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PRODESP 
da rlfc.); mação 

Taboão da Serra, 18 de setembro de 2017 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 186/2017 

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita no CNPJ N2  
62.577.929/0001-35, neste ato representada por seus funcionários abaixo signatários, atesta para os 
devidos fins que a empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA., com sede na Rua 
Lourdes n2  607 - Nova Gerty - São Caetano do Sul - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  43.316.033/0001-
58, executa os serviços alusivos ao objeto do contrato conforme abaixo relacionado, atendendo 
satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência. 

CONTRATO 
	

PRO.00.6786 

Objeto 

Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo Araraquara, de acordo com o CADERNO 
DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato supracitado.  

Assinatura: 13/07/2015 
	

Vigência: 22/10/2015 a 21/10/2020 

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 

JANEIRO A AGOSTO/2017 
MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS 

JANEIRO A AGOSTO/2017 
ÁREA 

2.149 43.804 1.741,69 rn2  

CONTRATO 
	

PRO.00.6820 

Objeto 

Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto P 	mpo São Carlos, de acordo com o CADERNO 
DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II e nas c ndições tabelecidas no contrato supracitado. 

Assinatura: 16/10/2015 
	

igência: 24/1 2015 a 23/11/2019 

MEDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 

JANEIRO A AGOSTO/201 	o  
MÉDIA MENSAL D ATENDIMENTOS 
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SER 10 TADEU HIROTA D SILVA 
Especialista Suporte Gestão 
Matrícula: 14.809-0 
Área responsável pela emissão do atestado gerado em conformidad 
com as informações prestadas pelos gestores do contrato 
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ORDEM DE SERVIÇO 

SCO.EX.493/2015 

São Paulo, 26 de outubro de 2015. 

À 
PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO PRO 6820 

Informamos nos termos do subitem 5.1.1 da Cláusula V — OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA PRODESP, que os serviços do objeto do contrato referenciado 
— prestação de serviço de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de 
operação, manutenção e adequação evolutiva do Posto Poupatempo SÃO CARLOS, 
localizado na cidade de São Carlos/SP, Rua Roberto Simonsen, 51 — Vila Pelicano - São 
Carlos, deverão ter início no dia 24/11/2015. 

Para a execução do objeto contratado deverão ser observadas e cumpridas todas as 
cláusulas e condições estabelecidas no Contrato e ANEXO II — CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
GESTÃO ABRANGENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA 
DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E 
DE ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DO POSTO 
POUPATEMPO SÃO CARLOS, QUE FAZEM A 
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE D 
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP E A PRO JECT 
- GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

que o conteúdo das 
s I (item 1.1) à XIV (item 

das 02 (duas) vias deste 
o, com f lhas numeradas de 

e se s Anexos é idêntico 
ai cha lado pela 

undica — PAJ, anexo 
.091.901.  

tr.: 8.392-6 
specialis Supo Gestão • GSC 

Pelo presente contrato, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, 
Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.° 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, a 
empresa PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF 43.316.033/0001-58, com sede na Rua Lourdes n.° 607 — Bairro Nova Gerty — 
São Caetano do Sul - SP, CEP 09571-470, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais ao final 
designados e assinados, têm entre si justo e acertado o contrato de prestação de serviço 
de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção e 
de adequação evolutiva do Posto Poupatempo SÃO CARLOS, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

I - OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de gestão 
abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção e de 
adequação evolutiva do Posto Poupatempo SÃO CARLOS, localizado na cidade 
de São Carlos/SP, na Rua Roberto Simonsen, 51 — Vila Pelicano, de acordo com o 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições 
estabelecidas neste contrato. 

1.2. Os serviços objeto da contratação compreendem: 

1.2.1. Prestação de serviços de gestão, gerenciamento e administração do Posto 
Poupatempo SÃO CARLOS; 

1.2.2. Prestação de serviços de recepção, informação, orientação e atendimento 
presencial ao público nos órgãos da administração direta e administração 
do Posto Poupatempo, conforme discriminado no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II deste contrato, sem 
interrupção ou prejuízo do atendimento normal da unidade que se encontra 
em funcionamento; 
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1.2.3. Realização do Programa de Formação e 
Continuada para toda a equipe de serviço 
orientação ao público e ate dimento e admi 
para os integrantes dos órgãb sarceir.com  pre 
e fornecimento de apoio logístico no próprio Posto; 

1.2.4. Fornecimento, reposição e substituição de uniformes e crachás para toda a 
equipe de serviços de recepção, informação, orientação ao público, 
atendimento, supervisão, administração do Posto Poupatempo objeto deste 
instrumento e também dos órgãos que compõem o Posto, de acordo com o 
previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II, 
neste instrumento e em cronograma estabelecido em conjunto com a 
PRODESP/Poupatempo; 

1.2.5. Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os 
serviços de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto 
Poupatempo objeto deste contrato, incluindo edificações e as instalações 
hidrossanitárias, elétricas e de ar condicionado, mantendo-as em 
condições normais de utilização; 

1.2.6. Fornecimento, montagem e manutenção do mobiliário do Posto 
Poupatempo previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II; 

1.2.6.1. Manutenção de todo o mobiliário, inclusive aquele pré-existente, e 
substituição de itens, quando necessário, de forma a manter o 
padrão de qualidade e operação da unidade; 

1.2.7. Fornecimento, montagem e manutenção da comunicação visual do Posto 
Poupatempo previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II; 

1.2.7.1. Manutenção de toda a comunicação visual, inclusive aquela pré-
existente, e substituição de itens, quando necessário, de forma a 
manter o padrão de qualidade e operação da unidade; 

1.2.8. Fornecimento, instalação e operação dos softwares, hardwares e demais 
equipamentos necessários à operação da administração do Posto e dos 
órgãos da Administração Direta, conforme CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —ANEXO II; 

1.2.8.1. Manutenção da tecnologia, atualização e substituição, quando 
necessário, dos softwares, hardwares e demais equipamentos, 
inclusive os pré-existentes na unidade; 
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1.2.9.1 Manutenção, substituição e atualiza e, quando necessário, de. 
Todos os equipamentos, inclusive aqueles pré-existentes na 
unidade, de forma a manter o padrão de qualidade e operação da 
unidade; 

1.2.10. Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte" e de "Manutenção" 
dos recursos de teleinformática e de informática para todos os órgãos do 
Posto; 

1.2.11. Fornecimento e reposição contínua de folheteria e impressos necessários 
para o funcionamento dos serviços de administração do Posto Poupatempo 
e dos órgãos da Administração Direta; 

1.2.12. Fornecimento de todo material necessário à operação dos equipamentos e 
sistemas eletrônicos e computacionais, bem como dos insumos utilizados 
nos atendimentos normais, nos atendimentos de exceção (casos em que a 
condição física ou mental do cidadão requer tratamento especial e 
preferencial) e eventual contingência para a execução dos serviços 
contratados; 

1.2.13. Fornecimento de serviços de transporte conforme disposições contidas no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —ANEXO II; 

1.2.14. Fornecimento de materiais, utilidades e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços gerais de apoio, atendendo o estabelecido no item 
16 do CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II deste 
contrato; 

1.2.15. Fornecimento pela CONTRATADA, por si ou por terceiros, de serviços de 
apoio ao cidadão, com direito à exploração comercial, composto de 
lanchonete, copiadora e fotos; 

1.2.16. Execução da adequação evolutiva do Posto SÃO CARLOS, que consiste 
nas ações para renovação e atualização de instalações e equipamentos, 
incluindo material e mão de obra, seguindo as especificações do 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II, sem interrupção 
ou prejuízo do atendimento normal da unidade que se encontra em 
funcionamento. 

1.3. Os bens móveis e equipamentos pré-existentes na unidade que se encontra em 
funcionamento, de propriedade da PRODESP, serão relacionados em conjunto 
com a CONTRATADA, que tem a responsabilidade de zelar e mantê-los em bom 

	

estado durante toda a vigência deste contrato. 	 m,4 
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1.3.1. 	A C  ei r 	evera 	nter a relação de bens móveis e 
equipamentos devidamente tualizada ao longo da vigência deste 
contrato, informando toda a alterações e substituições, sempre 
que solicit do pela PRI 	SP. 

PRO.00.6820 

1.4. A CONTRATADA deverá manter total observânci às disposições contidas no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — A XO II, tendo em vista a 
padronização de instalações e de serviços do Programa 	atempo. 

1.5. A presente contratação, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
n.° 093/2015, foi homologada pela Diretoria Executiva, assim como autorizada a 
previsão de despesa orçamentária nos Documentos de Comprovação 
Orçamentária, conforme documentos anexados no Processo PRODESP n.° 
91.901, nos termos do Decreto Estadual n.° 33.144, de 20/3/91. 

H-PRAZOS 

2.1. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1.1. A vigência do presente contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, a contar 
da data estabelecida na Ordem de Início dos Serviços, emitida de acordo 
com o ANEXO VI, podendo ser prorrogado por mais 12 (doze) meses, no 
tocante aos serviços de operação e manutenção, de comum acordo entre 
as partes. 

2.2. ETAPAS 

2.2.1. A CONTRATADA deverá informar os seguintes itens, dentro do prazo 
estipulado, a contar a partir da data de assinatura do contrato: 

a) 	Constituir Equipe Técnica, composta dos profissionais das principais 
áreas técnicas envolvidas na adequação evolutiva do Posto em até 5 
(cinco) dias: 
a.1) Coordenador técnico geral para as ações de adequação 

evolutiva; 
a.2) Responsável técnico pela adequação do espaço físico; 
a.3) Responsável técnico pela teleinformática; 
a.4) Responsável técnico pela área de recursos humanos, formação 

e capacitação da equipe do Posto, bem como, responsável 
pelo fornecimento de uniforme e crachás. 

b) Apresentar o plano de seleção e contratação da equipe da 
CONTRATADA em até 10 (dez) dias. 
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c) Ap 
até 

iatarzwrntOptInós 	Mles e crachás para aprovação em 
ias. 

d) Entregar os uni 	rachás ra os funcionários, pelo menos, 7 
(sete) dias antes da data de inicio 	atividade no Posto Poupatempo 
SÃO CARLOS, de forma a permitir a r lização dos devidos ajustes. 

e)  

2.2.2. A data para inicio da prestação de serviço no Posto SÃO CARLOS será 
indicada na Ordem de Inicio de Serviço, emitida de acordo com o ANEXO 
VI. 

2.2.2.1. A CONTRATADA deverá concluir o Programa de Formação e 
Capacitação previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS — ANEXO II, em até 180 (cento e oitenta) dias do 
inicio da prestação dos serviços, conforme OIS mencionada no 
item 2.2.2. acima. 

2.2.3. Para a execução dos eventos/serviços indicados abaixo, visando a 
adequação evolutiva do Posto, a CONTRATADA deverá respeitar os 
prazos-limite abaixo estabelecidos, considerando dias corridos a contar da 
data indicada na Ordem de Inicio de Serviço, emitida de acordo com o 
ANEXO VII. 

ITEM  E{ 	 VIÇ PRAZO-LIMITE - 

1.  
Apresentação dos cronogramas detalhados para: 
Adequação do espaço físico do Posto Poupatempo 
Atualização tecnológica de informática 

Até 10 dias 

2.  

Apresentação descritiva dos itens a serem fornecidos, 
para comprovação de atendimento das especificações 
técnicas exigidas: 
Equipamentos de teleinformática 
Equipamentos específicos 
Apresentação de protótipos de mobiliário e 
comunicação visual 

Até 30 dias 

3.  

Conclusão dos serviços: 
Instalação do mobiliário 
Instalação de comunicação visual 
Instalação de 	equipamentos de teleinformática 
Instalação equipamentos específicos 
Adequação do espaço físico do Posto Poupatempo 

Até 120 dias 
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2.2.4. Os serviços de operação do Posto Poupatemp 	revistos neste contrato 
deverão iniciar-se na data indicada na Orem e Início de Serviço, 
conforme cláusula 2.2.2., de modo 	garan tir a continuidade do 
funcionamento do Posto e s 	 o atendim ento o cidadão. 

2.2.5. A emissão pela PRODESP do Termo de Aceite Parcial ara a fase de 
adequação evolutiva se dará em até 30 (trinta) dias, após a alização de 
avaliação e dos testes de validação/conformidade. 

2.2.6. A emissão do Termo de Aceite Definitivo por parte da PRODESP se dará 
somente após a conclusão das atividades previstas para ajustes e 
adequação evolutiva. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar 
todas as condições exigidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS - ANEXO II deste contrato. 

2.2.7. A inobservância dos prazos estipulados neste contrato somente será 
admitida pela PRODESP quando fundamentada nos motivos de força 
maior previstos no Código Civil Brasileiro ou por motivos imputáveis à 
PRODESP, os quais deverão ser comprovados, sob pena da 
CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste instrumento. 

2.2.8. A hipótese de que trata o item 2.2.8., somente será considerada mediante 
solicitação escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo de 10 
(dez) dias do fato gerador do atraso aceito pela PRODESP, também, por 
escrito. 

III - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ 9.549.000,00 (nove milhões e 
quinhentos e quarenta e nove mil reais), base julho/2015. 

3.1.1. O preço ajustado neste contrato inclui todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao seu objeto, abrangendo despesas com adequação evolutiva, 
logística de operação, móveis, equipamentos, inclusive os de informática, 
telecomunicações, instalações, equipe de profissionais, formação, 
capacitação, uniformes, crachás, remunerações, transportes, suporte 
técnico, manutenção preventiva e corretiva, conforme CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II, bem como todos os benefícios 
e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários, 
ficando todos estes itens sob a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive no que se refere às suas empresas subcontratadas, não cabendo 
à PRODESP arcar com quaisquer custos adicionais a este título. 

3.2. A PRODESP pagará mensalmente à CONTRATADA, pela execução dos serviços 
objeto deste contrato, o valor de R$ 198.937,50 (cento e noventa e oito mil, 
novecentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). 
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3.2.1. Os pagamentos serão efetuados pela PRODESP 
parcelas mensais e sucessivas ri último dia útil 
prestação do serviço. 

• 
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3.2.2. No primeiro e no último mês da prestação dos serviços, • valor mensal 
definido no item 3.2. será calculado pro rata die, adequando os dispêndios 
à efetiva vigência contratual, conforme cláusula II — PRAZOS. Nos demais 
meses, os encargos serão cobrados com base no período mensal da 
efetiva prestação dos serviços. 

3.2.3. Se na fase de prestação de serviços de adequação evolutiva, prevista no 
item 2.2.3., a CONTRATADA não realizar os eventos/serviços nos prazos 
estabelecidos, os pagamentos mensais poderão ser suspensos até a 
regularização dos mesmos, ou glosados os itens não executados, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste instrumento. 

3.2.4. Na fase de prestação de serviços de operação prevista no item 2.2.2., para 
o pagamento do valor mensal estabelecido no item 3.2., a CONTRATADA 
deverá obedecer aos seguintes parâmetros: 

A) TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 

IIRGD — Serviços de emissão de RG 
(todas as vias) 

T.M.A.* Situação Considerada Aplicação 

até 15min38seg Previsto Pagamento de 100% do valor mensal 

15nnin39seg a 16min52seg abaixo do Previsto desconto de 0,75% do valor mensal 

acima 16min53seg Inaceitável desconto de 0,75% do valor mensal e 
penalizações previstas contratualmente 

s valores poderão ser revistos em função da performance dos Postos Poupatempo. A alteração será 
formalizada pela PRODESP. 

B) PESQUISA DE SATISFAÇÃO MENSAL 

Média Geral do Posto* 

acima de 9,23 Previsto Pagamento de 100% do valor mensal 

entre 9,04 e 9,23 Abaixo do previsto Desconto de 0,5% do valor mensal 

abaixo de 9,04 Inaceitável Desconto de 0,5% do valor mensal e penalizações 
previstas contratualmente 

Os valores poderão ser revistos em função da performance dos Postos Poupatempo. A alteração será 
formalizada pela PRODESP. 
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C) PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVO 

Neste indicador observaremos as seguin 
cada órgão separadamente: 
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1a Condição: Obtido 100% dos Pontos de Atendimento Ativos, de segunda-feira a 
sábado, durante todo o mês, conforme a distribuiç 	dos Postos de 
Trabalho definidos no "Detalhamento dos Postos de Trabalho” do 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA — ANEXO II deste 
instrumento. 

Providência: Esta ocorrência resultará no pagamento de 100% (cem por cento) do valor 
mensal. 

2a Condição: Não satisfeita a condição acima, deverá ser observado o quadro abaixo: 

PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS — IIRGD OU SERT 

Condição 

% Atendimentos diários com Tempo de Espera menor que 20 min. 

entre 80% e 100% Pagamento de 100% do valor mensal 

abaixo de 80% Desconto de 1% do valor mensal 

a ores poderão ser revistos em referencia aos padrões existentes nos Postos, a critério das 
Superintendências do Poupatempo. 

3.3. No caso de formação de consórcio, para o faturamento dos serviços objeto deste 
contrato, a CONTRATADA deverá cumprir o disposto no Artigo 4° da Instrução 
Normativa Receita Federal do Brasil - RFB n.° 834, de 26 de março de 2008, que 
estabelece que o faturamento correspondente às operações do consórcio será 
efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal 
ou Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento (este item só será inserido no contrato no caso de vencedor do 
certame ter participado na forma de consórcio) 

3.4. As Notas Fiscais/Faturas representativas dos pagamentos mensais deverão ser 
entregues até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 
pela CONTRATADA na sede da PRODESP, situada na Rua Agueda Gonçalves, 
n.° 240 — Taboão da Serra/SP — Protocolo Central — piso PD — sala 1.4, de 
segunda-feira a sexta-feira das 8h às 17h. 

3.4.1. Na hipótese de divergência entre os valores constantes da Nota 
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e o estipulado no contrato, a 
PRODESP poderá glosar os valores apontados como indevidos. No caso 
de devolução da Nota Fiscal/Fatura, a reapresentação será considerada 
como nova solicitação. 
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3.4.1.1. Na ocorrência do di osto no 	itè 	3.4.1. e/ou atraso na 
entrega da Nota Fiscal/Fa 	, no prazo èabelecido no item 3.4., 
o pagamento correspondente será efetuaq em 30 (trinta) dias 
contados do seu recebimento. 

3.5. As importâncias a serem pagas pela PRODESP serão depositadas em conta 
corrente da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual 
n.° 55.357, de 18 de janeiro de 2010. 

3.5.1. Para tanto, a CONTRATADA deverá informar à PRODESP, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da assinatura do presente 
contrato, o número de sua conta corrente e o da agência do referido 
estabelecimento bancário. 

3.6. A PRODESP só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente 
Contrato, caso a Certidão Negativa de Débito - CND-INSS esteja em vigor e/ou se 
não houver pendência de obrigação em nome da CONTRATADA registrada no 
CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais. 

3.7. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à 
PRODESP, comprovação de pagamentos dos salários, bem como recolhimento do 
INSS e FGTS relativos aos seus empregados alocados para o objeto deste 
contrato. 

3.8. A PRODESP efetuará a retenção/recolhimento referente ao INSS, conforme 
previsto na Lei Federal n.° 9.711/98 de 20/11/98 e do percentual relativo ao ISSQN 
nos termos da Lei Complementar n.° 116/2003. 

3.9. Todos os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, 
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como ficarão a cargo da 
mesma os encargos e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária e tributária, inclusive em relação as suas empresas subcontratadas. 

3.10. Quando a PRODESP for a fonte responsável pelo recolhimento do tributo, ela 
descontará dos pagamentos que fizer à CONTRATADA, segundo a legislação 
vigente, e recolherá nos prazos de lei. 

3.11. A PRODESP reserva-se o direito de solicitar à CONTRATADA, quando entender 
conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais 
encargos devidos, diretos ou indiretamente, a respeito deste contrato. 

3.12. O valor mensal previsto no item 3.2 será reajustado anualmente, de acordo com a 
variação do IPC FIPE (índice de Preços ao Consumidor) ocorrida no período, 
conforme fórmula a seguir: 

A 
Rua Agueda Gonçalves, 240- Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900. TELEFONE: (11) 285.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.6381 

...o  
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IPC 
R = Po . [ ( 	 ) - 1] 

IPCo 

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no m 	eefFência" s preços, ou preço do 
contrato no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC - FIPE (índice de Preço ao Con 	idor), ocorrida 
entre o mês de referência de preços ou o mês do último reajuste 
aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 

3.12.1. Na hipótese de superveniência de disposição da Lei Federal ou 
determinação do Poder Executivo Federal, permitindo a aplicação de 
reajuste de preço em periodicidade inferior à prevista no item 3.12., 
poderão as partes contratantes repactuar a nova periodicidade, obedecidas 
as condições que a Lei, então vigente, estabelecer. 

3.12.2. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do índice 
estabelecido no item 3.12., será utilizado o índice oficial que vier a 
substituí-lo ou, no caso de não determinação deste, será escolhido o índice 
substituto que melhor venha refletir a variação dos custos do objeto deste 
contrato. 

3.12.3. Na periodicidade prevista no item 3.12. e de acordo com o percentual 
máximo de reajuste apurado nos termos do mencionado item, as partes 
negociarão o percentual a ser aplicado sobre o valor do presente contrato, 
a título de reajuste, fundamentado em planilhas de custo ou outros 
documentos que comprovem o pleito da CONTRATADA. 

IV - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, para assinatura do Contrato, deverá entregar instrumento de 
Constituição de Consórcio, devidamente regularizado Este item só será inserido no 
contrato no caso de vencedor do certame ter participado na forma de consórcio). 

