um
SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO DE FILAS para o atendimento aos usuários, otimizando os
recursos humanos, e proporcionando maior rapidez e organização no fluxo de atendimento.



3. ESCOPO GERAL
A implantação e utilização de uma solução de gestão de filas tem como principais objetivos:
- organizar e otimizar os processos, evitando que o usuário disponha de tempo maior do que o
necessário;
- identificar os pontos limitantes do pronto atendimento, agindo de forma rápida e efetiva, a fim de
implementar as correções cabíveis;
- incrementar o nível de satisfação do usuário;
- assegurar o fornecimento de informações atualizadas e fidedignas; e
- racionalizar o processo de tomada de decisão referente aos Setores envolvidos.

4. DESCRIÇÃO BÁSICA
4.1 Composição da solução:
a)  A solução deve compreender o fornecimento de sistema para chamada eletrônica de senhas,
por meio de computadores já existentes do SVPM e organização de múltiplas filas.
b) Como parte integrante do sistema, deverão ser fornecidos pela futura contratada três terminais
de autoatendimento (um para cada setor de atendimento), de piso, tipo Totem, com monitor de 10
polegas e impressora térmica para a disponibilização das senhas de forma digital. O terminal deve
contemplar o fornecimento de senhas distintas, a saber: Atendimento Preferencial para maiores de
60 anos, atendimento preferencial para maiores de 80 anos, Recadastramento, Diversos, Serviços
agendados e E-Consig. Da mesma forma, deve permitir a opção Prioridade, antes da seleção do
setor pretendido, de forma semelhante aos sistemas utilizados no setor bancário e em hospitais.
c) A chamada de senhas deve ser sonorizada e com acesso visual por meio de monitor de televisão
disponibilizado pelo SVPM, em concomitância à exibição de vídeos e/ou sinal de TV aberta.
d)  Os  seguintes  Setores  devem  estar  incluídos  como  pontos  de  chamada:  Setor  A,  B  e  C,
totalizando  24  (vinte  e  quatro)  pontos  de  atendimento. O  Sistema  deverá  possibilitar  o
encaminhamento das senhas de um setor para o outro, e cada Setor deve poder visualizar as filas
dos demais.
e)  O sistema deve  possibilitar  a  emissão de extratos  de  atendimento e  relatórios  estatísticos,
informando tempos médios de espera e de atendimento por serviço.

4.2 Características Técnicas Gerais do Sistema
a)  O software de gerenciamento de filas  deverá possibilitar  a  administração multiusuário com
senhas e níveis de acesso individuais para o administrador local do sistema.
b) O software deve possuir licença vitalícia que permita as atualizações requeridas do sistema.
c) O acesso, a navegação e a operação de todas as funcionalidades devem ser executados única e
exclusivamente via  web browser,  sem a  necessidade  de  instalação de agentes  específicos  nas
estações de trabalho clientes.
d)  Para o desempenho adequado a solução deve permitir a instalação do sistema em uma CPU
dedicada, capaz de ser gerenciável localmente na rede interna da unidade.
e) O sistema deve ser capaz de interagir com a rede local da unidade.
f) O sistema deve ser capaz de atualizar em tempo real as estatísticas sobre cada categoria de
atendimento: tempo de espera, tempo de atendimento e senhas perdidas. 
g)  Os  módulos  de  relatórios  devem  ser  capazes  de  emitir  relatórios  gerenciais  e  estatísticos,
histórico  de  atendimento  para  aferições  quantitativas  e  qualitativas  e  gráficos  de
acompanhamento para indicadores de qualidade e quantidade. 
h) O Totem deve possuir impressora térmica integrada e CPU dedicada, que permitam a conexão
com a rede interna da unidade, não sendo aceita conexão por via wi-fi.



5. INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO PESSOAL
5.1  A  instalação  de  todo  sistema  será  efetuada  de  forma  remota,  inclusive  o  terminal  de
autoatendimento (Totem), com suporte da equipe de Tecnologia da Informação (TI) do SVPM, em
data e horário a serem acordados com o Centro de Tecnologia da Informação da Marinha (CTIM).
O mini PC (servidor) deverá ter a distribuição Ubuntu versão 18.04.5 LTS previamente instalada
pela  empresa  contratada,  assim,  a  equipe  da  informática  desse  serviço  procederá  com  as
configurações necessárias de rede. A contratada implementará o sistema através da plataforma
Webex. Uma mensagem deverá ser enviada à DCTIM solicitando direitos de controle no ambiente
remoto.
5.2  A  plataforma de acesso  remoto disponibilizada pela Marinha chama-se Webex e  funciona
através de agendamento prévio. 
5.3  O treinamento será  fornecido de forma remota,  para a  equipe de TI  do SVPM e para os
operadores do sistema.
5.4  Oferecer  treinamento  nas  dependências  da  Contratante,  caso  haja  dificuldade  para
implantação e/ou operação do sistema, não solucionada por meio do atendimento remoto.

6. GARANTIA DE FUNCIONAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO TÉCNICA
6.1 A Contratada garantirá o funcionamento dos sistemas que mantiverem sua versão original, ou
que tenham sido modificados exclusivamente pela Contratada, sem ônus para a Contratante pelo
período de 180 (cento e oitenta) dias.
6.2  Após  o  período supramencionado,  o  suporte  será  realizado remotamente,  em valor  a  ser
cordado pelas partes.
6.3 Oferecer suporte nas dependências da Contratante, no caso da não resolução de problemas
por meio do suporte remoto.
6.4 O sistema não deve requerer procedimentos de manutenção preventiva.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Fornecer a solução de acordo com as condições estipuladas neste Projeto Básico.
7.2  Garantir o funcionamento de todos os módulos que compõem o sistema.
7.3 Proporcionar corpo técnico qualificado e especializado para garantir os serviços de suporte e
manutenção técnica.
7.4. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos sociais, trabalhistas, bem como pelos
tributos que decorram direta ou indiretamente da prestação do serviço.
7.5. Prover os serviços ora contratados com pessoal adequado e capacitado em todos os níveis de
trabalho.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
8.1 Fiscalizar a execução do objeto, visando ao atendimento das especificações deste Projeto.
8.2 Fornecer o material necessário, conforme as especificações da Contratada, de forma a permitir
o correto funcionamento do objeto deste Projeto, a saber:  CPU na configuração solicitada para
implantação do sistema, cabos de rede e HDMI e monitores de Televisão.
8.3 Efetuar o pagamento à Contratada,  de acordo com a forma e o prazo estabelecidos neste
Projeto.

9. ACEITAÇÃO DO OBJETO
Diante do fornecimento e instalação dos materiais e serviços necessários para implementação e
funcionamento adequado da solução, objeto deste Projeto, deverá ser emitida a Nota Fiscal para
efetivação do empenho. 



10. DO PAGAMENTO
10.1. O pagamento será efetuado em parcela única, pela modalidade de empenho.
10.2. A emissão da Nota Fiscal será feita após aceitação do objeto, devendo a Contratada entregar
toda a documentação comprobatória do cumprimento da obrigação contratual para a expedição
da nota de empenho.

11. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
11.1. As despesas para atender este Projeto estão programadas em dotação orçamentária própria,
prevista no orçamento da União para exercício de 2021, na classificação abaixo:
Gestão/Unidade: 764200
Fonte: 0100000000
Programa de Trabalho: 05122003220000001
Categoria Econômica: 339039 / 449052 

12. SUBCONTRATAÇÃO
Não será admitida a subcontratação do objeto. 

13. DO REAJUSTE DE PREÇO EM SENTIDO AMPLO
Por  se  tratar  de um serviço com valor  já  pactuado,  não poderá  haver  modificações no preço
contratado.

14. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Nos termos dos art. 155 à 163 da Lei 14.133/2021. 

Rio de janeiro,        de              de 2021.

JANAÍNA FERREIRA PONTES
Capitão de Corveta (T)

Chefe do Departamento de Apoio ao Público

ANDERSON TAVARES DE ALBUQUERQUE
Capitão de Fragata (RM1-T)

Chefe do Departamento de Informática



JUSTIFICATIVA E APROVAÇÃO

Assim,  motivado  pelas  especificações  técnicas  e  nos  elementos  contidos,  aprovo  o
Projeto Básico. 

JORGE LUIZ FERREIRA DE CASTRO
Capitão de Fragata (IM)

Ordenador de Despesas