4.2. A CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de 
assinatura deste instrumento, deverá: 
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4.2.1. Credenciar, junto à PRODESP, representante e seu substituto, 

responsáveis pela gestão do contrato, a quem deverão ser conferidos 
poderes de ampla decisão e de representação legal, inclusive no que se 
refere aos recebimentos das notificações quanto às aplicações das 
sanções e multas previstas neste instrumento, bem como a apresentação 
das respectivas defesas, informando número de telefone e endereço 
eletrônico (e-mail) e para contato e envio de correspondência. 

4.2.1.1. 	Caso não estejam desempenhando satisfatoriamente as suas 
funções de gestão do contrato, seguindo os critérios 
estabelecidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS — ANEXO II e neste instrumento, a empresa deverá 
indicar outro representante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da data da solicitação da PRODESP. 

4.3. A CONTRATADA deverá: 

4.3.1. Providenciar, concomitantemente à assinatura do contrato, seu cadastro na 
Unidade Cadastradora do CAUFESP, caso não esteja cadastrada ou sua 
renovação, caso esteja com o cadastro vencido, bem como mantê-lo válido 
durante toda a vigência contratual; 

4.3.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação e qualificação na fase da licitação; 

4.3.3. Atender todas as condições e especificações contidas nos Anexos do 
Edital e do Contrato, sem exceção de nenhuma delas, sob pena de 
aplicação das sanções previstas neste instrumento, ou de outras medidas 
que se fizerem necessárias; 

Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho. 

Providenciar a regular documentação necessária perante os órgãos e as 
autoridades competentes com a finalidade de possibilitar a adequação 
evolutiva, operação e o funcionamento do Posto Poupatempo no local, com 
todas as aprovações que se fizerem pertinentes, tais como licenças, 
alvarás, vistorias, aprovações, matricula no INSS se necessário, 
autorização dos serviços ou outros eventuais procedimentos, para a 
prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive a transferência da 
lularidade junto às concessionárias de luz, água, telefonia; regularização 
municipal; etc, quando necessário; 

4.3.5.1. Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos 
documentos elencados no item 4.3.5, bem como quaisquer 
contas de consumo referentes ao funcionamento do Posto. 
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4.4. A CONTRATADA, além de tornar disponível a eq 	para a prestação de 
serviços, os materiais, os equipamentos e de • 	s nece ários para a perfeita 
execução do objeto deste contrato, sem prejuízo de to s as obrigações 
estabelecidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICA - ANEXO II, que 
integra o presente instrumento para todos os fins e efeitos, obriga-se a: 

4.4.1. Manter, no mínimo, os índices de satisfação alcançados pelo Posto 
Poupatempo SÃO CARLOS no atendimento à População, conforme 
pesquisa publicada periodicamente; 

4.4.2. Observar, com vista à fiscalização dos serviços prestados, os indicadores e 
itens de monitoramento em uso e que vierem a ser implantados pela 
PRODESP, para garantir o padrão de qualidade dos Postos Poupatempo; 

4.4.3. Observar os indicadores e parâmetros apresentados no item 3.2.4. da 
cláusula III — PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO; 

4.4.4. Apresentar regularmente relatórios de atividades e outros referentes à 
operação do Posto, atendendo às solicitações e definições da PRODESP; 

4.4.5. Permitir livre acesso do representante nomeado pela PRODESP ou seu 
substituto formalmente designado, junto aos executantes dos serviços, bem 
como à documentação relativa ao desempenho, sob controle do seu 
representante; 

4.4.6. Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, com 
observação da legislação vigente aplicável, mantendo no Posto 
Poupatempo a quantidade de integrantes da equipe, equipamentos e 
materiais suficientes ao perfeito atendimento do objeto deste contrato; 

4.4.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados ou 
subcontratados, nos termos da legislação vigente, executando-os de forma 
a atender as diretrizes, padrões, normas e procedimentos estabelecidos no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e demais 
orientações definidas pelo padrão de atendimento do Programa 
Poupatempo ao longo da vigência do contrato; 

4.4.8. Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação dos serviços com observância à legislação vigente aplicável, 
inclusive com fornecimento de insumos, quando for o caso, de forma a 
assegurar a qualidade dos serviços, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela PRODESP junto à CONTRATADA para esse fim; 
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4.4.9. Responsabilizar-se integralmente pela fiscaliz 
serviços de limpeza, segurança (vigilância) e 
estabelecido no CADERNO DE SPECIFICAÇÃ 
deste contrato; 
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4.4.10. Dar continuidade à rotina de serviços de apoio à ope 
transporte e manutenção predial, bem como 
necessidades emergenciais; 

ção do Posto, como 
atendimento às 

4.4.11. Responsabilizar-se pelo processo de produção de docu entos a serem 
entregues à população; 

4.4.12. Responsabilizar-se pelo atendimento adequado às nece idades do 
cidadão, fornecendo informações e orientações corretas, cdmpletas e 
atualizadas; 

4.4.13. Responsabilizar-se para que não haja omissão no atendimento à 
população, por falta e ausências de integrantes da sua equipe em seu(s) 
posto(s) de trabalho, efetuando a reposição do membro da equipe de 
trabalho, em caráter imediato; 

4.4.14. Responsabilizar-se para que não haja omissão no atendimento à 
população, por conduta inadequada dos integrantes de sua equipe, seja 
por ignorar a presença ou a solicitação do cidadão usuário; 

4.4.15. Selecionar, contratar e capacitar os integrantes da equipe, devidamente 
preparados para realizar as atribuições contidas no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste instrumento, respeitando 
a forma da legislação aplicável para a prestação de serviços; 

4.4.16. Fornecer à equipe uniformes apropriados para cada tipo de trabalho e 
provê-los com os equipamentos convencionais de segurança e de Proteção 
Individual — EPI's, quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo 
com as normas de segurança, bem como fornecer a todos os ocupantes de 
postos de trabalho, incluindo os médicos permissionários, crachás com 
fotografia recente, garantindo que todos estejam devidamente 
uniformizados e identificados. Todos os uniformes, crachás e 
equipamentos de segurança devem ser substituídos sempre que for 
necessário a fim de serem mantidos em perfeitas condições de uso. 

4.4.17. Manter, para a prestação dos serviços objeto deste contrato, profissionais 
contratados pelo regime CLT, cujas funções exijam subordinação, 
continuidade e pessoalidade, atendendo a todos os requisitos e perfil 
técnico e gerencial exigidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS - ANEXO II, que integra este contrato; 
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f) Praticar roubo ou furto nas dependências do Poupatempo 
comprovado — ou induzir outro à prática, ou qualquer conduta ilícita; 

i) Praticar ou induzir outro a praticar ato violento; ,,.._ 

te.3 	Ei 

4.4.18. Manter os Postos de Trabalho necessários à execução dos serviços, com 
profissionais devidamente treinados, e em quantidade adequada de forma 
a minimizar o Tempo de Espera na prestação de serviço ao Cidadão, de 
acordo com as especificações constantes no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste Instrumento; 

4.4.19. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos integrantes da 
sua equipe, inclusive dos subcontratados; 

4.4.20. Instruir todos os integrantes da sua equipe a acatar as orientações de 
funcionamento do Posto Poupatempo, inclusive quanto ao cumprimento 
das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como a 
prevenção de incêndio nas áreas do Posto; 

4.4.21. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos membros de sua 
equipe de trabalho, das normas disciplinares determinadas pela 
PRODESP, impedindo os mesmos de: 

a) Divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em virtude das 
atividades executadas; 

b) Valer-se da atividade desempenhada de modo a beneficiar 
determinado cidadão (parentes, conhecidos) em prejuízo de outro ou 
em benefício próprio; 

c) Executar serviços (emissão de documentos/consulta a sistemas 
confidenciais), para amigos ou parentes, em desobediência às regras 
estabelecidas; 

d) Dar atendimento preferencial, com privilégio, a cidadãos, que não os 
previstos na legislação; 

e) Constituir-se Procurador de outro e ele próprio emitir documento ou 
executar serviço, valendo-se de sua atividade no Poupatempo; 

O Atender despachantes, exceto quando houver o instrumento de 
procuração; 

Vender ou promover a venda de senhas, ou reservá-las; 

h) Receber valores ou objetos com a finalidade de facilitação no 
atendimento; 
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4.4.22. Garantir, caso seja necessária, a substituição 	qualquer integrante da 
equipe alocada para a exectMo dos serviç , o prazo máximo de 5 
(cinco) dias corridos, com o devidb,Qucela• -nto d senhas de acesso aos 
sistemas informatizados e que o substituto tenha q lificação idêntica ou 
superior àquele que será substituído; 

4.4.22.1. 	Substituir, a pedido da PRODESP, qualquer funcionário que 
não esteja desempenhando satisfatoriamente as suas funções 
de acordo com os critérios estabelecidos no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e neste 
instrumento. 

4.4.23. Realizar os itens de adequação evolutiva, conforme prazos indicados no 
item 2.2.3. e recomendações técnicas estabelecidas no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e neste instrumento; 

4.4.24. Submeter à aprovação da PRODESP, quando solicitado, amostras e 
protótipos de materiais ou equipamentos que porventura possam ser 
instalados ou utilizados no Posto, para avaliação da conformidade destes 
com o padrão Poupatempo; 

4.4.24.1. Para o fornecimento de equipamentos, mobiliário, comunicação 
visual e demais itens previstos para o Posto Poupatempo SÃO 
CARLOS, deverão ser observados os descritivos contidos no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II 
deste instrumento. 

4.4.25. Manter todos os recursos de teleinformática necessários à execução dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, de acordo com os prazos e níveis 
de SLA constante no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II deste instrumento; 

4.4.26. Responsabilizar-se pela atualização da lista do software antivírus evitando 
a invasão dos sistemas instalados; 

4.4.27. Responsabilizar-se pelos serviços de suporte técnico na realização das 
rotinas de backup (cópias de segurança); 

4.4.28. Prestar serviços de suporte de primeiro nível aos recursos de 
teleinformática e de informática para todos os órgãos do Posto 
Poupatempo; 
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4.4.29. Responsabilizar-se pela manutenção 
condicionado e equipamentos específicos, 	 r 
itens (equipamento, dispositivo, progra 	etc.) necessários ao 
funcionamento adequado do Pos Poupat po d ante toda a vigência do 
contrato; 

4.4.30. Fornecer serviços de apoio ao cidadão, composto de lanch ete, copiadora 
e fotos, após a aprovação pela Prodesp/Poupatempo, obedecendo às 
condições descritas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II deste instrumento; 

4.4.31 Manter durante toda a vigência deste contrato, a contratação de Seguro 
Patrimonial para todos os itens móveis e imóveis, necessários ao perfeito 
funcionamento do Posto Poupatempo, que estão sob sua responsabilidade, 
sendo estes próprios ou de terceiros, assim como Seguro de 
Responsabilidade Civil; 

4.4.32. Responsabilizar-se exclusivamente pelos danos causados diretamente à 
PRODESP ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
deste contrato; 

4.4.33. Ressarcir à PRODESP todo e qualquer dano ocasionado pelos integrantes 
da sua equipe no desempenho de suas funções, assumindo, desde já, 
inteira responsabilidade por esses eventos, podendo a PRODESP, a seu 
critério, descontar os respectivos valores das faturas devidas à 
CONTRATADA; 

4.4.34. Responder, como única e exclusiva responsável, por quaisquer diferenças, 
erros ou omissões de serviços ou outras informações que vier a fornecer, 
desde que as mesmas não sejam decorrentes de dados ou informações 
fornecidas pela PRODESP ou outros órgãos participantes; 

4.4.35. Nos casos decorrentes da legislação em vigor, responder por: 

4.4.35.1. Infração no uso indevido de equipamentos, tecnologias ou 
processos protegidos por marcas e patentes, respondendo, neste 
caso, pelas consequências; 

4.4.35.2. Pagamentos de todos e quaisquer tributos, multas ou ônus 
oriundos deste contrato, pelos quais a CONTRATADA seja 
responsável, principalmente pelos de natureza fiscal, 
previdenciária e trabalhista. 

4.5. Cumprir rigorosamente com as condições, cláusulas e obrigações previstas na 
Convenção Coletiva de Trabalho correspondente à Categoria Profissional, quando 
aplicável, em especial quanto ao convênio médico para assistência médica, 
hospitalar e odontológica, vale-refeição, cesta básica e percentual de hora-extra, 
entre outros, se previsto; 
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4.6.1. Em caso de propositura de ação trabalhista, decorrente relacionada com 
a prestação de serviços objeto deste contrato por "empregado da 
CONTRATADA, na qual a PRODESP seja citada na condição de 
reclamada ou litisconsorte, em decorrência da subsidiariedade prevista no 
Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a PRODESP poderá 
exigir da CONTRATADA que caucione o valor da condenação em primeira 
instância correspondente, observado o disposto no artigo 56 da Lei. 
8.666/93 e alterações posteriores, de forma autônoma e específica, como 
garantia de seu pagamento, até liquidação e/ou encerramento da ação 
trabalhista respectiva; 

4.6.1.1. Desde que expressamente autorizado pela CONTRATADA, a 
PRODESP poderá promover a liquidação e pagamento de 
condenação que lhe venha a ser imposta na situação prevista na 
cláusula anterior, mediante a compensação do valor 
correspondente na fatura/nota fiscal que venha a ser apresentada 
pela CONTRATADA para pagamento dos serviços objeto do 
presente contrato, até a liquidação e satisfação total e integral do 
crédito respectivo. 

4.7. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da 
Lei n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria n.° 3.214, 
de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alterações, além de outra 
legislação técnica vigente e as normas de procedimentos internos da PRODESP, 
de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho, que sejam 
aplicáveis à execução específica da atividade; 

4.7.1. Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos Programas 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO e de Prevenção dos 
Riscos Ambientais — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras 
n.° 07 e 09, respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 
1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalando 
e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes — CIPA, considerando o número total de trabalhadores nos 
serviços, para o fiel cumprimento da legislação em vigor. 	

P.) 
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4.8. Obriga-se, por seus administradores, sócios e geren 

terceiros contratados e/ou sub-contrat dos, creden 
manter e guardar o mais expresso, 
informações, conteúdo, especificações técnicas, caract 
relações ou informações de caráter comercial com clientes 
tenham acesso ou conhecimento, sob qualquer forma, e 
prestação dos serviços e/ou fornecimento de bem, objeto deste contrato, no 
decorrer da sua execução ou cumprimento, sob pena de responder civil e 
criminalmente pelo seu descumprimento, ficando responsável pela reparação por 
prejuízos materiais, morais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes. 

4.8.1. A obrigação de sigilo prevista item 4.8., aplica-se não só pelo prazo de 
vigência ou de execução dos serviços/fornecimento previstos neste 
contrato como se estende também após seu encerramento pelo prazo de 
20 (vinte) anos. 

4.9. Observada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se exclusivamente, 
pela retirada e descarte do material até o destino final, sempre que solicitado pela 
PRODESP, obrigando-se a apresentar a documentação comprobatória de sua 
qualificação para tanto, de conformidade com a legislação pertinente, sob pena de 
rescisão do ajuste, bem como da imposição das penalidades nele previstas. 

4.10. Não emitir e/ou fazer circular duplicatas ou saque de letras de câmbio contra a 
PRODESP, relativamente a todo e qualquer crédito decorrente deste contrato. 

4.11. Assinar o TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO - ANEXO I deste contrato, dando 
ciência da remessa da documentação do procedimento licitatório ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 

4.11.1. Ficará a critério da CONTRATADA o acompanhamento do processo junto 
àquela Corte, cabendo-lhe as diligências para juntada da procuração, 
nomeando seus representantes legais/procuradores e demais atos que se 
fizerem necessários. 

4.12. Entregar, ao término da vigência do presente contrato, sem ônus adicionais, as 
benfeitorias, móveis e equipamentos, mantendo as condições de utilização e 
funcionamento estabelecidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II deste contrato. 

4.13. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o TERMO DE 
ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, conforme modelo ANEXO VIII deste \-
contrato. 

frito 

or seus funcionários ou 
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V - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA PRODESP 

5.1. A PRODESP obriga-se a: 

5.1.1. Expedir as Ordens de Início de Serviço, previstas nos subitens 2.1.1. e 
2.2.3. da Cláusula II — PRAZOS deste contrato, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias úteis da data de início da execução dos serviços, 
conforme modelos constantes nos ANEXOS VI e VII; 

5.1.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato, 
informar, por escrito, à CONTRATADA, o nome do representante da 
PRODESP e o do seu substituto imediato, com respectivo telefone, 
endereço eletrônico e endereço para envio de correspondência, com o qual 
deverão ser mantidos todos os contatos; 

5.1.3. Fornecer todas as informações necessárias para a realização dos serviços; 

5.1.4. Definir os conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos do Posto 
Poupatempo; 

5.1.5. Definir e dimensionar os órgãos e instituições que participarão do Posto 
Poupatempo; 

5.1.6. Manter contato com representantes institucionais dos órgãos e instituições 
que participam do Programa Poupatempo; 

5.1.7. Fornecer à CONTRATADA a orientação necessária para execução dos 
serviços de adequação evolutiva do Posto, no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste instrumento; 

5.1.8. Promover a qualquer tempo, nas dependências do Posto Poupatempo, 
averiguação da conformidade dos serviços contratados, devendo a 
CONTRATADA fornecer as facilidades necessárias para tanto; 

5 	Responsabilizar-se pelo fornecimento das linhas de comunicação de dados 
que serão utilizadas para prestação dos serviços no Posto; 

5.1.9.1. No caso de órgãos da administração indireta, órgãos de outras 
esferas da administração pública, outros poderes ou empresas 
privadas, será de responsabilidade da PRODESP providenciar, 
junto a cada instituição, a disponibilização das linhas de 
comunicação de dados; 

5.1.9.2. As necessidades da administração do Posto que não forem 
atendidas por esta estrutura serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo esta apresentar solução para 
aprovação da PRODESP. 
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PRODESP 
5.1.10. Responsabilizar-se pela contratação e administração dos serviços de 

limpeza, segurança (vigilância) e copa, nos termos do art. 67 da Lei 
8.666/1993; 

5.1.11. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA e notificá-la, quando 
se fizer necessário, em relação à execução dos serviços que não estejam 
sendo realizados em conformidade ao estabelecido neste contrato; 

5.1.12. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o Termo de 
Encerramento e Outras Avenças, desde que cumpridas todas as 
obrigações pela CONTRATADA, conforme modelo ANEXO VIII deste 
instrumento. 

VI - SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. A subcontratação não será, sob qualquer hipótese, considerada como transferência 
das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA. 

6.2. Na hipótese de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável 
perante a PRODESP pelo fornecimento e serviços subcontratados, não assumindo 
esta qualquer vinculo contratual com a subcontratada. 

6.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de 
assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciária, fundiária, 
securitária e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) ao representante da 
PRODESP, sob pena da aplicação das sanções previstas neste instrumento. 

6.4. Se os serviços subcontratados envolverem cessão de mão-de-obra a 
CONTRATADA deverá reter os 11% (onze por cento) para a Previdência Social 
sobre o valor da prestação dos serviços. 

sut • SP  -.p,afgo 	erão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela PRODESP os 
,o0avgtil .es retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela 
'CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma 

c;oetência e ao mesmo serviço. Neste caso, a CONTRATADA deverá destacar 
Nota Fiscal/Fatura as retenções da seguinte forma: 

,f. 
,,,..à.-1;-Retenção para a Previdência Social: informar o valor correspondente a 11% 

v;:-(onZe por cento) do valor bruto dos serviços; 

b) Dedução dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total 
correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços 
subcontratados; 
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6.5.1. E juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, encaminh à PRODESP cópia: 

a) Das Notas Fiscais/Faturas ou outro documento fiscal admissivel das 
subcontratadas com o destaque da retenção; 

b) Dos comprovantes de arrecadação dos valores retidos das 
subcontratadas; 

c) Da GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo 
"Inscrição Tomador CNPJ/CEI", o CNPJ da CONTRATADA ou a 
Matricula CEI da obra e, no campo denominação social Tomador de 
Serviço/obra construção civil, a denominação social da empresa 
CONTRATADA. 

6.6. Para a execução dos serviços é facultado à CONTRATADA subcontratar os 
serviços de manutenção das instalações do Posto Poupatempo (adequação civil, 
instalações elétricas, lógicas e hidráulicas, instalações de ar-condicionado entre 
outros), os serviços de transporte e os serviços de apoio ao cidadão, entre outros, 
desde que não compreendam as atividades de serviços de gestão, gerenciamento 
ou administração da prestação de serviços objeto deste contrato, assim como os 
serviços de recepção, informação, orientação e atendimento presencial ao público. 

VII - GARANTIA DE FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. Para o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente 
instrumento, a CONTRATADA deverá fornecer garantia de execução contratual, 
equivalente a 3% (três por cento) do valor total estimado no item 3.1. da cláusula 
III, em até 20 (vinte) dias após a sua assinatura, nos termos dos § 1° e 2° do Art. 56 
da Lei 8.666 de 21/6/93 e alterações posteriores. 

7.1.1. A garantia deverá ser entregue na sede da PRODESP, na Rua Agueda 
Gonçalves n.° 240, Via de Serviços - Protocolo Central, Taboão da Serra / 
SP, CEP 06760-900 - A/C da Gerência Financeira, 3° andar, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

7.2. A garantia mencionada no item 7.1. será prestada por caução em dinheiro, títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo a caução em 
dinheiro ou titulo da divida pública, ter sido emitida sob a forma escriturai, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo , 
Ministério da Fazenda. 
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7.3. A CONTRATADA providenciará compleme 	ão d 	ra ia, de forma a manter a 
equivalência estipulada no item 7.1. acima, no prazo 	20 (vinte) dias da 
assinatura de eventual aditamento ou prorrogação contratu que altere o valor 
deste Contrato. 

7.4. No caso da CONTRATADA não apresentar a garantia ou a sua complementação 
conforme os itens 7.1. e 7.3, acima, ficará sujeita às penalidades previstas neste 
instrumento, sem prejuízo da rescisão, bem como da aplicação das penalidades 
previstas na cláusula XII - RESCISÃO E PENALIDADES. 

7.5. A PRODESP devolverá à CONTRATADA, o valor original retido conforme item 7.4. 
acima, sem juros, correção monetária, ou qualquer outro acréscimo, em até 10 
(dez) dias após a data de apresentação ou complementação da garantia. 

7.6. A qualquer tempo a PRODESP poderá, mediante justificativa, exigir a substituição 
da garantia ofertada, o que deverá ser atendido no prazo de 20 (vinte) dias. 

7.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 
execução do contrato e quitação das obrigações resultante deste. 

7.7.1. Se a garantia tiver sido efetuada por caução em dinheiro, o valor será 
devolvido devidamente atualizado pelo IPC-FIPE ou no caso de sua 
extinção, pelo índice previsto na legislação Estadual Aplicável, vigente na 
data desta devolução e calculada desde a data de sua prestação. 

VIII- ACOMPANHAMENTO 

8.1. O acompanhamento dos serviços objeto deste contrato será exercido por 
representantes designados pela PRODESP, obrigando-se a CONTRATADA a 
atender prontamente às exigências desses que terão poderes para solucionar 
dúvidas e transmitir por escrito as instruções da PRODESP à CONTRATADA, bem 
como recusar serviços que não atendam às especificações devidas de qualidade. 

IX - COMUNICAÇÃO 

9.1. As comunicações recíprocas, relativas a este contrato somente serão consideradas 
como efetuadas, se entregues através de correspondência mencionando o número 
deste contrato e o assunto específico do seu conteúdo, devendo ser endereçadas 
aos representantes indicados nos subitens 4.2.1. e 5.1.2.. 
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9.2. A entrega de qualquer carta ou documento far-se-á por portador, com protocolo de 
recebimento e o nome do remetente, conforme acima descrito, ou através dos 
CORREIOS com aviso de recebimento - AR. 

9.3. A CONTRATADA e a PRODESP obrigam-se a informar quaisquer alterações nos 
dados relativos ao disposto nesta cláusula. 

X - CONFIDENCIALIDADE, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING 

10.1. Fica expressamente vedada à CONTRATADA a utilização, a título gratuito ou 
oneroso perante terceiros estranhos a este vínculo contratual das informações, 
bancos de dados e demais conteúdos dos sistemas de gerenciamento, 
atendimento, implantação e operação do Posto Poupatempo conhecidos em 
virtude da execução deste contrato, sob pena de aplicação da sanção de 
suspensão do direito de licitar ou contratar com a PRODESP, pelo período de até 
05 (cinco) anos ou proposição de aplicação da sanção de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração Pública, além do pagamento de indenização por 
perdas e danos. 

10.2. A CONTRATADA só poderá dar publicidade a respeito do atendimento ou 
operação do Posto Poupatempo mediante o prévio conhecimento e autorização da 
PRODESP. 

10.3. É vedado à CONTRATADA proceder, realizar ou promover ações comerciais, de 
marketing, promocionais, de publicidade ou congêneres não previstas neste 
instrumento, sejam elas onerosas ou não. 

10.4. É vedado à CONTRATADA explorar comercialmente áreas internas do Posto 
Poupatempo SÃO CARLOS. 

XI - RESCISÃO E PENALIDADES *ON° 

A, 	Constituem motivos de rescisão da presente avença aqueles relacionados no artigo 	,k•-•\ 
O't 8 da Lei Federal n.° 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, no 

egulamento do Pregão da PRODESP, na Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, 
a' licando-se ainda as disposições contidas na Resolução da Secretaria da Casa 

do Governo do Estado de São Paulo n.° CC-52, de 19/07/2005. 	 , 

11.1.1. É reconhecido o direito da PRODESP em haver da CONTRATADA, as i  
sanções previstas na legislação aplicável, mencionada no subitem anterior 
e as disposições do Decreto Estadual n.° 48.999, de 29/09/04, do Decreto 
Estadual n.° 49.674, de 06/06/2005 e do Decreto Estadual n.° 53.047 de 
02/06/2008, pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais. 

23/27 

Rua Agueda Gonçalves, 240- Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - LEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.6 81 
INTERNET: www.prodesu.so.nov.br  - •r G 	 rodes..s. .ov.br 

4 

2691 



Tecnologia da Informação PRO.00.6820 

• 
PRODESP 

r4c4  
tabe"N% 

3C—)  le.00‘ 
slyci'4%;‘ 

com ° ° 

41.5 

' 2i0 	;41 	.,E. 
' 

, 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido, por quaisquer das partes, pelo não 
cumprimento de quaisquer condições ou cláusulas estabelecidas neste 
instrumento, ficando a parte infratora sujeita, a favor da parte inocente, às perdas e 
danos correspondentes. 

11.3. Os casos fortuitos e/ou motivos de força maior serão excludentes da 
responsabilidade das partes contratantes de acordo com o disposto no artigo 393 
do Código Civil Brasileiro. 

11.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a PRODESP poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.4.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades, para as quais 
a CONTRATADA tenha concorrido diretamente; 

11.4.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato, vigente à época 
da ocorrência do fato gerador: 

11.4.2.1. por dia de atraso no inicio de operação do Posto Poupatempo, 
conforme estabelecido no item 2.2.1.; e 

11.4.2.2. por descumprimento dos prazos previstos para a adequação 
evolutiva, conforme indicado no item 2.2.3.; 

11.4.3. Multa de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, vigente à época da 
ocorrência do fato gerador, e, no caso de nova infração, 10% (dez por 
cento) do faturamento mensal, vigente à época da ocorrência do fato 
gerador, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do 
presente contrato; 

k4 Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do faturamento mensal, à época 
da ocorrência, no caso de reincidência do mesmo fato gerador, pelo 
escumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
ntrato; 

- 
1.eMkilta equivalente a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total do 

kitrato, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da 
NTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da 

PRODESP; 

1.4.6. Impedimento de licitar e contratar com a PRODESP e com a 
Administração Pública em geral pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 

cie 54' 
çtC4""",-At'no CA de 
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11.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar e co V' - 
observadas as disposições legais aplicáveis, ene . nto perdurarem os 
motivos determinantes da punição o té que se- • 	'vida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou 	- alidade, q e será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a PRODESP elos prejuízos 
resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
11.4.6., acima; 

11.5. Ficará a critério da PRODESP a aplicação cumulativa ou não das sanções acima. 

11.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das multas previstas no ato 
convocatório, após ter sido garantido o exercício do direito de defesa e registradas 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, 
obedecendo-se, também, as disposições do Decreto Estadual 48.999 de 
29/09/2004. 

11.7. As multas previstas neste contrato também poderão ser cobradas dos pagamentos 
devidos ou cobrados da CONTRATADA, através de cobrança direta e autônoma, 
pela via administrativa ou judicial. 

11.8. No caso de não existirem pagamentos pendentes, a CONTRATADA deverá 
efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do 
recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de 
Tesouraria da PRODESP, na Rua Agueda Gonçalves, n.° 240 — Taboão da Serra — 
SP, andar Térreo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos 
judiciais cabíveis. 

11.9. Os valores referentes às multas, indenizações e demais importâncias quando não 
ressarcidos pela CONTRATADA, serão atualizados pelo IPC-FIPE, calculado pro 
rata dia e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano. 

XII — DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. As partes contratantes ficarão sujeitas às normas dispostas na Lei Federal n.° 
10.520 de 17/07/2002, Decreto Estadual n.° 47.297 de 06/11/2002 e alterações 
posteriores, Regulamento de Licitação na Modalidade de Pregão da PRODESP, 
publicado no D.O.E. de 12/03/2003, republicado no D.O.E. em 23/10/2003, Decreto 
Estadual n.° 49.722 de 24/06/2005, Decreto Estadual n.° 51.469 de 02/01/2007, Lei 
Estadual n.° 6544, de 22/11/1989 e suas alterações e Lei Federal n.° 8.666, de 
21/06/1993 e alterações posteriores, bem como às disposições do Decreto 
Estadual n.° 48.999/2004, do Decreto Estadual n.° 49.674, de 06/06/2005 e do 
Decreto Estadual n.° 53.047 de 02/06/2008. 

12.2. O presente contrato, a execução de seu objeto, produtos e/ou serviços não 
poderão ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pela CONTRATADA, a 
terceiros estranhos a esta contratação. 
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12.3. A CONTRATADA obriga-se a anuir na cessão ou transferência parcial deste 
contrato da PRODESP para qualquer de seus clientes e/ou entes da Administração 
Pública em geral, mantidas as mesmas condições nele estabelecidas. 

12.4. O cumprimento, durante a execução dos serviços, das leis federais, estaduais e 
municipais vigentes correrá por conta da CONTRATADA, sendo esta a única e 
exclusiva responsável pelas infrações que houver. 

12.5. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento das 
cláusulas e condições deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele 
decorrente não constituirá renúncia e nem afetará o direito da parte contratante em 
exercê-lo a qualquer tempo. 

12.6. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer acordo 
verbal ou escrito ajustado anteriormente ou posteriormente à data de sua 
assinatura, bem como em relação às disposições eventualmente conflitantes com o 
edital da licitação que o originou, a menos que sejam expressamente revogadas 
pelas partes através de retificação a este contrato. 

12.7. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, 
salvo por meio de Aditivo Contratual. 

12.8. Não se estabelece, por força deste contrato, nenhum tipo de sociedade, 
associação, consórcio, agência, mandato, representação, consultoria, 
responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes contratantes. 

XIII - ANEXOS 

3.1. Fazem parte integrante deste contrato: 

ANEXO I 	- Termo de Ciência e de Notificação — Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo; 

ANEXO II 	-Caderno de Especificações Técnicas; 
crnã(0 III 	Planilha de Composição de Preços; 

NEXO IV 	- Planilhas de Adequação Evolutiva, Operação e Manutenção; 
ANEX9 V 	- Planilhas de Custos e Formação de Preços; 
ANÉO VI 	- Modelo de Ordem de Início dos Serviços objeto deste contrato 
ANI 	VII - Modelo de Ordem de Inicio dos Serviços de Adequação Evolutiva; 
AN 	19 VIII - Termo de Encerramento e Outras Avenças - Modelo; vercinde 5  

Soarei,  de OVO 
are, V,eutt 

XIV - FORO 

14.1. s partes contratantes elegem como foro competente o da Comarca de Taboão da 
Se 	, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que s ja, para dirimir as questões porventura decorrentes da execução deste 
contrato. 
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E, por estarem assim justas e contratadas, o presente contrato é assinado pelas partes, 
em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para que 
surta os seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores. 

Taboão da Serra, J6 de OUTUgg.0 de 2015. 

e 
FIovio C pelletti Junior 	Tânia VI ) ima S. Andrade 

Diretor de Serviços 	Superinte dente de Operaçães 
ao Cidadâo 	 Matr 13 593.q  

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 
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ANEXO 

TERiViú DECiÊNCiA E DE NOTiFiCAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURiD1COS ANÁLOGOS 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
PRODESP 

CONTRATADA: 	PRO JECTO -- GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTf.:,̀A. 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): PRO.00.6820 

OBJETO: 	GESTÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DO POSTO 
POt1PATFMPO Sdo CARI_ OS 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente., do Termo acima identificado;  e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
ClENTES e NOTiFiCADOS para acompanhar todos os atos da tramita* processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito de defesa, interpor rectIrgnS Ff o mais flurrf CO! ihpr 
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual na 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Taboilo dd Serid, j G de O O .  u Bpjj 	de 2015. . 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - 
PRODESP 

Nome "1.41 ; 	("pez \-3..Q. - 	3j,,,à .c.: z. -r,4.3 . ‘i2,, 	‘) . 	.")e.  
Cargo ..:.  .2 1,--c,ç... 	ç-po_).; (..?.., -45-D 	C),Ii5-‘ Ç.j...)eCV-:.::,,riw•• ,-J ----5,)-- 	-- '',,,&--,,cc-,.." 
E-mail institucional ;) -5,z, 	c() 	e-c),!.P.,2_ 

---t,y a-c- CL-1;....; .Y's..... •,_.C..frí , SR. E-mail pessoal ,rp, 

Assinatura -71'--' , -ià. 

CONTRATADA: PRO JECTO - GESTÃO ASSESSORIA E SERVI OS LTDA 

Nome O S-nffiz 	niftgca.,...) e S 
Cargo t12.E.-TO 12_ 
E-mail institucional Cçpra,42.E5 e C2..0 -...5-_e,c-TO - c5:14"y-‘ 	All 
E-mail pessoal 

Assinatura OStnctr 

. deller o rabeiiào . 	elas e fflagfeff8t, , - -., Tabeliã 	• 	, a.c,  Pires ,ie CR, 	' 
• I 1 I I ri i, -Iii 	r.g.,I,  

Nota: Modelo publicado pelo TCESP, no DOE dc 05/08/2015 
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ANEXO II 

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Q
To~ de lados e de P.I.00  d. S.C.S.À.."—SP  
lobo!~ Obru Nes che Camargo rimo 

T&(11) 473o-s4s6  

s'a-iccf.I.J,',1„-K.-,',7.5"2ni: -hnnj:97{'52; 

‹. 	il 	. —. :i >cr E, ,esr 	a yen-lace Agfe 
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Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 

APRESENTAÇÃO 

O Programa Poupatempo conta hoje com 66 unidades de atendimento em operação 
(sendo 6 na Capital, 10 na Grande São Paulo, 45 no Interior e 3 no Litoral), no Estado 
de São Paulo, com média de 165 mil atendimentos diários, totalizando, desde o início de 
operação em 1997 até abril de 2015, cerca de 400,2 milhões de atendimentos. 

Com objetivo de agilizar a expansão do atendimento do Poupatempo no Estado de São 
Paulo, o Governo Estadual optou por contratar a prestação de serviços para 
operacionalização e manutenção dos Postos Poupatempo. O Posto Poupatempo São 
Carlos foi inaugurado em 14 de dezembro de 2010. 

Uma vez que o Posto já está em operação, este caderno detalha a especificação dos 
recursos e serviços necessários à continuidade do funcionamento, pela nova contratação 
dos serviços integrados de operação, manutenção e adequação evolutiva do Poupatempo 
São Carlos, objeto desta licitação, visando melhorar as condições físicas, operacionais e o 
atendimento ao público. 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de gestão abrangendo os 
serviços integrados de operação, manutenção e adequação evolutiva do Posto 
Poupatempo São Carlos, englobando: 

• Prestação de serviços de gestão, gerenciamento ou administração da prestação de 
serviços objeto da contratação, serviços de recepção, informação, orientação e 
atendimento presencial ao público nos órgãos da administração direta e 
administração do Posto, sem interrupção ou prejuízo do atendimento normal da 
unidade que se encontra em funcionamento. 

• Fornecimento de uniformes e crachás para toda a equipe contratada, de serviços 
de recepção, informação, orientação ao público, atendimento e administração do 
Posto e para os funcionários dos órgãos parceiros indicados pela 
Prodesp/Poupatempo. 

• Reposição de uniformes e crachás para toda a equipe de serviços de recepção, 
informação, orientação ao público, atendimento, administração do Posto e dos 
órgãos parceiros que compõem o Posto indicados pela Prodesp/Poupatempo. 

• Realização do Programa de Formação e Capacitação e de Educação Continuada 
	 para toda a equipe de serviços de recepção, informação, orientação ao público e 

administração do Posto, da Contratada e de órgãos parceiros, com 
preparação da infraestrutura e apoio logístico e operacional para a realização do 
programa. 

• Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os serviços 
de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto, incluindo 
edificações e as instalações hidrossanitárias, elétricas e de ar condicionado, 
mantendo-as em condições normais de uso, considerando a continuidade de 
funcionamento da unidade. 

• Manutenção da tecnologia e sua atualização, quando necessário, dos softwares, 
hardwares e demais equipamentos necessários à operação da administração do 
posto e dos órgãos da Administração Direta pré-existentes na unidade que se 
encontra em funcionamento. 

• Fornecimento e instalação dos equipamentos de gerenciamento de atendimento 
para todos os órgãos, previstos neste Caderno. 

• Manutenção de todos os equipamentos de gerenciamento de atendimento e 
equipamentos específicos para todos os órgãos, conforme especificado neste 
Caderno„ inclusive aqueles pré-existentes na unidade que se encontra em 
funcionamento e sua atualização, quando necessário. 

• Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte" e de "Manutenção" dos 
recursos de teleinformática e de informática para todos os órgãos do Posto, 
inclusive os equipamentos pré-existentes. 

• Fornecimento e reposição contínua de folheteria e impressos necessários para o 
funcionamento dos serviços de administração do Posto e dos órgãos da 
Administração Direta. 

• Fornecimento de todo material necessário à operação dos equipamentos e sistemas 
eletrônicos e computacionais, bem como dos insumos utilizados nos atendimentos 
normais, nos atendimentos de exceção (casos em que a condição física ou mental 
do cidadão requer tratamento especial e preferencial) e eventual contingência para 
a execução dos serviços contratados. 

• Fornecimento de serviços de transporte e operacionalização do serviço de malotes. 

• Acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços de limpeza e vigilância 
do Posto; de forma a garantir o atendimento dentro dos parâmetros estabelecidos 
pela Prodesp. 

• Acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço de copa para atendimento 
aos ocupantes de postos de trabalho do Posto, de forma a garantir o atendimento 
aos parâmetros estabelecidos pela Prodesp. 
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atendimento: 

o Atendimento presencial 

o Auto-atendimento (totens e caixas eletrônicos). 

2.2. Princípios do Programa Poupatempo 

• Prestar atendimento sem privilégios; 

• Ampliar o acesso do Cidadão às informações e aos 

• Proporcionar qualidade de atendimento, ec 
Cidadão; 

se 	úblicos; 

emp e esforço ao 

Fornecimento e montagem da comunicação visual do Posto, para adequação 
evolutiva, conforme especificado neste Caderno. 

Manutenção e substituição, quando necessário, do sistema de comunicação visual 
do Posto, inclusive aqueles pré-existentes, de forma a manter o padrão de 
qualidade e operação da unidade. 

Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, hardwares e demais 
equipamentos necessários à operação da administração do Posto e dos órgãos da 
Administração Direta, para adequação evolutiva do Posto, mantendo a tecnologia 
atualizada conforme este Caderno de Especificações Técnicas. 

Manutenção e substituição, quando necessário, dos equipamentos para copa, 
daqueles oré-existentes, de forma a manter o padrão de qualidade e 

operação da unidade. 

Disponibilização de serviços de apoio ao cidadão, como lanchonete, copiadora e 
fotos, seguindo as especificações deste Caderno, com início de operação após a 
aprovação da Prodesp/Poupatempo; 

Execução das ações para adequação evolutiva no Posto São Carlos, para 
renovação e atualização de instalações e equipamentos, incluindo material e mão 
de obra, sem interrupção ou prejuízo do atendimento normal da unidade que se 
encontra em funcionamento. 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES POUPATEMPO 

2.1. Conceitos do Programa Poupatempo 

• Unidades de atendimento integrado reunindo vários órgãos prestadores de 
serviços públicos, entidades da sociedade civil e empresas prestadoras de 
serviços de natureza pública num único espaço; 

• Preservar o paradigma de padrão de atendimento ao Cidadão, oferecendo 
serviços públicos com eficiência, qualidade e rapidez; 

• Revitalizar o caráter público dos serviços de atendimento; 

• Garantir transparência à gestão pública; 

• Aproximar o Estado do Cidadão, realizando o atendimento de forma direta, 
sem intervenção de intermediários; 

• Buscar a melhoria contínua do atendimento por meio da desburocratização e 
da simplificação de processos sempre que possível, sem ferir a legislação 
existente; 

• Acolher com respeito e dignidade os usuários do Programa, assim como seus 
familiares e acompanhantes; 

• Respeitar rigorosamente a ordem de chegada. 

éj. Estrutura Organizacionai do Frograiii.o PinipiatEiTipCa 
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2Ã. Histórico e Estrutura Organizacional do Posto São Carlos 

O Posto São Carlos foi inaugurado em 14 de dezembro de 2010, tendo realizado 
cerca de 1,5 milhões atendimentos até abril de 2015, com serviços do IIRGD, 
Detran.SP, SERT, e-poupatempo, Acessa São Paulo e Mais BB. Para o próximo 
período, estuda-se a entrada de novo órgão. 

Atualmente está situado à Rua Roberto Simonsen, n° 51 - Bairro Vila Pelicano - 
São Carlos - SP. 

Área do Posto: 1.826,69m2  

2.6. Etapas e prazos para adequação evolutiva no Posto São Carlos 

A contratada deverá observar os prazos-limite constantes em contrato para a 

execução dos serviços de adequação evolutiva previstos neste edital, contados a 
partir da data indicada na Ordem de Incido de Serviço. 

3. RESPONSABILIDADES NA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DOS 
POSTOS POUPATEMPO 

Estrutura organizacional 

Representantes 
Insfituciom 	O n s dos rgõos 

Adnsinstroçôo 
do Posto- - - • _. 

URGI) 	:DETRAN-SP 	- SERT ACESSA SP 	- MAIS 88 • 

3.1. DIRETRIZES GERAIS 

3.1.1. RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO / PRODESP 

• Definição de conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos; 

• Definição e dimensionamento dos órgãos e instituições que 
participarão de cada Posto Poupatempo; 

• Contatos junto aos Representantes Institucionais dos órgãos e 
instituições participantes do Programa Poupatempo; 

• Fornecimento de projetos de Arquitetura e Engenharia; 

• Acompanhamento das atividades realizadas na adequação evolutiva do 
Posto; 

• Fornecimento de serviços de limpeza e vigilância do Posto e copa 
para atendimento aos ocupantes de postos de trabalho; 

• Monitoramento e auditoria do cumprimento de todas as condições de 
prestação de serviços contratada; 

• Monitoramento e auditorias relativas à manutenção da qualidade do 
"Padrão Poupatempo" e do "Nivel de Atendimento e de Satisfação do 
Cidadão Usuário", de acordo com os padrões e indicadores 
estabelecidos. 

Cr-1.2 
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2.5. Horário de atendimento 

• Horário de Atendimento ao Público: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; 
e aos sábados, das 9h às 13h. 

• Horário de Operação do Posto: segunda a sexta-feira, das 8h45min às 
17h:15min; e aos sábados, das 8h45min às 13h15min. 

• Demanda potencial: município de São Carlos e municípios v 
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Sistemas comuns a todos os Postos: 

• GUIA DE INFORMAÇÕES - SERVIÇOS DO POUPATEMPO; 

• DE GESTÃO DAS MANIFESTAÇÕES DO CIDADÃO; 

▪ DE GESTÃO POR INDICADORES; 

• GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO; 

• CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS. 

• 
• 

• 
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DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO; 

OUTROS SISTEMAS INTRANET: ACHADOS & PERDIDOS, RH POUPATEMPO E 
CORREIO ELETRÔNICO (LOTUS NOTES). 

3.1.2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

• Prestar serviços de gestão abrangendo a execução de serviços 
integrados de operação, manutenção e adequação evolutiva do Posto 
Poupatempo São Carlos, conforme descrito no item 1 - Objeto; 

• Cumprir os princípios, diretrizes, padrões e normas definidos pelo 
Poupatempo; 

• Garantir a prestação dos serviços ao Cidadão, conforme padrão de 
atendimento Poupatempo; 

• Manter o controle administrativo - financeiro do contrato, 
apresentando prestação de contas e outros documentos 
comprobatórios da prestação de serviço, quando solicitados pela 
Contratante; 

• Disponibilizar todas as informações previstas e/ou eventualmente 
solicitadas, conforme padrões estabelecidos peta Contratante. 

32. DETALHAMENTO / QUADRO RESUMO 
*.) 

As principais atividades e responsabilidades da Prodesp / Poupatempo e da 
Contratada encontram-se detalhados e agrupados nos quadros a seguir 
apresentados: 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS 

I  TEM 
RESPONSABILIDADES PRODESP / 

POUPATEMPO 
RESPONSABILIDADES DO 

CONTRATADO 

A. CARACTERIZAÇÃO DAS 
UNIDADES 

• HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO; 

• HORÁRIO DE OPERAÇÃO/ 
FUNCIONAMENTO DO POSTO; 

• CAPACIDADE DE ATENDIMENTO GERAL; 

• ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: GERAL E 
DO POSTO; 

B. DIMENSIONAMENTO DE 
RECURSOS 

• DEFINIÇÃO DE ÓRGÃOS E SERVIÇOS; 

• ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO POR ÓRGÃO: 

• ESFERA ESTADUAL (ADM. DIRETA E 
INDIRETA); 

• OUTRAS INSTITUIÇÕES; • 

• SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO E 
RECURSOS NECESSÁRIOS (POSTOS DE 
TRABALHO, TELEINFORMÁTICA, _......./.*:r\»i 

IT EM 
RESPONSABILIDADES PRODESP / 	 RESPONSABILIDADES DO 

POUPATEMPO 	 CONTRATADO 

MOBILIARIO, ETC.). 

C. RECURSOS FISICOS / 
MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES 

• DIRETRIZES GERAIS PARA MANUTENÇÃO 
GLOBAL DAS INSTALAÇÕES / 
EQUIPAMENTOS DO POSTO. 

•• PRESTAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA, CONFORME 
DIRETRIZES DEFINIDAS 

D 	MOBILIÁRIO 

• PRESTAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA. 

E. COMUNICAÇÃO VISUAL 

• PRESTAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA 

F. TELEINFORMÁTICA 

• DIRETRIZES PARA MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDE E 
TELEFONIA; 

• DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS; 

• DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO DE 
SOFTWARES; 

• MANUTENÇÃO DE SISTEMAS APLICATIVOS 
DA PRODESP; 

• APOIO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO 
DAS CONTINGÉNCIAS POR MEIO DA 
CENTRAL DE MONITORAMENTO DE 
SISTEMAS. 

...„..or,fflecil2Wial.  

• PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO 
DOS RECURSOS DE 
INFORMÁTICA, REDE, TELEFONIA 
E CFTV;  

• PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO E 
SUPORTE TÉCNICO DE PRIMEIRO 
NÍVEL A TODOS OS ÓRGÃOS E 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES; 

• GESTÃO PERMANENTE DOS 
RECURSOS DE TELEINFORMÁTICA 
FORNECIDOS E DA 
INFRAESTRUTURA DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO; 

• GESTÃO PERMANENTE DA 
DISPONIBILIDADE DO GUIA DE 
INFORMAÇÕES - SERVIÇOS DO 
POUPATEMPO E BANCÁRIOS, 
INSTITUIÇÕES ETC; 

• SUBMETER A APROVAÇÃO DA 
PRODESP / POUPATEMPO 
QUAISQUER ALTERAÇÕES NAS 
CONFIGURAÇÕES DOS 
EQUIPAMENTOS DE REDE LAN, 
BEM COMO, DE QUAISQUER 
RECURSOS NÃO DEFINIDOS NAS 
CONFIGURAÇÕES IMPLANTADAS; 

• FORNECER MENSALMENTE 
RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO 
TÉCNICO DE PRIMEIRO NíVEL, 
COM QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTOS E TEMPO DE 
INDI 'ONIBILIDADE. 

ER OUTROS 
- '• ''''  4 RIOS, SE NECESSÁRIO 



RESPONSABILIDADES PRODESP / 	 RESPONSABILIDADES DO ITEM POUPATEMP0,-, 	 CONTRATADO 

G. SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO 

• MANUTENÇÃO E AJUSTES NO SISTEMA; 

- RECICLAGEM PERIÓDICA NA CAPACRAÇÃO, 
DEVIDO A AJUSTES E ATUALIZAÇÕES; 

- ANÁLISE E APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES 
DE REGRA DE ATENDIMENTO SOLICITADAS 
PELOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. 

• PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS; 

• AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO; 

• SUBMETER À PRODESP / 
POUPATEMPO SOLICITAÇÕES DE 
ALTERAÇÕES E INCLUSÕES DAS 
REGRAS DE ATENDIMENTO. 

H. EQUIPAMENTOS 
ESPECÍFICOS 

• PRESTAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA 

I 	MATERIAL DE USO 
CONTINUO 

• ASSEGURAR O FORNECIMENTO DE 
FORMULÁRIOS DE SEGURANÇA / PELOS 
RESPECTIVOS ÓRGÃOS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (CARTEIRA DE 
TRABALHO, FORMULÁRIOS ESPECÍFICOS 
DOS SERVIÇOS DISPONIBLEADOS ETC.). 

• FORNECIMENTO DE TODO 
MATERIAL DE CONSUMO E DOS 
INSUMOS DE INFORMÁTICA 
UT11.17_ADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO DO POSTO E 
ÓRGÃOS ESTADUAIS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 
EXCETO FORMULÁRIOS DE 
SEGURANÇA 

• FORNECER LOGÍSTICA PARA 
RETIRADA DE FORMULÁRIOS DE 
SEGURANÇA PARA OS ÓRGÃOS 
DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. 

N.., 
...,3 

CD 
CÁ) 

J. OCUPANTES POSTOS 
DE TRABALHO 

,,...---- 

• DEFINIÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DE 
POSTOS DE TRABALHO NECESSÁRIOS À 
OPERAÇÃO DO POSTO; 

• DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE 
OCUPANTES PARA OS POSTOS DE 
TRABALHO SOB RESPONSABILIDADE DA 
PRODESP/POUPATEMPO, 

• DEFINIÇÃO DO PERFIL E DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE: 

• ADMINISTRAÇÃO DO POSTO; 

• RECEPÇÃO. INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO; 

• ATENDIMENTO/ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO 

• INFORMÁTICA 

• DEFINIÇÃO. EXECUÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE 
DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS: ATIVIDADES 
OBRIGATÓRIAS E SUPERVISÃO DOS 
DEMAIS ÓRGÃOS; 

• FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO: 

• MÓDULO CONCEITUAI; 

• MÓDULO COMPORTAMENTAL - 

• PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA DE 
TREINAMENTO / EDUCAÇÃO 
CONTINUADA; 

• DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE 
OCUPANTES DOS POSTOS 
TRABALHO SOB SUA 
RESPONSABILIDADE. 

• OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO 
DO REGISTRO E CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

• VIABILIZAR O REGISTRO DIÁRIO, 
RELATÓRIO DE 
INCONSISTÊNCIAS, ESPELHO DE 
PONTO E FECHAMENTO MENSAL 
DA FREQUÊNCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS; 

• EFETUAR LANÇAMENTO DOS 
CÓDIGOS DE JUSTIFICATIVAS 
DAS INCONSISTÊNCIAS 
DEVIDAMENTE • 	.0 • -41,, 
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RESPONSABILIDADES PRODESP / 
POUPATEMPO 

RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO _ 

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E 
ACOMPANHAMENTO; 

• MÓDULO DE CAPACITAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (TEÓRICO E 
PRATICO); 

• SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO; AGENDAMENTO E DEMAIS 
MÓDULOS NECESSÁRIOS À BOA 
OPERAÇÃO DO POSTO. 

• POLÍTICA / ORIENTAÇÕES SOBRE 
REGISTRO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
DE SERVIDORES PÚBUCOS 

• FORNECER PARA OS 
SUPERVISORES DOS ÓRGÃOS O 
RELATÓRIO MENSAL FINAL 
IMPRESSO E. SE POSSÍVEL DE 
GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA 
POSTERIOR ENVIO AOS 
ÓRGÃOS; 

• ENCAMINHAMENTO DOS 
RELATÓRIOS MENSAIS DE 
FREQUÊNCIA DO SERVIDOR AOS  
RESPECTIVOS ÓRGÃOS 

 
(ARQUIVO FÍSICO E  
ELETRÔNICO. SE  POSSÍVEL). 

K. UNIFORMES E 
CRACHÁS 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO. 

• DIRETRIZES PARA REPOSIÇÃO DE 
UNIFORMES E CRACHÁS. 

• APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO; 

• FORNECIMENTO A TODOS 
OCUPANTES POSTOS DE 
TRABALHO DO POSTO. 

- AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE 
UNIFORMES E CRACHÁS. 

L LIMPEZA 

• DIRETRIZES GERAIS / PARÂMETROS: 

• DISPONIBILIZAÇÂO DO SERVIÇO. 

• ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. 

• FORNECIMENTO DE INSUMOS 
SANITÁRIOS. 

, 

M. VIGILÂNCIA 
• DIRETRIZES GERAIS / PARÂMETROS; 

• DISPONIBILI7_AÇÃO DO SERVIÇO. 

• ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. 

N. COPA 

• DIRETRIZES GERAIS / PARÂMETROS; 

• DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

• ACOMPANHAMENTO E 
FISCAUZAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. 

• FORNECIMENTO DE INSUMOS 
PARA COPA 

O. TRANSPORTES / 
SERVIÇOS DE MALOTE 

• DIRETRIZES GERAIS / TRANSPORTE DE 
MALOTES. 

• FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE 

• OPERACIONALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO DE MALOTE. 

P. FOLHETERIA 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

• CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO DO LEIAUTE 

• DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE (TIRAGEM) 

• ENVIO DE ARQUIVO FECHADO/PRONTO 
PARA IMPRESSÃO (PDF) 

• APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DO PROTÓTIPO 
PARA IMPRESSÃO FINAL 

• APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 
(PROVA OU PRÉ-IMPRESSÃO) 
PARA APROVAÇÃO. 

• EXECUÇÃO (IMPRESSÃO FINAL E  
DISTRIBUIÇÃO/DIVULGAÇÃO/PUB 
LICAÇÃO) DA FOLHETERIA. 

• GARANTIR A DISPONIBILIDADE 
AO CIDADÃO. 

Q. SERVIÇOS DE APOIO 
AO CIDADÃO 

• •DIRETRIZES E AUTORIZAÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE: 

• •DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
.•-.,„ APÓS APROVAÇÃO 
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RESPONSABIUDADES PRODESP / 	 RESPONSABIUDADES DO ITEM 
POUPATEMPO 	 CONTRATADO 

• •COPIADORA E FOTOS 

R. EVENTOS INTERNOS 

• DIRETRIZES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS INTERNOS: 

• CULTURAIS: EXPOSIÇÕES DE ARTES 
PLÁSTICAS. APRESENTAÇÕES DE CORAIS, 
GRUPOS TEATRAIS, POESIAS, ETC. 

• SOCIAIS: PALESTRAS, CAMPANHAS DE 
SAÚDE ETC. 

• SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
INTERNOS 

S. EVENTOS EXTERNOS 

N3 

".1 
C) 

Frà,  

• DIRETRIZES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS EXTERNOS: 

• SOCIAIS: 

• LEVAR SERVIÇOS À COMUNIDADE E ÀS 
PESSOAS COM DIFICULDADE DE ACESSO 
AO POSTO - COMUNIDADES CARENTES, 
EVENTOS MUNICIPAIS E ESTADUAIS, 
ESCOLAS, FACULDADES, FEIRAS. HOSPITAIS 
ETC. 

• ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS 
IMPOSSIBILITADAS DE LOCOMOÇÃO 

• SELEÇÃO DOS EVENTOS 
EXTERNOS. DESTITUÍDOS DE 
CARÁTER POLÍTICO OU 
RELIGIOSO, A SEREM  
REAUZADOS, 
PREFERENCIALMENTE EM 
HORÁRIOS DE MENOR DEMANDA 
E AOS SÁBADOS. EM FORMATO 
DE PARCERIA COM AS 
ENTIDADES INTERESSADAS 

• ENCAMINHAMENTO DAS 
PROPOSTAS PARA APROVAÇÃO 
DA SUPERINTENDÊNCIA 
POUPATEMPO 

• PROGRAMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
NOS EVENTOS EXTERNOS 
APROVADOS 

T. CONVÊNIOS COM OS 
ÓRGÃOS E 
INSTITUIÇÕES 
PARTICIPANTES 

• PREPARAÇÃO, ENCAMINHAMENTO E 
ASSINATURA COM OS ÓRGÃOS E 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES. 

• 

32.2. ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA 

REM RESPONSABILIDADES 	 RESPONSABILIDADES DO 
PRODESP/POUPATEMPO 	 CONTRATADO 

IIIV 

A. ESPAÇO FÍSICO / 
ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA 

• FORNECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES 
DO SERVIÇO SER REALIZADO (MEMORIAL 
DESCRITIVO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO) 

• CRONOGRAMA DETALHADO DE 
ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA; 

• ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DO 
POSTO, CONFORME 
DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE; 

• OBTENÇÃO DE LICENÇAS. 
HABITE-SE E DE ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO E DE 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO 
POSTO, JUNTO AOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES. 

B. MOBILIÁRIO 
- ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO. 

• APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO; 

• FORNECIMENTO E I 	ÇÃO. 

C. COMUNICAÇÃO VISUAL • PROJETO; • APR 	 • • e . á 	TA 

RESPONSABILIDADES 
PRODESP/POUPATEMPO 

RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DA PROPOSTA E DO 
T 	PROTÓTIPO. 

E DO PROTÓTIPO; 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

D. TELEINFORMÁTICA 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
SOFTWARES, REDE E TELEFONIA; 

• DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS; 

• APROVAÇÃO / ACEITE DOS 
EQUIPAMENTOS; 

• MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE 
COMUNICAÇÃO DE DADOS INTRAGOV; 

• FORNECIMENTO DO ENDEREÇAMENTO 
DE REDE E METRICAS DE 
CONFIGURAÇÃO DOS RECURSOS DE 
REDE; 

• FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO DOS 
SOFTWARES NAS ESTAÇÕES DE 
TRABALHO, QUANDO NECESSÁRIO; 

• GERAÇÃO DE ENDEREÇOS LÓGICOS E 
AUTORIZAÇÕES DE ACESSOS DAS 
REDES DE EMULAÇÃO DE TERMINAIS 
(IIRGD, DETRAN.SP, FAZENDA, ETC.): 

• DEFINIÇÃO DE ACESSO À INTERNEI-  E 
CORREIO ELETRÔNICO; 

• FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE 
SOFTWARE DE CORREIO ELETRÔNICO 
PARA OS GESTORES DA PRODESP, 
QUANDO NECESSÁRIO; 

• FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE 
SOFTWARE DE MENSAGENS 
INSTANTÂNEAS PARA OS PROFISSIONAIS 
DE INFORMÁTICA DA CONTRATADA; 

• APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA 
DETALHADO DE INSTALAÇÃO. 

• MANUTENÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO 
DE COMUNICAÇÃO DE VOZ - 
PABX DO POSTO; 

• INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO  
DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - 
REDE LAN - DO POSTO; 

• INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
DA SOLUÇÃO DE CFTV DO 
POSTO; 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DE TODOS OS RECURSOS DE 
TELEINFORMÁTICA, FORNECIDOS 
PELA CONTRATADA; 

• FORNECIMENTO DAS CÓPIAS 
DAS LICENÇAS DOS SOFTWARES 
ADQUIRIDOS PARA A OPERAÇÃO 
DO POSTO; 

. INSTALAÇÃO DE TODOS OS 
SOFTWARES E SISTEMAS 
APLICATIVOS FORNECIDOS PELA 
PRODESP E PELA CONTRATADA; 

• ACOMPANHAMENTO E SUPORTE 
TÉCNICO AOS TESTES DE 
TODOS OS RECURSOS DE 
TELEINFORMÁTICA; 

• CRONOGRAMA DETALHADO DA 
INSTALAÇÃO DOS RECURSOS DE 
TELEINFORMÁTICA; 

• APRESENTAÇÃO DAS 
CERTIFICAÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA 
ADEQUAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA; 

• DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E 
POLÍTICA DE USO DOS 
RECURSOS DE TELEFONIA 

• MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DA PRODESP 
QUE SERÃO REMANESCENTES 
DO CONTRATO ANTERIOR. 

E. SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
SOLU ÃO 	 tleTég 

e  Nes d• C 
•-..tt's 	4736-5654: ......„: 
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• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA E DOS 
EQUIPAMENTOS; 

REALIZAÇÃO DE TESTES EM 
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3.3. PADRÃO DE QUALIDADE POUPATEMPO - ITENS QUE SERÃO MONITORADOS 

Todos os itens abaixo discriminados serão monitorados e averiguados pelo Gestor 
de Qualidade Poupatempo e serão passíveis de penalização conforme Contrato: 

33.1. ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA 

Para o novo período contratual, serão implantados novos procedimentos e 
processos, além da atualização tecnológica de equipamentos de TI. O 
monitoramento da execução das ações previstas se dará por meio de: 

• Acompanhamento do cronograma detalhado que será entregue peta 
Contratada, observando os prazos-limite mencionados no contrato; 

• Reuniões periódicas para acompanhamento dos trabalhos. 

3.32. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO 

a) Da Infraestrutura 

• Conforto ambiental: iluminação, ruído e climatização; 

• Conservação predial e dos equipamentos, mobiliário, instalações e 
comunicação visual - manutenção preventiva e evolutiva; 

• Abastecimento de água, café, chá e serviços de copa; 
• Nível de limpeza e organização espacial. 

b) Da Administração 

• Qualidade e prazos dos Relatórios Gerenciais, Relatórios Diários e 
os de Prestação de Contas (este último quando solicitado); 

• Qualidade no atendimento dos serviços de apoio: copa, vigilância 
e transporte; 

• Resolubilidade para as demandas da PRODESP / Poupatempo; 
• Estoque de materiais e insumos; 

• Qualidade e prazo para a resposta ao Cidadão após sua 
manifestação, conforme norma específica. 

c) No Atendimento 

• Tempo médio de atendimento; 

• Tempo médio de espera; 

• Postura de atendimento dos ocupantes de Postos de Trabalho; 
• Qualidade das informa õe  

deS• • Q 	 c 	os e tregues aos Cidadãos; 

• Pre 
• Q 

d"Os d oQ.ln os; 

:ttnejirjeWS; 

105 b1  

veroacle 

ã 

"F r-- " 
15\6 •Íit 

cft 

10'4e.  
CW 

•it 	1 1 3365 

AUTENTICAÇÃO Ed 

0970AE0870  

RESPONSABILIDADES n-Em 
PRODESP/POUPATEMPO 

RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO 

EQUIPAMENTOS, 

• FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO 
CONJUNTO COM A EQUIPE DA 
PRODESP / POUPATEMPO. 

SISTEMA; 

• REALIZAÇÃO DE TESTES. 
, 

• FORNECIMENTO DE TODO 
• ESPECIFICAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS MATERIAL DE CONSUMO EM 

ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA GERAL E DOS INSUMOS DE 
(MATERIAL ESPECÍFICO, DE INFORMÁTICA INFORMÁTICA UTILIZADOS PELA 

F. MATERIAL DE USO  
E DE ESCRITÓRIO); ADMINISTRAÇÃO DO POSTO E 

CONTÍNUO • FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DE ÓRGÃOS ESTADUAIS DA 
SEGURANÇA PARA 05 ÓRGÃOS ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM 
ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA EXCEÇÃO DAQUELES CUJO 
(CARTEIRA DE TRABALHO. FORMULÁRIOS FORNECIMENTO É DE 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ETC.). RESPONSABILIDADE DO 

GOVERNO ESTADUAL 

323. SISTEMAS CORPORATIVOS 

ITEM RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO 

A. GUIA DE INFORMAÇÕES - SERVIÇOS 
DO POUPATEMPO 

• DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES, PADRÕES, 
NORMAS & PROCEDIMENTOS; B. SISTEMA DE GESTÃO DE 

MANIFESTAÇÕES DO CIDADÃO • INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS 
C. ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES APLICATIVOS; 

DE GESTÃO E QUALIDADE • DEFINIÇÃO DOS PADRÕES PARA 

D. GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO INDICADORES DE NÍVEL DE • EXECUÇÃO CONFORME 
SATISFAÇÃO DO CIDADÃO; PADRÃO DEFINIDO PELO 

E. CENTRAL DE MONITORAMENTO DE • NÍVEL DE DISPONIBILIDADE DE POUPATEMPO. 
SISTEMAS POSTOS DE TRABALHO ATIVOS; 

F. AGENDAMENTO • MONITORAMENTO E AUDITORIA DA 

G. SINTONIA QUALIDADE; 

• MONITORAMENTO DE INDICADORES 
H. e-POUPATEMPO E DADOS DE ATENDIMENTO. 
I 	PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

32.4. RELATÓRIOS GERENCIAIS 

RESPONSABIUDADES DO POUPATEMPO RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO , 
• DEFINIÇÃO DO FORMATO DOS RELATÓRIOS: ATIVIDADES, 

GERENCIAL POSTOS DE TRABALHO / OCUPANTES, 

RECURSOS DE TELEINFORMÁTICA, ACOMPANHAMENTO 

ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO, INDICADORES DE 

QUALIDADE ETC. 

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS. 

• ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS 

RELATÓRIOS; 

• APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO ...x. •NTAS 

E DESPESAS DE CON 	9201109 
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• Capacidade de resolutibilidade das demandas do Cidadão; 
• Nível de Satisfação do Usuário; 

• % de Satisfação do Cidadão - Resultado de Pesquisas Mensais e 
Anual. 

d) Na Prestação dos Serviços/Entrega dos documentos 

• Disponibilidade do documento no prazo pré-estabelecido; 
• Monitoramento das situações atípicas ou contingenciais. 

e) Dos Postos de Trabalho 

• Acompanhamento da Performance de Atividades dos Postos de 
Trabalho; 

• Nível de disponibilidade de postos de trabalho; 

• índice de rotatividade de ocupantes de postos de trabalho; 
• Identificação dos ocupantes dos postos de trabalho pelo uniforme 

e crachá; 

• Qualidade das peças de uniforme e do crachá; 
• Uso privado dos recursos públicos; 

• Qualificação e perfil dos ocupantes dos postos de trabalho; 
• Qualidade e periodicidade dos treinamentos. 
• Tecnologia da Informação 

• Tempo de atualização do Sistema de Informações; 
• Cumprimento dos SLAs; 

• Segurança da Informação. 

fotheteria de informação e orientação 

• Qualidade, distribuição, atualização e disponibilização pública de 
folheteria. 

4. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES, PRINCIPAIS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO 

4.1. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES E PRINCIPAIS SERVIÇOS 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

• INS I I I 	UIÇÕES . 	.. PRINCIPAIS SERVIÇOS 
e-poupatempo Acesso a serviços públicos via Internet 

IIRGD Emissão da Carteira de Identidade; 
Emissão de Atestado de Antecedentes Criminais. 
Cadastro de Candidatos a Emprego; 

SERT 	 Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social; 
Solicitação de Seguro-Desemprego. 

Detran.SP 
Serviços de Habilitação CNH - Renovação, 1° Habilitação, 2° 
via, Transferência e Pontuação; 
Veículos - Registro, transferência, licenciamento anual 

FEDERAIS 
Mais BB (correspondente 
bancário) 

Recebimento de taxas e tributos referentes aos serviços 
oferecidos no Poupatempo. 

AUTO - ATENDIMENTO 

PRINCIPAIS SERVIÇOS 
Guia de Informações - Informações e pré-requisitos sobre todos os serviços 
Serviços do Poupatempo 	prestados no Posto. 

* A instalação dos terminais de atendimento está sujeita a confirmação. 

42. DESCRIÇÃO MACRO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

INSTITUIÇÕES / 
. ÁREAS M1VIDADES 	 OBS 

. , 

Orientação ao Público 

Informação sobre os serviços disponibilizados - pré 
requisitos e documentos necessários, auxilio no 
preenchimento de formulários, entrega de folhetos e 
filipetas, orientação nas chamadas de senhas para o 
atendimento. 

Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.' 

Acessa São Paulo Cadastro dos usuários, para acesso gratuito à 
Internet. 

Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.°  

e-poupatempo Auxilio ao cidadão no acesso gratuito aos serviços 
públicos via Internet 

_ 
Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.' 

Detran.SP Procedimentos e atividades diversas, relativas à habilitação 
de condutores e documentação de veículos 

Serão realizadas por 
equipe da própria 
Instituição 

IIRGD 

Verificação de pré-requisitos necessários para a 
solicitação de serviços, triagem de documentos, 
emissão de senhas para o atendimento; 
Digitação de dados, pesquisa de informações 
pertinentes, auxilio na coleta de impressões digitais, 
colagem de foto em campo apropriado, informação 
sobre a entre a 	entos, entrega de 

• 

Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.° 

)/ 
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ATIVIDADES 

Verificação de pré-requisitos necessários para a 
solicitação de serviços, triagem de documentos, 
emissão de senhas para o atendimento; 
Transcrição manual de dados, colagem de foto, 
entrega de documento pronto. Digitação de dados, 
pesquisa de informações pertinentes, informação 
sobre a entrega de documentos, entrega de 
documentos prontos. 

OBS 

. Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.* 

Mais 613 
(correspondente 
bancário) 

Recebimento de valores, entrega de comprovante 
referente ao recebimento. 

Serão realizadas 
pela equipe da 
própria instituição 
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Com exceção de atividades exclusivas do servidor público. 

Notas: 

As atividades realizadas pela equipe da Contratada serão supervisionadas pelos 
responsáveis técnicos dos órgãos; 
Os procedimentos descritos são os atuais, podendo, ao longo do tempo surgir a 
necessidade de alterá-los devido a novas exigências legais e/ou racionalização dos 
procedimentos. 

5. ESPAÇO FÍSICO 

5.1. ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Dentro da adequação do imóvel serão executadas reformulações no leiaute e 
adequações em alguns ambientes do Posto. Para conhecimento dos diversos itens 
consultar a descrição de serviços, critério de medição, projetos e memoriais 
pertinentes. 

Para execução dos serviços de adequação do imóvel, as licenças, alvarás e 
aprovações junto aos órgãos competentes, serão de responsabilidade da 
Contratada. 

5.1.1. CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO POSTO SÃO 
CARLOS 

Seguem os itens a serem considerados para elaboração pela Contratada 
do cronograma detalhado dos serviços de adequação do espaço físico e 
entregue a PRODESP / Poupatempo, conforme estabelecido nas cláusulas 

ITEM • DESCRIÇÃO 

MUI ... MES X 

SEMANA SEMANA SEMANA 

1. 2. 3! ae 5,  2e 3* 4. 1. la 31  42  

Alteração de Lay-out, elétrica e lógica 

1.  Retirada de divisórias existentes 

2.  Pintura 

3.  Instalação de novas divisórias 

4.  Remanejamento de mobiliário 

5.  Relocação do Acessa SP/ e-Poupa 

6.  Instalação da Coleta Unificada 

7.  Adequações elétrica /quadros/ iluminação 

8.  Instalação de nova comunicação visual 

Adequação civil 

9 Instalação do sistema de proteção solar 

10.  Instalação do sistema de linha de vida 

11.  Reforço da fixação da tubulação de AP. na  cobertura 

12.  Redirecionamento de águas pluviais - calçada 

13.  Renovação do piso grandite 

Nota: O Cronograma acima apenas destaca os maiores grupos de serviços Para 
o detalhamento de todas as atividades ver memoriais e projetos. 

52. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: DIRETRIZES GERAIS 

A manutenção predial é fator determinante para o bom desempenho dos Postos 
Poupatempo. Visa evitar ou corrigir deteriorações da edificação que possam 
comprometer o aspecto da edificação, o conforto e a segurança dos usuários, 
bem como evitar interrupções no funcionamento do Posto, ocasionadas por 
problemas técnicos, ou ainda, promover eventuais ajustes necessários. 

No Posto Poupatempo São Carlos a manutenção será de total responsabilidade da 
Contratada, tanto no que diz respeito ao planejamento, como na execução e 
controle dos serviços. A PRODESP / Poupatempo poderá solicitar, a qualquer 
momento, os laudos (ar condicionado, qualidade da água, proteção e combate a 
incêndio, instalações elétricas, medição de decibéis e da luminância, entre outros) 
que julgar necessários para verificação de todos os aspectos relacionados ao 
conforto e segurança dos usuários e previstos em legislação especifica; tais 
laudos deverão ser elaborados por empresas especializadas e / ou órgãos 
competentes. 

As rotinas de manutenção corretiva, preventiva e evolutiva deverão ser 
estabelecidas pelas normas pertinentes, assim como pelas recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos instalados. 
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6.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Para possibilitar o intercâmbio de mobiliário entre os diversos Postos Poupatempo, 
bem como para atender .. 	do Poupatempo e às nossas necessidades 
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Deverá ser mantido na Administração do Posto um conjunto completo e 
atualizado dos projetos (elétrica, hidráulica, ar condicionado, prevenção de 
incêndio, lógica etc.) referentes à edificação com respectivos memoriais, manuais 
relativos aos equipamentos, de forma a agilizar a consulta a estas informações. 

Cabe destacar ainda a importância de contratar pessoal capacitado ou 
disponibilizar equipe para manutenção, de acordo com a complexidade de cada 
atividade de manutenção, de maneira a garantir o bom funcionamento do Posto e 
não comprometer a segurança dos usuários e dos próprios ocupantes de postos 
de trabalho. 

Relacionamos a seguir alguns tens relativos à manutenção preventiva e evolutiva 
do Posto, não devendo a Contratada se restringir a eles: 

a) Sistemas Elétricos: iluminação, alimentação de energia, etc; 

• atividades periódicas: troca de lâmpadas, instalação e/ou adequação de 
novos pontos, verificação da iluminação de emergência, verificação dos 
quadros elétricos, estabilizadores e no-breaks, dentre outras; 

• atividades programadas: manutenção cabine de alta tensão, etc.; 

b) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (pára-raios etc.): 

• atividades rotineiras: verificação das instalações, reparos e adequações, 
quando necessário; 

• atividade periódica: contratação de laudo anual, dentre outras; 

c) Sistemas hidrossanitários (água fria, esgoto e rede de águas pluviais): 

• atividades rotineiras: regulagem e/ou substituição de torneiras, válvulas de 
descarga, bebedouros, etc.; 

• atividades periódicas: limpeza e desinfecção de reservatórios, reparos e 
regulagem das bombas, inspeção das conexões hidráulicas e limpeza de 
calhas e condutores, quando houver. 

d) Civis: reparos de pinturas, coberturas, impermeabilizações, forros, divisórias, 
dentre outras; 

e) Sistemas de ar condicionado: 

• atividades rotineiras: controle de temperatura, verificação dos equipamentos 
etc.; 

• atividades periódicas: limpeza / troca de filtros, aplicação dos produtos 
químicos indicados, elaboração de laudos de qualidade do ar, limpeza 

e externa dos filtros de acordo com a frequência e recomenda 
das normas pertinentes etc.; 

t) Sistemas de detecção e combate a incêndio: operação, 
de testes e contratação de laudos, carga e recar 
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g) Sanitariedade e conforto: verificação da qualidade da água, desratização, 
desinsetização, controle do nível de iluminação etc. 

Deverá ser elaborado o cronograma de manutenções preventivas contemplando 
todos os tens, devendo ser encaminhado ao Gestor de Qualidade 
Prodesp/Poupatempo, bem como mantido no Posto. Todas e quaisquer 
atualizações que se fizerem necessárias também deverão ser informadas ao 
Gestor de Qualidade. 

6. MOBIUARIO 

6.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Segue a relação dos itens de mobiliário cujo fornecimento será de 
responsabilidade da Contratada para adequação evolutiva do Posto São Carlos: 

Item Descrição 	 Ref. 	Unid. 	Qtd. 

1 
. 

Armários 
Ai mário baixo 800 x 600 x 755 mm(h) AB 	pç 7 

2 
a. 

Mesas 
Mesa de trabalho 1400 x 700 x 755mm ME2.2 pç 

b. Mesa de trabalho 1200 x 600 x 755 mm ME3.1 pç 16 
c. Mesa de trabalho 1000 x 800 x 755 mm ME4 	pç 14 
. Mesa de apoio 800 x 800 x 755mm ME5 	pç 2 

e. 
. 

Mesa de apoio 800 x 700 x 755mm ME5.1 pç 1 
Mesa de apoio 800 a 600 x 755 mm ME6 pç 1 

3 Cadeiras 
a. Cadeira giratória baixa com rodízios CB pç 17 
b. Cadeira fixa CF pç 5 
4 Lixeiras 
a. Cesto de lixo para papel / área de trabalho CLP pç 16 
5 Elementos divisórios 
a. Divisória cega altura 1,10 x 0,09m DV1 m2  43,56 
b. Divisória cega altura 1,10 x 0,05m DV7 me 4,18 
c. Porta de divisória cega altura 1,10m DP3 pç 3 
d. Desmontagem de DV1 m2  2,6 
e. Desmontagem de DV7 e 16,6 
f. Desmontagem de DV9 rn2  41,92 
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• Bon§ conhecimentos de informática e utilização do sistema Microsoft 
Windows e Microsoft Office; 

• Perfil organizacional para criação e manutenção de controle de 
inventários de Ti e chamados técnicos; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal. 

113.7. Recepção, Atendimento e Orientação: para a prestação de serviços de 
recepção, orientação, atendimento presencial, emissão de documento, os 
profissionais que ocupam esses postos de trabalho da Contratada deverão 
possuir qualificação compatível com os serviços e atividades de 
atendimento ao público, e deverão atender ao seguinte perfil mínimo: 

• 2° grau completo; 

• 18 anos ou mais; 

• Conhecimentos básicos de informática e digitação; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal 

11.4. Descrição das atividades dos postos de trabalho da Contratada 

A prestação de serviços objeto desta licitação tem como objetivo dar condições 
para que a população usuária faça uma adequada utilização dos serviços e/ou 
informações a ela disponibilizada pelos órgãos instalados no Posto Poupatempo. 

As atividades desenvolvidas envolvem o bom atendimento ao Cidadão usuário do 
Posto Poupatempo, por meio da prestação de serviços, emissão de documentos 
e a prestação de informações precisas, objetivas, com cortesia e cordialidade no 
tratamento e clareza na comunicação, de maneira a atender às suas 
expectativas. 

11.4.1. Administração: 

• Gestão, planejamento e administração das atividades de operação e 
manutenção do Posto Poupatempo, visando manter a qualidade dos 
serviços de atendimento ao Cidadão; 

• Elaboração do planejamento de acordo com as diretrizes 
estabelecidas pelo Programa Poupatempo, bem como acompanhar a 
execução do mesmo, considerando os objetivos a serem alcançados; 

• Aferição periódica do nível de satisfação do Cidadão, 
desenvolvimento de propostas de procedimentos que aperfeiçoem as 
atividades do Posto Poupatempo analisando os indicadores obtid 
através de instrumentos definidos pela PRODESP/Pou 
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• Identificação, análise e proposição às Superintendências Poupatempo 
novas parcerias, objetivando implantar inovações para a contínua 
melhoria da qualidade na prestação de serviços / atendimento ao 
Cidadão no Posto Poupatempo; 

• Interface com os supervisores das empresas/ órgãos prestadores de 
serviços, integrantes do programa, visando à melhoria e ampliação 
dos serviços disponibilizados; 

• Responsabilidade pelo fornecimento às Superintendências 
Poupatempo, através do Gestor de Qualidade, de todas as 
informações pré-estabelecidas e também, as que se fizerem 
necessárias para a tomada de decisões, tais como: estatísticas 
diárias de atendimento, folha de frequência, mapeamento de 
situações de contingências, ocorrências inusitadas, relatórios 
financeiros, etc.; 

• Realização de apuração, acompanhamento e análise de indicadores 
de desempenho e qualidade do atendimento, visando à melhoria 
contínua dos serviços prestados; 

Implementação das diretrizes estabelecidas para a melhoria da 
performance de prestação de serviços dos postos de trabalho e 
qualidade de atendimento; 
Acompanhamento direto da operacionalização do atendimento, 
identificando problemas e apresentando soluções; 

Promoção de atividades visando à melhoria da prestação de serviços 
com os Gestores de Qualidade e Representantes Técnicos dos 
órgãos participantes do Posto; 
Coordenação de atividades relacionadas à manutenção de 
infraestrutura e apoio necessário para o bom funcionamento do 
Posto Poupatempo; 

Acompanhamento da operação dos serviços de apoio no Posto, 
propondo melhorias e adequações; 
Disponibilizar os relatórios e informações às Superintendências 
Poupatempo, de acordo com as definições e periodicidades 
estabelecidas pela PRODESP/Poupatempo; 

Promoção de realização de eventos internos e externos, de acordo 
com as diretrizes fornecidas pela PRODESP/Poupatempo. 

11.42. Coordenação de Atendimento: 

• Coordenação e acompanhamento de toda e qualquer atividade de 
atendimento ao Cidadão no Posto São Carlos; 
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• Coordenação da equipe de ocupantes de postos de trabalho de 
Recepção, Orientação, Atendimento e Atendimento Especializado ao 
Cidadão; 

• Fornecimento de subsídios para o aprimoramento da metodologia de 
apuração, acompanhamento e análise de indicadores de desempenho 
e qualidade do atendimento; 

• Acompanhamento direto da operacionalização do atendimento, 
identificando problemas e apresentando soluções; 

Participação da avaliação do nível de satisfação do atendimento 
prestado quanto à qualidade, disponibilização de postos de trabalho 
ativos, tempo de espera e de atendimento; 

• Elaboração de relatórios de ocorrências registradas de cada período 
específico de atendimento acompanhado, para apresentação à 
Administração; 

Análise de relatórios estatísticos e outras fontes de informações 
tendo em vista a melhoria do atendimento; 

• Acompanhamento do processo de seleção de ocupantes de postos 
de trabalho da Contratada, bem como a execução do Programa de 
Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo Programa 
Poupatempo para garantir o padrão de qualidade no atendimento; 

r\D 	 Articular atividades com os supervisores dos órgãos participantes do 
Posto; 

Monitoramento contínuo do cumprimento das normas e dos 
procedimentos definidos pelo Programa Poupatempo e a Legislação 
vigente, para garantir o padrão de qualidade no atendimento; 

Avaliação, através de mecanismos diversificados, estabelecidos pela 
PRODESP/Poupatempo, junto aos usuários dos Postos Poupatempo, o 
nível de satisfação do atendimento prestado, com o propósito de 
aferir a qualidade, tempo de espera e de atendimento; 

Coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros 
estatísticos dos atendimentos diários e mensais, relatório de 

	  Atividades, performance da prestação de serviços dos postos de 
trabalho, tempo médio de atendimento e espera, controle de 
materiais (estoque, consumo), atualizações de artes gráficas, e 
demais atividades correlatas; 

• Atuação na administração de conflitos com o Cidadão que não 
tenha conseguido resolver/ esclarecer seus problemas ou dificuldade 
na execução ou realização de serviços ou mesmo .acerca 
funcionamento do Posto; 
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• Coleta diária das fichas de manifestação das caixas de sugestões, 
leitura, interpretação e classificação no sistema específico - Sistema 
de Gestão de Manifestações do Cidadão - SGMC; 

• Respostas às manifestações registradas nas fichas, através de e-mail, 
carta ou telefone, e consequente finalização no sistema SGMC; 

• Aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário de acordo com a 
metodologia e periodicidade estabelecida pela PRODESP/Poupatempo; 

• Comunicar as contingências (Comunicados para o Disk Poupatempo) 
em razão de quedas de sistema e de capacidade de atendimento 
dos órgãos; 

• Coordenação e acompanhamento das atividades do Suporte 
Administrativo; 

• Fiscalizar os serviços de copa, limpeza e vigilância; 

• Coordenação de eventos internos e externos, de acordo com as 
diretrizes fornecidas pela PRODESP/Poupatempo. 

11.4.3. Administração - Recursos Internos: 

• Coordenação e acompanhamento do desenvolvimento das atividades 
de administração de recursos humanos, de segurança patrimonial, 
manutenções internas, preventivas e corretivas, limpeza, copa, 
telefonia, transportes, fotocópia, almoxarifado, informática e 
teleprocessamento, para o perfeito funcionamento do Posto; 

• Elaboração de relatórios de ocorrências registradas de cada período 
específico de prestação de serviços realizada, para apresentação à 
Administração; 

• Coordenação, acompanhamento e controle dos registros relacionados 
aos servidores públicos estaduais, tais como frequência, férias, 
licenças, uso e distribuição de uniforme e crachás:. 

Fornecimento de relatório mensal final impresso e geração de 
arquivo, manual ou magnético, referente à frequência de todos os 
servidores públicos para a Supervisão dos Órgãos da Administração 
Direta, e posterior encaminhamento aos respectivos órgãos de origem 
de lotação. 

Acompanhamento e controle do cumprimento das normas e 
procedimentos definidos pelo Programa Poupatempo e a Legislação 
vigente, para garantir o padrão de qualidade da prestação de 
serviços contratada; 

Acompanhamento da operação dos serviços de apoio no Posto, 
propondo melhorias e adequações; 
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• Acompanhamento da operação dos serviços de limpeza, copa e 
vigilância; 

• Coordenação e acompanhamento do serviço de malote; 
• Coordenação e acompanhamento das atividades do Suporte 

Administrativo; 
• Acompanhamento do processo de seleção de ocupantes de postos 

de trabalho da Contratada para contratação, bem como a execução 
do Programa de Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo 
Programa Poupatempo para garantir o padrão de qualidade da 
prestação de serviços contratada; 

Coordenação e acompanhamento de todas as atividades manutenção 
evolutiva no Posto; 

Atuação na administração de conflitos com o Cidadão que não 
tenha conseguido resolver/ esclarecer seus problemas ou dificuldade 
na execução ou realização de serviços ou mesmo acerca do 
funcionamento do Posto; 

• Compras e controles de estoques; 
• Controle e acompanhamento de contratos; 
• Coordenação de eventos internos e externos, de acordo com as 

diretrizes fornecidas pela PRODESP/Poupatempo. 

11.4.4. Suporte Administrativo - atividades de Recursos Humanos: 

• Cadastramento de todos os ocupantes de trabalho do Posto 
(informações pessoais e profissionais), mantendo-o atualizado; 

• Manutenção de controles cadastrais de todos os ex-ocupantes de 
postos de trabalho; 

• 
	

Realização de todas as rotinas relativas ao Controle de Frequência 
previstas para os servidores públicos estaduais, para encaminhamento 
aos órgãos de origem; 

Providências relativas à emissão e entrega de crachás, fornecimento 
de uniformes, controlando a utilização de todos os ocupantes de 
postos de trabalho do Posto; 

Levantamento de programação de férias e ocorrência / 
irregularidades diárias de frequência (atraso, ausência, licenças 
médicas), bem como ocorrência de qualquer tipo de acidente 
ocorrido com servidores públicos estaduais, apresentando à 
Administração do Posto. 

• Realização de abertura de chamados de manutenção do sistema de 
controle de ponto eletrônico, acompanhando a execução do serviço 
solicitado pelo profissional de suporte, visando o restabelecimento do 
perfeito funcionamento; 

• Atualização da programação de ocupação de postos de trabalho; 
• Realização de controle de Campanhas de Responsabilidade Social 

internas; 

• Realização das demais atividades acessórias e complementares da 
área de administração, conforme diretrizes PRODESP/Poupatempo. 

• Apoio às atividades dos postos da Administração. 

11.4.5. Suporte Administrativo - atividades de Manutenção de Infraestrutura e 
Financeiras: 

Acompanhamento da execução de atividades de manutenção predial, 
portaria, motoboy, limpeza e outras identificando as necessidades, e 
emissão de ordens de serviços preventivas e corretivas; 

Acompanhamento do consumo de materiais de manutenção, limpeza 
e etc., e solicitação de aquisição, quando for o caso; 

Acompanhamento e atualização de planilhas de manutenções 
corretivas e preventivas de todos os serviços; 

Conferência de itens de pré-abertura do Posto relacionados à 
manutenção predial e serviços de copa, limpeza, vigilância e 
jardinagem e etc.; 

Registro e Controle de notas fiscais, faturas, contratos, recibos, 
contas a pagar e outros; 

• Realização de previsão/lançamentos de fluxo de caixa; 
• Preparação de relatórios e borderôs de fechamento financeiro do 

mês; 

• Conciliação de movimentação bancária, financeira e fluxo de caixa; 
• Realização de contatos telefônicos com clientes internos e externos. 

• Suporte ao almoxarifado, quando for o caso; 

11.4.6. Suporte Administrativo - atividades de Estatística e Sistema de Gestão de 
Manifestações do Cidadão: 

• Coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros 
estatísticos dos atendimentos diários e mensais, relatório de 
Atividades, performance da prestação de serviços dos postos de 
trabalho, Tempo Médio de Atendimento e de Espera, controle de 
materiais (estoque, consumo), atualizações de artes gráficas, e 
demais atividades correlatas; 
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• Auxílio ao Cidadão quanto a aspectos operacionais para navegação 
na Internet e, ainda, verificação da possibilidade de utilização dos 
serviços eletrônicos. 

11.4.8. Administração - Informática: 

• Administração dos recursos instalados (controle de listas de acesso 
da rede LAN / WAN / Wireless, sistema de prevenção de vírus, 
diretrizes de segurança dos sistemas, utilização de espaço em disco); 

• Atualização das versões de softwares e dos aplicativos utilizados no 
Posto; 

• Instalação e reinstalação dos sistemas operacionais - Windows / 
Linux - dos servidores de rede fornecidos pela CONTRATADA, 
incluindo seus respectivos aplicativos; 

• Controle do Cabeamento Estruturado, desde o Distribuidor Geral - DG 
- aos racks (patch panei, caixas de distribuição e cabeamento UTP); 

Inspeção e avaliação da infraestrutura lógica para instalação de 
novos equipamentos e mudanças no Layout existente; 

Manutenção da disponibilidade de equipamentos backup para pronta 
utilização; 

• Execução de backup diário da Base de Dados dos serviços de apoio 
do Posto Poupatempo; 

Execução de backup de todos os servidores instalados no 
Poupatempo em fita DAT, ou em outro meio de superioridade 
comprovada, inclusive os dados do tarifador telefônico e as imagens 
do sistema de CFTV; 
Controle da atualização automática da lista do software antivirus dos 
servidores de rede e das estações de trabalho; 

Contato com fornecedores de serviços de manutenção e/ou 
concessionárias de serviços de comunicação de dados e telefonia, 
após criteriosa análise e diagnose da origem da falha; 

• Restauração das Bases de Dados de sistemas de apoio do Posto; 
• Substituição após análise do problema, dos equipamentos de 

informática e telefonia que apresentem falhas ou defeitos, com a 
devida configuração do recurso envolvido; 

Realização de conectorização para cabea mento UTP incluindo • 
montagem de rack; 

• Realização de instalações e suporte técnico a usuários do Microsoft 
Office e demais aplicativos, de ferramentas antivírus, mantendo as 
devidas atualizações e de recursos 
de rede; 
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• Recolher diariamente as fichas de manifestação dos caixas de 
sugestões e ler, interpretar e classificar no sistema específico (SGMC); 

Encaminhar as fichas "problemas" para as áreas competentes • 
(supervisores, órgãos, Coordenador Municipal, Coordenador de 
Atendimento); 

• Responder as fichas de manifestações via e-mail, carta ou telefone e 
dar baixa no sistema SGMC; 

• Compilar dados de fechamento e cadastramento das fichas; 
• Elaborar relatórios quantitativo e qualitativo referente às fichas de 

manifestação dos cidadãos; 
• Protocolar e enviar as manifestações de elogios e reclamação aos 

setores para conhecimento dos representantes técnicos/supervisão e 
demais ocupantes de postos de trabalho; 

Organizar o arquivo de manifestação; 

Atendimento telefônico a clientes internos e externos; 

Subsidiar com dados a elaboração do relatório de gestão; 

Realizar contatos telefônicos com clientes internos e externos; 

11.4.7. Administração - Atendimento especializado: 

Acompanhamento e organização das atividades desenvolvidas no 
atendimento eletrônico, relacionadas ao atendimento e à 
administração dos recursos disponíveis. 

• Desenvolvimento de atividades relacionadas ao atendimento 
especializado, identificando perfil/necessidades dos usuários dos 
serviços eletrônicos e propondo ajustes e melhorias quando for o 
caso; 

• Promoção e viabilização da inclusão digital e, ainda, participação 
ativa no aprimoramento da interface homem-computador, 

• Colaboração na formação e capacitação dos ocupantes dos postos 
de trabalho designados para o atendimento eletrônico, no que se 
refere aos aspectos técnicos do suporte ao cidadão nesse tipo de 
utilização; 

'I etlj ,41  • Acompanhamento do cadastramento e atendimento de usuários, 
antendo a organização dos dados para efeito de elaboração de 

relatórios estatísticos, bem como colaboração na análise dos dados 
obtidos. 

Proposição de atualização, quando necessário, das informações 
constantes nas Normas e Procedimentos e observância pel 
cumprimento; 
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Realização de registros de chamados para manutenção dos 
equipamentos, circuitos e caixas eletrônicos; 

• Efetuar a abertura de chamados de manutenção; 
• Acompanhar os chamados, monitorando o tempo e qualidade de 

resposta; 

• Follow-up dos atendimentos de chamadas realizadas / recebidas; 

Realização de testes nos equipamentos recebidos de consertos 
externos; 

• Digitação, arquivamento e controle de documentação das licenças de 
softwares, por fabricante e validade dos contratos; 

• Controlar a entrada e saída de equipamentos em caso de 
manutenção e empréstimos; 

Informar a CMS (Central de Monitoramento de Sistemas) todas as 
paradas no ambiente de informática que possam impactar no 
atendimento ao Cidadão. 

11.4.9. Recepção / Orientação / e Informação ao Cidadão: 

• Recepção e Acolhimento do Cidadão na chegada ao Posto para 
informar e orientar todo Cidadão usuário sobre os serviços prestados 
no Posto Poupatempo; 

Orientação do usuário quanto à previsão do tempo de espera; 

Recepção e triagem nos órgãos para verificação de pré-requisitos e 
documentação apresentada pelo Cidadão, condição de conservação e 
validade dos documentos apresentados e distribuir senha; 

Colaboração na realização das pesquisas de índice de satisfação dos 
usuários, realizadas periodicamente no Posto Poupatempo; 

• Orientação de filas e chamadas de senhas; 

• Orientação do usuário nas situações de contingências, quanto à 
previsão do tempo de espera e / ou marcação de retorno; 

• Orientação do Cidadão em eventuais situações de contingências que 
exijam a evacuação do Posto, considerando o Plano de Ação de 
Emergência / Brigada de Incêndio, do Posto. 

• Distribuir senhas de retorno em situações de contingências; 
• Observação da condição do Cidadão para o atendimento preferencial 

previsão legal, distribuindo senhas específicas para este 
fim; 

• Apoio ao Cidadão em todas as áreas de atendimento do 
identificando suas necessidades de enca 
corretamente; 
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Estímulo do Cidadão para manifestação de opinião, sugestão e / 
reclamação em formulário próprio; 

• Orientação para o Cidadão no preenchimento de formulários. 
• Estímulo e auxílio para o Cidadão na utilização dos totens e 

equipamentos de auto-atendimento; 
• Informações ao usuário da Internet sobre a disponibilidade de 

serviços nesse meio, monitorando-o e orientando-o na sua utilização; 
• Informação e orientação dos Cidadãos sobre os serviços prestados 

no Posto Poupatempo, preferencialmente com a entrega de folder / 
filipetas, e/ou encaminhamentos para serviços de caráter público não 
disponíveis no Posto Poupatempo; 

• Atendimento de situações específicas tais como: pessoas ou crianças 
perdidas, Cidadãos com comportamento inadequado ou com 
problemas de saúde, comunicando o fato à Coordenação responsável 
e para o repasse à equipe da Administração; 

• Demais atividades acessórias e complementares à prestação de 
serviços objeto deste Edital. 

11.4.10. Atendimento ao Cidadão e / ou Emissão de Documentos: 

Cadastramento de senha e acionamento da chamada eletrônica (ou 
manual); 

• Atendimento do Cidadão, acionando o sistema informatizado 
correspondente ao serviço solicitado, por meio de senha pessoal e 
intransferível; 

Solicitação ao Cidadão dos documentos e/ou informações 
necessárias para a execução dos serviços procurados; 

• Conferência dos documentos apresentados pelo Cidadão; 
• Pesquisa de dados/informações em telas diferenciadas nos sistemas 

informatizados; 

Digitação dos dados cadastrais nos sistemas, necessários à emissão 
do documento e/ou serviço; 

Impressão, emissão de documento, providências para obter a 
conferência dos dados cadastrados pelo próprio. Cidadão, colhendo a 
assinatura do mesmo, quando for o caso; 

• Coleta de impressões digitais, quando for o caso; 
• Devolução dos documentos apresentados peto Cidadão, solicitando a 

conferência dos mesmos; 
• Encaixe de documentos em pasta plástica e encaminhamento para a 

próxima etapa, quando for o caso; 



• Nas situações de contingência, informação ao responsável imediato 
orientação para o Cidadão quanto à previsão do tempo 
e/ou marcação de retorno. 
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• Entrega do documento ao Cidadão para pagamento de taxas no 
posto bancário, quando for o caso, orientando-o quanto às etapas 
subsequentes do atendimento; 

• Encaminhamento à Coordenação/Administração dos casos de maior 
complexidade ou inusitados, visando à agilidade de solução; 

• Recolhimento de documentos das mesas de digitação/atendimento 
organizando-os por sequência numérica e de senhas, encaminhando-
os para a próxima etapa do processo de produção do documento; 

• Providências de reabastecimento dos suprimentos específicos das 
impressoras (papéis, tinta, tonner); 

• Auxilio na ordenação e arquivamento de documentos após a 
realização dos atendimentos, conforme orientação do respectivo 
órgão ou entidade, visando à preparação de relatórios dos serviços 
realizados ou não; 

• Auxilio na ordenação e arquivamento de documentos após a 
realização dos atendimentos, conforme orientação do respectivo 
órgão ou entidade, visando à preparação de relatórios de 
documentos cancelados e/ou inutilizados por erro de 
preenchimento/confecção; 

Auxílio na tabulação dos dados de atendimento diário de cada órgão 
ou entidade, utilizando-se de modelo estatístico recebido da 
Administração do Posto Poupatempo; 

Conferência e entrega do documento pronto ao Cidadão, solicitando 
a conferência dos dados; 

• Transmissão e recepção de documentos via scanners; 
• Digitação de dados para a emissão de Atestados de Antecedentes; 
• Preenchimento dos dados do Cidadão para emissão de CTPS, 

observando se é a ia via, 2a via ou continuação; 
• Orientação do Cidadão no preenchimento de formulários; 
• Orientação do Cidadão quanto ao serviço de acesso livre à Internet, 

monitorando-o sobre a sua utilização, bem como controlar o tempo 
de uso; 

• Orientação do Cidadão quanto à utilização dos serviços públicos 
disponíveis na Internet, monitorando-o sobre a sua utilização e 
controlando o tempo de uso, ou realizar o serviço pelo Cidadão, 

não esteja familiarizado com o uso da Internet, visando à 
inclusão digital; 

11.5. Controle de Ponto de servidores 

A Contratada deverá prever, entre outras atividades, um responsável pela 
apuração de freqüência dos servidores públicos da administração direta 
designados para o Posto, quando solicitado pela Prodesp/Poupatempo, 
observando a legislação pertinente aos Servidores Públicos Estaduais. 

Deverá ser realizada a emissão de Atestados de Frequência e Boletim de 
Frequência dos servidores, para os apontamentos das eventuais ocorrências de 
frequência. Após, deverão ser encaminhados às respectivas origens, mensalmente, 
pela Administração do Posto. 

O controle deverá ser realizado eletrônicamente, utilizando o sistema existente 
no Posto. As informações sobre o registro dos servidores públicos dos órgãos 
consistem no mínimo, dos seguintes itens: 

Cadastro de todos os servidores públicos; 

Registro e armazenamento e segurança de todas as informações pelo 
período de vigência do contrato; 

Registro de várias faixas de horário de trabalho, com jornadas aos 
sábados alternados; 

Emissão de relatórios de ocorrências: atrasos, faltas, hora extra, falta de 
marcação, férias, licenças; 

Registros de justificativas de ausências (faltas justificadas, injustificadas e 
abonadas) conforme previsão do Estatuto do Servidor Público Estadual; 

• Registro de compensação de horas para saídas antecipadas ou entradas 
atrasadas conforme previsão do Estatuto do Servidor Público Estadual; 

• Emissão de Relatórios Regulares Mensais: Boletim de Frequência para os 
servidores públicos estaduais conforme previsão do Estatuto do Servidor 
Público Estadual; 

• Personalização de relatórios; 
• Consolidação de informações para a PRODESP/Poupatempo, 

No caso de sistemas eletrônicos, manutenção e suporte técnico permanente, de 
maneira a garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e software 
envolvidos, bem como o treinamento dos ocupantes dos postos de trabalho 
responsáveis pela operacionalização. 



12. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

12.1. Treinamento Conceituai, Comportamentat e em Serviços 

Treinamento conceituai, comportamental e em serviços será realizado em 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e se necessário, presencial para casos 
específicos. O treinamento tem o objetivo de preparar a equipe para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas à realização dos serviços a serem 
oferecidos e outras atividades pertinentes à operação do Posto Poupatempo e 
dos órgãos participantes. 

Este treinamento será aplicado para todos os ocupantes dos postos de trabalho 
do Posto, abrangendo postos de trabalho da administração, atendentes, técnico 
em informática, orientadores e parceiros. Deverá ter acompanhamento de 
responsáveis da CONTRATADA, os quais deverão ser previamente aprovados pela 
Prodesp/Poupatempo. Poderá haver eventual acompanhamento de especialistas 
da PRODESP/Poupate mp o. 

Durante o período de treinamento, a CONTRATADA deverá controlar a presença 
dos participantes e fornecer à PRODESP/Poupatempo, sempre que solicitado, as 
listas de presença devidamente assinadas, de acordo com o cronograma de 
treinamento pré-estabelecido. 

O treinamento será realizado em ambiente do próprio Posto Poupatempo, em 3 
(três) sábados, das 14h00 às 17h00, com intervalo de 15 minutos, totalizando 9 
(nove) horas de treinamento por equipe, podendo ser realizado em uma ou mais 
equipes. 

A. A Prodesp/Poupatempo será responsável por: 

a) Definir e fornecer o programa de treinamento; 
b) Esclarecer dúvidas e orientar a forma de aplicação dos módulos de 

treinamento conceituai, comportamental e em serviços conforme 
cronograma de realização, apresentado pela contratada e validado pela 
Prodesp/Poupatempo; 

c) Fornecer apostilas e materiais didáticos, quando necessário; 
d) Validar o efetivo resultado e a qualidade, através das Avaliações de 

ação e respectivas tabulações. Determinando, se for o caso, a revisão e 
reposição dos conteúdos e módulos realizados. 

B. A Contratada será responsável por: 

a) Apresentar cronograma proposto para validação da Prodesp/Poupatempo. 
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b) Garantir e acompanhar a aplicação do conteúdo programátic 
e classificação das equipes a serem treinad 
cronograma aprovado pela PRODESP/Pou 

c) Acompanhar presença, gerando listas com assinatura dos participantes, 
aplicar as avaliações de reação, elaborar suas tabulações e encaminhá-las 
à Prodesp/Poupatempo quando solicitado. 

d) Custear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáveis, bem 
como café e bolachas para todos participantes, no período do 
treinamento; 

122. Segurança e Medicina do Trabalho / DEA - Desffirilador 

12.21 Responsabilizar-se por manter pessoas treinadas para as atividades da 
CIPA (formação de Cipeiros), conforme exigência legal do Ministério do 
Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-5 - CIPA. 

122.2. Responsabilizar-se por manter pessoas treinadas para as atividades de 
Brigada de Incêndio e Grupo de Abandono do prédio em situações 
emergenciais, conforme exigência legal do Ministério do Trabalho e 
Emprego, Norma Regulamentadora NR-23 - Proteção Contra Incêndios. 

12.2.3. Responsabilizar-se por manter pessoas capacitadas para o uso do 
desfibrilador e suporte de vida: 

12.2.4.Todos os integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 
CIPA, de todo efetivo da Brigada de Incêndio e da Brigada de Emergência, 
além de mais 2 (dois) funcionários por turno, por aparelho, deverão estar 
permanentemente capacitados no curso de "Suporte Básico de Vida", 
sendo 8 horas para o módulo RCP + DEA e 8 horas para Primeiros 
Socorros, ministrado por uma entidade que tenha sido chancelada pela 
American Heart Association-AHA ou Emergency Care and Safety Institute - 
ECSI, da American Academy of Orthopaedic Surgeons, ou outra entidade 
certificadora e reconhecida internacionalmente, e chancelado pela ACEP - 
American College of Emergency Physicians ou atender a uma legislação 
específica do Município onde o posto Poupatempo está instalado. 

13. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Aplicado a todos ocupantes de postos de trabalho no Posto, devendo ocorrer no mínimo, 
uma reciclagem ao completar dois anos de contrato, através de material em modalidade 
à distância ou presencial, fornecido pela Prodesp, em ambiente do próprio posto 
Poupatempo, com duração de 3 (três) horas, que deverá ser realizado aos sábados, das 
14h00 às 17h00, com intervalo de 15 minutos. 

Direcionado a todos ocupantes dos postos de trabalho, com objetivo de desenvolver 
competências pertinentes ao atendimento com qualidade, tais como comunicação, postura, 
relacionamento, equipe, motivação, como lidar com estresse 
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Os treinamentos deverão ter acompanhamento de responsáveis da CONTRATADA, os quais 
deverão ser previamente aprovados peia Prodesp/Poupatempo. 

A) A PRODESP/ Poupatempo será responsável por: 

a) Verificar a aplicação do treinamento e definir conteúdos a serem aplicados para 
cada tipo de perfil; 

b) Validar o efetivo resultado e a qualidade do programa educação continuada, 
através das Avaliações de Reação. Determinando, se for o caso, a revisão e 
reposição dos conteúdos e módulos realizados pela Contratada. 

B) A Contratada será responsável por: 

a) Garantir a aplicação do conteúdo programático, separação e classificação das 
equipes a serem treinadas. 

b) Acompanhar presença, gerando listas com assinatura dos participantes, aplicar as 
avaliações de reação; elaborar suas tabulações e encaminhá-las à 
PRODESP/Poupatempo quando solicitado. 

c) Custear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáveis, bem como 
café e bolachas para todos os participantes durante o período de treinamento. 

13.1. Integração pós-implantação 

Treinamento ministrado a todos novos ocupantes dos postos de trabalho da 
Contratada e PRODESP / Poupatempo, que iniciarem a prestação de serviços no 
Posto após o período de implantação, garantindo o repasse de todo conteúdo 
programático previsto para os treinamentos conceituai, comportamental e de 
serviços, não necessariamente na ordem cronológica da Capacitação apresentada 
nesse edital. O treinamento para realização dos serviços abrangerá: orientação, 
Poupafila, Sintonia, serviços eletrônicos e os específicos do órgão e de acordo 
com a função a ser exercida. 

O treinamento será realizado em ambiente do próprio Posto Poupatempo, 
utilizando o material elaborado para Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 
durante o horário de funcionamento do Posto com duração de: 

Treinamento conceituai e comportamental: 8 horas 

ento em serviços (presencial e/ou em AVA): duração mínima de 16 
horas 

O treinamento deverá ser acompanhado por responsável indicado pela 
Contratada e previamente aprovado pela Prodesp/Poupatempo. Poderá haver 
eventual acompanhamento de especialistas da PRODESP/Poupatempo. 

A) A PRODESP/ Poupatempo será responsável por: 

a) Disponibilizar conteúdo e material para o treinamento em AV 
previamente o cronograma de aplicação do conteúdo  
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b) Validar o efetivo resultado e a qualidade, através das Avaliações de 
Reação e respectivas tabulações. Determinando, se for o caso, a revisão 
e reposição dos conteúdos e módulos realizados. 

B) A Contratada será responsável por: 

a) Apresentar 	cronograma 	proposto 	para 	validação 	da 
PRODESP/Poupatempo; 

b) Preparar local no próprio posto e equipamentos apropriados para a 
realização da integração dos novos funcionários; 

c) Garantir e acompanhar a aplicação do conteúdo programático, separação 
e classificação das equipes a serem treinadas de acordo com 
cronograma aprovado pela PRODESP/Poupatempo. 

d) Realizar capacitação no inicio das atividades dos novos ocupantes dos 
postos de trabalho, tendo prazo máximo de 30 dias para a conclusão da 
formação total do Programa de Capacitação Conceituai, Comportamental 
e Serviços; 

e) Acompanhar presença, gerando listas com assinatura dos participantes, 
aplicar as avaliações de reação; elaborar suas tabulações e encaminha-
las à PRODESP/Poupatempo quando solicitado. 

132. Rodízio dos Ocupantes dos Postos de trabalho 

Realizar rodízio dos ocupantes dos postos de trabalho pelas diversas atividades 
dos órgãos, visando a qualificação dos mesmos como multitarefa, observando que 
o início do rodízio deverá ocorrer a partir dos 2 (dois) primeiros meses de 
atuação de cada ocupante de posto de trabalho. 

14. UNIFORMES 

14.1. Descrição Geral 

A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes durante todo o 
período de vigência do contrato, para todos os ocupantes dos postos de 
trabalho do Posto, inicialmente composto conforme quadro abaixo. Os 
uniformes deverão ser mantidos sempre em boas condições, devendo ser 
substituídos quando necessário. Seguem abaixo as quantidades e critérios de 
fornecimento, cujos números representam a experiência do Poupatempo, 
podendo variar para cima ou para baixo ao longo do período de vigência do 
contrato. 

Deverá ser mantido controle dos itens entregues aos funcionários e a cópia 
dos termos de responsabilidade devidamente preenchidos e assinados pelos 
funcionários deverá ser encaminhada à Prodesp/Poupatempo. 



• Fio: urdume = Ne 40 e trama = Na 30 

62 

1'3 '3  6-6-,Ncil  
UTENTICAÇ . 

• 
9704E0 ; 

Motos e de Roteei° de S. 
Nom Plus de Cornorgo f 

UNI I) 4736-S6S6 
O Auhardlite o  ,5,44.njo.  ,es 	da3c.adm  

»O< 
CCP 

JUN. 2016_ :251- 
wociado 

270 

o 

PRODESP 
Tecnologia da Informa0o 

Caderno de Especifiu,.es Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 
77,0. 

/PRODESP 
Tecnologia da Informação 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 

/ 

FORNECIMENTO DE UNIFORME COMPLETO 

Postos de trabalho Liderança 

10 

8 

Atendente 

22 

Total 

Sob responsablidade da Prodesp/Poupatempo (*) 32 

Da Contratada 30 38 

Total 	 18 521  70 

parceiras. 

14.1.1.0 kit do uniforme masculino deverá constar, no mínimo de: 

• 2 calças 

• 4 camisas de manga curta 

• 2 camisas de manga longa 
• 2 gravatas 

• 1 malha de lã 

14.1.2.0 kit do uniforme feminino deverá constar, no mínimo de: 

• 1 saia 

t'N.) 
	

• 2 calças 

• 4 blusas de manga curta 

• 2 blusas de manga longa 

• 2 lenços 

• 1 malha de lã 

• 3 jumpers (caso a funcionária engravidar) 

14.2. Substituição de Uniformes 

Qualquer peça que compõe o KIT deverá ser substituída pela Contratada, a 
qualquer tempo, a critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada ou 
inadequada para o uso: 

Nutcaa6a  
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143. Reposição de Uniformes 

Os Kits deverão ser substituídos em sua totalidade com a seguinte 
periodicidade ou sempre que quaisquer de seus itens estejam desgastados 
antes desse prazo: 

14.31 Do Kit masculino: 

• 2 calças: a cada 12 meses; 

• 4 camisas de manga curta: a cada 12 meses; 
• 2 camisas de manga longa: a cada 18 meses; 
• 2 gravatas: a cada 18 meses; 

• 1 malha de lã: a cada 18 meses. 

1432. Do Kit feminino: 

• 1 saia: a cada 12 meses; 

• 2 calças: a cada 12 meses; 

• 4 blusas de manga curta: a cada 12 meses; 

• 2 blusas de manga longa: a cada 18 meses; 

• 2 lenços: a cada 18 meses; 

• 1 malha de lã: a cada 18 meses; 

• 3 jumpers (caso de gravidez) quando for o caso. 

14.4. Especificação Técnica dos Uniformes 

14.4.1. Dos Tecidos 

14.4.1.1. Para a confecção da Saia Social, Calça Social Feminina, Calça 
Social Masculina e Jumper Gestante (salopete): 

• Tecido: Cosmopolita - ref.: 41.638 - azul marinho noturno - 
Tecelagem Panamericana Ltda., com stretch mecânico; 

• Composição: 100% poliéster (tolerância de + ou - 3%); 

• Ligamento: Sarja Z 2 x 2; 

• Largura por metro: 1,50. 

14.4.12. Para a confecção da Blusa Social Feminina (manga curta e 
manga longa) 

• Tecido: Worker Mix E-14120 - ref. Branco / W1 I Toyobo 
do Brasil Ltda.; 

• Construção: Tela; 

• Composição: 50% algodão / 50% poliéster; 

142.1. Entende-se corno inadequada para o uso à peça que apresentar. 

• Manchas claras ou escuras permanentes, com danificação da cor 
original do tecido; 

• Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado; 
4...,cz atasgos em partes do tecido, fora das áreas de costuras, cujo conserto 

seria possível com a colocação de remendos (eventualmente os 
rasgos próximos à área da costura poderiam ser 	refazendo- 
se a costura); 

• Tamanho incompatível co 
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• Peso: em torno de 120 gr/m2. 

14.4.13. Para a confecção da CamiSa Social Masculina (manga curta e 
manga longa) 

• Tecido: Cedrofil 10516 - ref.: 0002 - Branco - Cedro Indústria 
Têxtil Ltda.; 

• Construção: Tela 1X1; 
• Composição: 67% poliéster / 33% algodão; 
• Peso: em torno de 115 gr/m2; 
• Largura por metro: 1,60. 

14.4.1.4. Para confecção da Malha de Lã - Unissex 

• Deverá ser lã 100% acrílica e antialérgica, ref.: 100 - Lansul 
- Preta - 3 Fios; 

• Peso das malhas prontas - PPP e PP = em torno de 332 
gramas, P = em torno de 378 gramas, G = em torno de 412 
gramas, GG = 440 em torno de gramas e M = 486 em torno 
de gramas. 

14.4.1.5. Para a confecção do Lenço 

• Microfibra (100% poliéster), possuir tarja com 0,5 cm de 
largura na cor azul marinho noturno, formando um triângulo, 
com medidas laterais de 0,85 m e base 1,20 m; 

• Os logotipos do POUPATEMPO (a ser fornecido para 
CONTRATADA em arquivo, formato Corel Draw) deverão ser 
estampados de maneira industrial sem silkscreen; 

• Os fundos obedecerão às seguintes cores: branca 
(atendimento), azul (liderança) e vermelho (orientação e 
triagem). 

14.4.1.6. Para a confecção da Gravata 

• Jacquard de microfibra (100% poliéster) na cor azul marinho 
noturno com listras nas cores branca (atendimento), azul 
(liderança) e vermelho (orientação e triagem), e dentro os 
logotipos do POUPATEMPO (a ser fornecido para 
CONTRATADA em arquivo,, formato Corei Draw); 

• Os logotipos deverão ser em jacquard; 

	--> 	• Entretela dupla de lã; 
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14.42. Etiqueta de Garantia Total 

É o Termo de Garantia, fornecido pelo fabricante do tecido e/ou 
confeccionista contra defeitos aparentes e/ou latentes, visando o 
atendimento ao que dispõe a Lei n. ° 8.078 de 11.09.90 e alterações 
posteriores e o Regulamento Técnico Mercosul Sobre Etiquetagem de 
Produtos Têxteis - Resolução n.° 2, de 06/05/2008 do CONMETRO; 
abrangendo os tecidos (encolhimento, resistência e solidez) e a respectiva 
confecção (corte, costura, aviamentos, medidas), excluindo-se os casos de 
uso ou manutenção inadequados das roupas por parte dos usuários. 

Na etiqueta de produto têxtil devem constar as seguintes informações: 

• Nome ou razão social ou marca registrada no órgão competente do 
pais de consumo e identificação fiscal, do fabricante nacional ou do 
importador ou de quem apõe a sua marca exclusiva ou razão social, 
ou de quem possua licença de uso de uma marca, conforme o caso. 

• Entende-se como "identificação fiscal" os registros tributários de 
pessoas jurídicas ou físicas, de acordo com as legislações vigentes dos 
Estados Partes. 

• País de origem. Não serão aceitas somente designações através de 
blocos econômicos, nem indicações por bandeiras de países. 

Nome das fibras têxteis ou filamentos têxteis e seu conteúdo expresso 
em percentagem em massa. 

• Tratamento de cuidado para conservação de produto têxtil. 
• Uma indicação de tamanho ou dimensão, conforme o caso. 

OBS: 	As informações devem ser descritas em caracteres legíveis e 
visíveis, nunca inferiores a 2,0 mm, em igual destaque e em caráter 
permanente e indelével e não poderá ser abreviada, exceto a razão social 
ou marca ou nome, tamanho, forma societária e siglas de identificação 
fiscal (ver item 20 da Resolução do Conmetro n° 2 de 2008). 

14.4.3. Do Detalhamento de Confecção e Desenhos 

14.43.1.SAIA SOCIAL FEMININA 

Detalhes do Modelo 

• Talhe social, com cós, 01 botão e 01 caseado, no sentido 
horizontal na parte de trás, vista embutida com zíper, 02 
pences dianteiras e 02 traseiras saindo da cintura, abertura em 
continuação da costura traseira. 

Costuras 
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• Costuras com máquina 01 agulha ponto fixo para fixação do 

zíper, vista e pespontos, em máquina de interlock bitola mínima 
10,0 mm para o fechamento das laterais, travetes no 
acabamento da vista e início da abertura traseira, Overlock nas 
partes desfiantes do tecido. 

• Pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de titulo 80, poliéster/algodão ou 100% poliéster para 
fechamentos e pespontes. Título 120 e filamento para costuras 
de overlock. 

• Botão perolizado 04 furos de 14,0 mm de diâmetro. 
• Zíper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 

• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 

• 	Composição têxtil do produto 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação, através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719) 
Numeração 
Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Pontos de Medida Tolerância 

Cintura +/- 1 cm 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
Quadril +/- 1 cm 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 
Comprimento +/- 1 cm 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 

14.4.3.2.CAMI5A SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA 

Detalhes do Modelo 

Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas 
com botão e caseado, frente aberta com fechamento através 
de 08 botões e 08 caseados (no pé de gola no sentido 
horizontal e os demais sentido vertical), vista du la entretelada, 
mangas curtas com bainha fixa, 01 boIs. 	retangular no ms. • 14... 
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lado esquerdo, costas com pala dupla e prega macho ao 
centro. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais, ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, 
bainhas, barra e pespontos em máquina 01 agulha ponto fixo, 
arremate nos cantos do bolso. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de título 120, poliéster/algodão ou 100% poliéster para 
todas as costuras e filamento de poliéster para Overlock. 

• Botões perolizados 04 furos de 12 mm de diâmetro para a 
vista e de 10,0 mm para as pontas da gola. 

• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 

• Linhas e botões na cor do tecido. 

• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 

• Composição têxtil do produto. 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 

• País de origem. 

• 	Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 
e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

Numeração Social 1.11 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Pontos de Medida Tolerância 1.1 1.1.3 1.1 1.1.5 1.1 1.1.7 1.1 1.1.9 1.1 1.1.1 
Colarinho +/- 0,5 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

Tórax +/- 1 cm 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Costas +/- 1 cm 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Cava +/- 1 cm 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Manga curta +/- 1 cm 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 

Comprimento +/- 1 cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

14A.33.CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 
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Detalhes do Modelo 

• Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas 
com botão e caseado, frente aberta com fechamento através 
de 08 botões e 08 caseados (no pé de gola no sentido 
horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla entretelada, 
mangas longas com punhos arredondados fechados com botão 
e caseado, 01 bolso chapado retangular no lado esquerdo (14,0 
x 15,0 cm), costas com pala dupla e prega macho ao centro. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 0,7 mm para o fechamento 
das laterais, ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, 
bainhas, barra e pespontos em máquina 01 agulha ponto fixo, 
arremate nos cantos do bolso. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de título 120, poliéster/algodão ou 100% poliéster para 
todas as costuras e filamento de poliéster para Overlock. 

• Botões perolizados 04 furos de 12 mm de diâmetro para a 
vista, punhos e de 10,0 mm para as pontas da gola. 

• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 

• Linhas e botões na cor do tecido. 

• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 

• 	Composição têxtil do produto. 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
	- 	tenfeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 
Numeração Social 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Pontos de Medida Tolerância 

Colarinho +/- 0,5 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Tórax +/- 1 cm 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
Costas +/- 1 cm 44 45 46 47 48 49 50  

......—x.'2, -,Á 

Numeração Social 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Pontos de Medida Tolerâncra 

Cava +/- 1 cm 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Manga longa +/- 1 cm 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 

Comprimento +/- 1 cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

14.43.4.CALÇA SOCIAL MASCULINA 

Detalhes do Modelo 

• Calça social, cós postiço entretelado, com fita (viés) na parte 
interna, forrado com 3,5 cm de largura e enchance no traseiro, 
fechamento através de colchete, 07 passantes vista embutida 
com zíper, 02 bolsos frontais embutidos com abertura lateral, 
04 pregas frontais - sendo 02 de cada lado e 02 bolsos 
embutidos com um vivo na parte traseira. 

Costuras 

• Costuras com máquina 01 agulha, ponto fixo para colocação de 
cós, fixação dos bolsos, zíper, vivos dos bolsos, vista e 
pespontos em máquina 01 agulha ponto corrente para o 
fechamento das laterais e entrepernas (costura aberta com as 
bordas overlocadas), com máquina 02 agulhas defasadas ponto 
corrente para o fechamento do gancho traseiro (costura aberta 
com as bordas overlocadas), travetes nos cantos dos bolsos e 
no acabamento da vista, Overlock nas partes desfiantes do 
tecido. 

• Pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha título 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os 
fechamentos e pespontos e linha 120 e filamentos para 
Overlock. 

• Colchete metálico para o fechamento do cós. 

• Zíper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 

Etiquetas 

• Composição têxtil do produto. 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 
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• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação, através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719 
Numeração 

Profissional 
38 40 '42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Pontos de Medida Tolerância 

Cintura +/- 1 cm 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 
Quadril +/- 1 cm 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 
Coxa +/- 0,5 crn 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
Gancho dianteiro 5/c6s +/- 0,5 cm 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 
Gancho traseiro s/c6s ai- 1 cm 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 
Entrepemas c/ barra ali Icei 85 85 85 85 85 85 85 85 65 65 85 85 85 
Ilharga +/- 1 cm 105,5 106 106,5 107 107.5 108 108,5 109 109,5 110 110,5 111 111,5 
Boca da calça +/- 0,5 cm 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 

14.4.3.5.CALÇA SOCIAL FEMININA 

Detalhes do Modelo 

• Calça social, cós postiço entretelado e forrado com 3,0 cm de 
largura e enchance no traseiro, fechamento através de botão, 
vista embutida com zíper e 02 pences traseiras. 

Costuras 

• Costuras com máquina, 01 agulha ponto fixo para colocação de 
cós, fixação dos bolsos, zíper, vivos dos bolsos, vista e 
pespontos em máquina 01 agulha ponto corrente para o 
fechamento das laterais e entrepernas (costura aberta com as 
bordas overlocadas), com máquina 02 agulhas defasadas ponto 
corrente para o fechamento do gancho traseiro (costura aberta 
com as bordas overlocadas), travetes nos cantos dos bolsos e 
no acabamento da vista, Overlock nas partes desfiantes do 
tecido. 

• Pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha título 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os 
fechamentos e linha 120 para costuras de pespontos e 
Overlock. 

• Botão perolizado 04 furos de 14,0 mm. 
• Zíper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 
• Etiquetas 
• Composição têxtil do produto. 
• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 

confeccionista. 
• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• País de origem. 
• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 
Numeração 
Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Pontos 	de 
Medida 

Tolerâ nua 

Cintura +/- 1 cm 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
Quadril +/- 1 cm 46,5 48,5 50,5 52,5 54,5 56,5 58,5 60,5 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5 72,5 
Coxa +/- 0,5 cm 28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 33,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39,5 40,5 41,5 
Gancho 
dianteiro 
s/c6s 

+/- 0,5 cm 18,5 19 19,5 20 20,5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 

Gancho 
traseiro 
s/c6s 

+/- 1 cm 30,5 31 31,5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36 36,5 37 

Entrepernas +/- lcm 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 .83 83 83 83 
Ilharga +/- 1 cm 102 102,5 103 103,5 104 104,5 105 105,5 106 106,5 107 107,5 108 108,5 
Boca +/- 0,5cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 

14.4.3.6.BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA 

Detalhes do Modelo 

• Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com 
fechamento através de 07 botões e 07 caseados (no pé de 
gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), com 
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duas pences frontais e duas pences traseiras, vista dupla 
entretelada, mangas curtas com bainha fixa e costas sem pala. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais, ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, 
bainhas, barra e pespontos em máquina 1 agulha ponto fixo. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de título 120 poliéster/algodão ou 100% poliéster para 
os fechamentos, caseados, pespontos e pregar botões e linha 
120 e filamentos para Overlock. 

• Botões perolizados 04 furos de 12,0 mm de diâmetro para a 
vista. 

• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 

• Linhas e botões na cor do tecido. 

• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 

• Composição têxtil do produto. 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 

N.) 	• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• Pais de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 
Numeração Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Pontos de Medida Tolerância 

Colarinho 4-/- 0,5 cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Busto +/- 1 ao 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Costas +/- 1 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 41.3 49 50 

Cava +/- 1 cm 46 47 48 49 50 Si 52 53 54 55 56 57 58 59 

Manga +/- 1 cm 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 

Comprimento +/- 1 cm 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

7.BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA 
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Detalhes do Modelo 

• Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com 
fechamento através de 07 botões e 07 caseados (no pé de 
gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), com 
duas pences frontais e duas pences traseiras, vista dupla 
entretelada, mangas longas com punhos arredondados fechados 
com botão e caseado e costas sem pala. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais, ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, 
punhos, bainhas, barra e pespontos em máquina 01 agulha 
ponto fixo. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de título 120 poliéster/algodão ou 100% poliéster para 
os fechamentos, pespontos, caseados e pregar botões. Linha 
120 e filamentos para Overlock. 

• Botões perolizados 04 furos de 12,0 mm de diâmetro para a 
vista e punhos. 

• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 

• 	Composição têxtil do produto. 
• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 

confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 
Numeração Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Pontos de Medida Tolerância 

Colarinho .  +/- 0,5 cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Busto n/- 1 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Costas +/- 1 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
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Numeração Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
Cava +/- 1 cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

Manga core punho +/- 1 cm -60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 

Comprimento +/- 1 cor 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

14.43.8.MALHA DE LA COM DECOTE EM V MANGA LONGA UNISSEX 

Detalhes do Modelo 

• Decote em V na mesma cor da lã, sanfona remalhada com 
largura de 4,0 cm, punhos com sanfona remalhada na mesma 
cor da lã com largura de 7,0 cm, barra com sanfona remalhada 
na mesma cor da lã e com largura de 7,0 cm, ombro com 
cadarço de poliéster com 1,0 cm de largura e ombro com 
cadarço de poliéster com lcm de largura. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais e ombros, bainhas, barra e pespontos em máquina 
01 agulha ponto fixo. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

••••..j 	 • Linha 120 poliéster para costuras de Overlock 

1\.) 	 • Linha na cor do tecido. 
• Etiquetas 
• Composição têxtil do produto. 
• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 

confeccionista. 	• 
• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• País cle origem. 

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

Numeração Profissional 1.1.12. PPP PP P M G GG 

Pontos de Medida Tolerância 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 1.1.1 

Tórax +/- 0,5 cm 98 102 106 110 114 118 

Costas +/- 1 cm 46 48 50 52 54 56 

Manga +/- 1 cm 62 63 64 65 66 67 

Comprimento total +/- 0,5 cm 66 68 70 72/%1".‘ 76 ... 

14.43.9.JUMPER GESTANTE (SALOPETE) 

Detalhes do Modelo 

• Vestido gestante com 01 prega macho no centro da frente, 
uma prega deitada de cada lado - frente e costas, faixa para 
regulagem presa na lateral e amarrada no centro das costas. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais e ombros. 

• Fixação da gola, bainhas, barra e pespontes em máquina 01 
agulha ponto fixo. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os 
fechamentos, caseados e pregar botões e linha para costuras 
de pespontos e Overlock. 

• Botões perolizados 04 furos de 12,0 mm de diâmetro para a 
abertura frontal. 

• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 

• Composição têxtil do produto. 
• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 

confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 
• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 
• Tratamento de cuidado para conservação através de simbotos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 
Numeração 
Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Pontos de Medida Tolerância 

Busto +/- 1 cm 46 48 50 52 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 

Costas +/- 1 an 37 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Comprimento +/- 1 cm 106 108 110 112 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

Roda da barra 1/2 +/- 1 cm 78 80 82 84 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113 

Contorno da cava +/- 1 cm 43 45 47 49 51 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

73 



77/50DESP 
Tecnologia da Informação 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 
Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 

PRODESP 
lecnologia da Intormacão 

15. CRACHÁS 

15.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CRACHÁS 

• Medidas do crachá: 54,0mm X 85,0mm - vertical; 
• Material do crachá em PVC branco vertical; 
• O nome do ocupante do posto de trabalho deve ser escrito com maiúscula 

na Fonte Anal, em Negrito, na Cor Preta e Tamanho 11; 

Inserção de foto colorida 29 x 22,28 mm com fundo branco centralizada; 
• As atividades "Atendimento" ou "Supervisão" devem ser escritas com letra 

maiúscula e minúscula, na Fonte Anal, na Cor vermelha e Tamanho 11: 
• Definição das cores utilizadas nos logos: 
• Azul: pantone blue 72 C (100% cian, 79% magenta); 
• Preto: pantone black C (100% preto): 
• Vermelho 100% magenta 100% yellow; 
• Posição dos logos: 
o o logo do cabeçalho com espaço de 10 mm do topo, centralizado; 
o os logos do rodapé deverão vir com espaço de 4 mm da direita para 

esquerda e 4 mm da esquerda para direita; 
o logo no meio centralizar entre os logos da direita e da esquerda, espaço de 

3 mm de baixo para cima. 
• A forma de inserção do nome e/ou logomarca da Contratada no crachá 

será definido pelo Poupatempo após assinatura do contrato; 
• Acessório: porta crachá rígido leitoso na vertical medidas 54x86mm internas 

com presilha com alça leitosa (jacaré) e cordão. 

logo tio 
onao.clo/ór goo 
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16. SERVIÇOS GERAIS DE APOIO 

16.1. LIMPEZA 

É de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial no Posto Poupatempo, que têm como objetivo a 
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. A Contratada 
deverá responsabilizar-se pelo acompanhamento e fiscalização da prestação do 
serviço de limpeza de todas as áreas do Posto Poupatempo São Carlos, de 
forma que as mesmas sejam mantidas limpas e em condições satisfatórias de 
uso durante todo o período de funcionamento do Poupatempo. 

A Contratada obriga-se a: 

• Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação destes serviços com observância à legislação vigente aplicável, de 
forma a assegurar a qualidade dos serviços, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Prodesp junto à empresa contratada para esse fim. 

• Fornecer os insumos para abastecimento dos sanitários (papel toalha, papel 
higiênico e sabonete) e outros, quando necessários à manutenção dos 
espaços em condições de asseio e limpeza de toda a unidade. 

162. VIGILÂNCIA 

A Prodesp irá fornecer a vigilância/segurança patrimonial no Posto 
Poupatempo, sendo que a Contratada deverá acompanhar e fisalizar a 
prestação dos serviços, seguindo as seguintes disposições: 

• Será exercida por vigilantes devidamente uniformizados e sem a utilização e 
porte de arma de fogo ao longo do período de funcionamento do Posto e 
armado no período noturno e fim de semana; 

• Manter afixado no Posto Poupatempo, em local visível, o número do telefone 
da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos 
responsáveis pela administração da instalação e outros de interesse; 

• Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial 
dentro das instalações do Posto Poupatempo facilitando, no possível a 
atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas de eventual 
acontecimento; 

• Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, 
sem que estas estejam devidas e previamente autorizadas pelo Poupatempo; 

• Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 
manutenção das condições de segurança; 	. 

• Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e 
Federais que interfiram na execução dos serviços; 
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• Contratar seguros de responsabilidade civil por danos materiais e/ou 
pessoais e contra acidentes que possam ser causados aos passageiros, a 
terceiros e aos profissionais ocupantes de postos de trabalho; 

• Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas oriundas dos veículos 
utilizados, tais como, manutenção mecânica, combustível, lavagens, 
lubrificação, revisões, pneus, seguros, licenciamentos, multas, entre outras; 

• Manter sempre os veículos em perfeitas condições de uso; 
• Veículo sugerido: preferencialmente de fabricação nacional, versão básica da 

linha e adequados ao transporte misto de cargas leves e de passageiros; 
• A disponibilidade dos veículos deverá seguir o horário de funcionamento do 

Posto; 
• Estimativa da quilometragem média mensal: 1.700km; 

Os serviços de transporte a serem prestados pela Contratada incluem o 
transporte de profissionais ocupantes de postos de trabalho para eventos, 
instituições e reuniões; transporte de documentos regulares e eventuais, como 
do achados e perdidos para devolução aos órgãos responsáveis; 
encaminhamento de Relatórios Mensais de Frequência de Servidores Públicos da 
Administração Direta aos respectivos órgãos de origem; atendimento domiciliar 
para o IIRGD; e eventuais cursos e treinamentos. 

NOTA: a quilometragem acima indicada representa a estimativa média mensal 
para uso mensal do veículo de transporte, podendo ocorrer variações ao longo 
do período de vigência do contrato. 
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• Nos pontos estratégicos do Posto Poupatempo, os vigilantes deverão portar 
rádios de comunicação, devidamente licenciados junto aos órgãos 
competentes; e manter um rádio com a administração do Posto para 
contato com a empresa e comunicação quando houver necessidade de 
atendimento a alguma demanda do Posto. 

A Contratada obriga-se a: 

.• Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação destes serviços com observância à legislação vigente aplicável, de 
forma a assegurar a qualidade dos serviços, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Prodesp junto à empresa contratada para esse fim. 

163. COPA 

A Prodesp fornecerá o serviço de copa, que compreende o fornecimento de 
café e chá para os profissionais envolvidos nas atividades da prestação de 
serviços do Posto. 

A Contratada obriga-se a: 

• Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação destes serviços com observância à legislação vigente aplicável, de 
forma a assegurar a qualidade dos serviços, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Prodesp junto à empresa contratada para esse fim. 

• Fornecer 6 (seis) bebedouros para galão, água natural e gelada.. 
• Fornecer copos plásticos para o consumo de água. 

Será de responsabilidade da Contratada a manutenção dos equipamentos pre-
existentes no Posto. 

16.4. TRANSPORTES 

A contratação destes serviços nos Postos Poupatempo tem como objetivo o 
transporte de documentos, malotes e equipamentos leves e pessoas, devendo a 
Contratada: 

• Prestar os serviços de transporte por meio de veículos adequados; 
• Responsabilizar-se pelos bens (relatórios, formulários, materiais diversos) e 

equipamentos que transportar, mantendo inclusive sigilo das informações 
referentes aos documentos confiados à sua guarda; 

• Fornecer uniformes apropriados e em quantidades suficientes para cada tipo 
de trabalho à sua equipe, bem como os equipamentos convencionais de 

ça quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as 
normas de segurança previstas na legislação; 

17. SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO 

17.1. LANCHONETE 

REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANCHONETE 

A prestação dos serviços de apoio ao cidadão, englobando lanchonete será de 
responsabilidade da Contratada, que poderá auferir receitas desta atividade. 

Introdução 

Na área destinada ao serviço de lanchonete somente será permitida a 
comercialização dos seguintes produtos: 

• Bebidas quentes 

Café expresso simples (pequeno / grande) 

Café expresso com leite (pequeno / grande) 

Café com chantily (pequeno / grande) 

Chá (pequeno / grande) 
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Balas 

Drops 

Goma de mascar 

Chocolates 

• Os equipamentos para uso nos serviços de lanchonete deverão ser 
preferencialmente novos ou em perfeito estado de funcionamento e 
conservação e com dimensionamentos compatíveis com o espaço destinado. 
Os equipamentos sugeridos poderão ser: 

o Refrigerador vertical com porta de vidro e/ou porta comum 
o Freezer horizontal com abertura superior 
o Forno micro-ondas 
o Forno elétrico 
o Aparelhos post-mis para refrigerantes 
o Espremedor de frutas 
o Máquinas de iogurt 
o Moinho de café 

o Cafeteiras para café expresso 

OBSERVAÇÃO: Não será permitida a utilização de aparelhos a gás. 

• Os produtos não permitidos para comercialização são os seguintes: 

o Material religioso, político, loterias e afins, ou que atente contra a moral 
e bons costumes. 

o Bebidas alcoólicas 
o Produtos de tabacaria, inclusive isqueiros, chaveiros, e afins. 

As atividades de prestação de serviços de lanchonete obedecerão às 
seguintes disposições: 

• O funcionamento dos serviços de lanchonete nas dependências do posto 
deverá ser oferecido em horário coincidente e limitado ao de operação do 
Posto Poupatempo. 

• A limpeza, manutenção e a conservação dos espaços ocupados e 
equipamentos utilizados na exploração dos serviços de lanchonete serão de 
responsabilidade exclusiva dos respectivos ocupantes, que se obrigam ainda 
a evitar a acumulação de detritos ou lixo e tomar as precauções necessárias 
à preservação da higiene. 

o As áreas e os espaços ocupados, as instalações e as benfeitorias, 
deverão permanecer em perfeito estado de limpeza, manutenção e 
conservação. 
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Leite (pequeno / grande) 

Chocolate (pequeno / grande) 

• Bebidas geladas 

Refrigerantes: post-mix (tendo como referência os tipos cola, soda, laranja, 
guaraná) em copos de 300 ml e 500 ml. 
Refrigerante em lata 

Chá Mate em copo de 300 ml 

Água mineral em copo (com gás/sem gâ) 

Água tônica em lata 

Sucos de polpa de fruta ou suco de laranja natural 
Água de coco em garrafinha 

Iogurte natural e com polpa de frutas. 

• Salgados 

Pão de queijo normal ou recheado 

Pão de batata normal ou recheado 

r\ 	 Todinha salgada 

Croissant normal ou recheado 

Folhado recheado 

Cr) 	Coxinha 

Esfiha 

Empadinha 

Enroladinho 

Kibe 

Bolinho de queijo / camarão / carne 
Sanduíche frio e quente 

Lanche natural 

Salgadinhos industrializados (batatinhas / bacon / cebola) 
Bolachas salgadas 

Torradas 

• Doces 

Mousses de chocolate / maracujá / brigadeiro 

Todinhas de abacaxi / morango / maracujá 
Bolo fatiado gelado 

Bolachas doces 
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envolvam rifas e sorteios, ou qualquer alternativa não autorizada; 
o a venda de bebidas alcoólicas, de artigo de tabacaria, bem como o 

exercício de atividades que exijam o consumo de gás, ventilação especial, 
ou que produzam vapores, fumaça, odores e outros, dependendo das 
peculiaridades do local; 

o interferir ou prejudicar a comunicação visual do POUPATEMPO com 
publicidade própria. 

• As áreas e espaços destinados aos serviços de lanchonete terão local 
definido e exclusivo para a colocação do nome do estabelecimento, de 
símbolos, de anúncios do comércio e de outros sinais de propaganda. 

17.2. COPIADORA E FOTOS 

Introdução 

Na área destinada à exploração de serviço de apoio de reprografia, fotos e afins 
será permitida a comercialização dos seguintes produtos: 

• Cópias reprográficas 

• Impressos e formulários de uso do serviço público 
• Revelação de filmes fotográficos 

• Serviço de fotografias coloridas 3 x 4 (3 fotos) e 3 x 4 (6 fotos), em papel 
fotográfico 

Outros serviços relacionados dependerão de prévia aprovação peta 
Prodesp/Poupatempo. 

OBSERVAÇÃO: 

O responsável pela exploração deste serviço deverá manter, no mínimo, 2 (duas) 
cabines para fotos com os respectivos equipamentos; 2 (duas) máquinas 
copiadoras; balcão para atendimento ao público 	e balcão para display de 
material, para possibilitar a realização dos serviços, nas medidas e quantidades 
acima e com boa qualidade. 

As atividades de prestação de serviços de reprografia, fotos e afins obedecerão 
às seguintes disposições: 

• O funcionamento dos serviços de Reprografia, Fotos e Afins, nas 
dependências do posto deverá ser oferecido em horário coincidente e 
limitado ao de operação do Posto Poupatempo. 

• A limpeza, manutenção e a conservação dos espaços ocupados e 
equipamentos utilizados na exploração dos serviços de Reprografia, Fotos e 
Afins serão de responsabilidade exclusiva dos respectivos ocupantes, que se 
obrigam ainda a evitar a acumulação de detritos ou lixo e tomar as 
precauções necessárias à preservação da higiene. 
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o O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das áreas 
e espaços ocupados. 

O dimensionamento da potência básica instalada de energia elétrica para 
exploração dos serviços de lanchonete, de responsabilidade da contratada, 
deverá ser compatível com o previsto no projeto, de modo a não 
comprometer o funcionamento do Posto e a prestação dos serviços de 
atendimento ao cidadão usuário, cabendo à contratada: 

o providenciar a ligação de luz e força; 

o obter e executar os projetos de distribuição de energia elétrica, prevendo 
as tomadas, pontos de luz, etc. 

• Os responsáveis pela exploração dos serviços de lanchonete responderão, 
por si, por seus empregados ou prepostos, exclusivamente, por danos 
pessoais e materiais causados a terceiros, decorrentes do consumo dos 
produtos e serviços ali oferecidos. 

• É dever dos responsáveis pela exploração dos serviços de lanchonete, por si, 
por seus empregados ou prepostos: 

o conduzir-se com atenção e urbanidade; 

o abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons costumes e 
à segurança. 

o apresentar-se corretamente uniformizados e identificados, de maneira que 
não haja confusão com os uniformes adotados pelo POUPATEMPO. 

o responder pela limpeza e conservação do local 
o a publicidade referente aos serviços de lanchonete não poderá interferir 

nas atividades de atendimento ao cidadão e no funcionamento do Posto 
de maneira geral. 

• É expressamente proibido aos responsáveis pela exploração dos serviços de 
lanchonete, por si, por seus empregados ou prepostos: 

o a permanência, nas áreas e espaços ocupados, em horários diferentes 
daqueles de operação do Posto; 

o o funcionamento de aparelhos radiofónicos, alto falantes ou congêneres 
que sejam ouvidos fora das áreas e espaços ocupados, bem como 
algazarras, distúrbios e ruídos; 

ocupação de fachadas externas e áreas de uso comum, COM  
mercadoria, cartazes, propagandas, indicações e dizeres congêneres; 

o a publicidade sob forma de distribuição de panfletos, circulares e outros; 
o a guarda ou depósito de mercadorias de natureza inflamável, explosiva ou 

perigosa; 

o o exercício de comércio ambulante e atividades e 
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o interferir ou prejudicar a comunicação visual do POUPATEMPO com 
publicidade própria. 

• As áreas e espaços destinados aos serviços de Reprografia, Fotos e Afins 
terão local definido e exclusivo para a colocação do nome do 
estabelecimento, de símbolos, de anúncios do comércio e de outros sinais 
de propaganda. 

18. FOLHETERIA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 

O fornecimento de folheteria será de responsabilidade da Contratada, considerando os 
itens, quantidades e especificações a seguir apresentadas: 

Item Descrição 
Quant 	de 
reposição 
mensal.  

1 • Fitipetas de Serviços 
' individuais 

Formato: A5 
Papel off set 90 gramas 	I 
Cores: 4 x 4 	 1 
Acabamento: refilado 

12.000 dos 
8 modelos 

2 

Impressos diversos para 
' o atendimento: fichas 

de manifestação, 
senhas de retorno, 
protocolo agendamento, 

; e/ou outros. 

Formato: diversos 
Papel: off set 90 gramas 
Cores: 1 x 1 
Acabamento: refilado e remalina 

10.000 

Reposição a 
cada 30 ou 

60 dias, 
dependendo 
do estoque 

O Poupatempo fornecerá as diretrizes e os modelos para a execução da folheteria; 

A Contratada deverá apresentar os leiautes e os protótipos para aprovação do Poupatempo 
/ Prodesp. 

As quantidades deverão estar disponíveis desde o início de operação do Posto e durante 
todo o período de vigência do contrato. 

19. SISTEMAS CORPORAT1VOS 

O Programa Poupatempo se constitui como uma rede de Unidades de atendimento 
independentes, porém monitoradas à distância por uma única Coordenação: a 
Superintendência Poupatempo. Para facilitar este acompanhamento e a padronização de 
procedimentos, a PRODESP / Poupatempo desenvolveu alguns sistemas que deverão ser 
utilizados peta Contratada. 

Estes Sistemas serão cedidos à Contratada por meio de instrumento legal específico. 
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o As áreas e os espaços ocupados, as instalações e as benfeitorias, 
deverão permanecer em perfeito estado de limpeza, manutenção e 
conservação. 

o O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das áreas 
e espaços ocupados. 

O dimensionamento da potência básica instalada de energia elétrica para • 

exploração dos serviços de Reprografia, Fotos e Afins, de responsabilidade da 
contratada, deverá ser compatível com o previsto no projeto, de modo a não 
comprometer o funcionamento do Posto e a prestação dos serviços de 
atendimento ao cidadão usuário. 

• Os responsáveis pela exploração dos serviços de Reprografia, Fotos e Afins 
responderão, por si, por seus empregados ou prepostos, exclusivamente, por 
danos pessoais e materiais causados a terceiros, decorrentes do consumo 
dos produtos e serviços ali oferecidos. 

• É dever dos responsáveis pela exploração dos serviços de Reprografia, Fotos 
e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos: 

o conduzir-se com atenção e urbanidade; 

o abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons costumes e 
à segurança. 

o apresentar-se corretamente uniformizados e identificados, de maneira que 
não haja confusão com os uniformes adotados pelo POUPATEMPO. 

o responder pela limpeza e conservação do local 
o a publicidade referente aos serviços de Reprografia, Fotos e Afins não 

poderá interferir nas atividades de atendimento ao cidadão e no 
funcionamento do Posto de maneira geral 

• É expressamente proibido aos responsáveis pela exploração dos serviços de 
Reprografia, Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos: 

o a permanência, nas áreas e espaços ocupados, em horários diferentes 
daqueles de operação do Posto; 

o o funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou congéneres 
que sejam ouvidos • fora das áreas e espaços ocupados, bem como 
algazarras, distúrbios e ruídos; 

ocupação de fachadas externas e áreas de uso comum, com 
cadoria, cartazes, propagandas, indicações e dizeres congêneres; 

o a publicidade sob forma de distribuição de panfletos, circulares e outros; 
o a guarda ou depósito de mercadorias de natureza inflamável, explosiva ou 

perigosa; 

o o exercício de comércio ambulante e atividades 	tIk4 que 
envolvam rifas e sorteios, ou qualquer outra a 	t941"41" 
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A PRODESP / Poupatempo é também responsável pela instalação, manutenção, 
treinamento e suporte técnico destes Sistemas. Assim sendo, todos os Sistemas 
Corporativos serão objetos de treinamentos específicos. 

19.1. GUIA DE INFORMAÇÕES - SERVIÇOS DO POUPATEMPO 

O "Guia de Informações - Serviços do Poupatempo" (www.poupatempo.sp.gov.br) 
tem por objetivo disponibilizar ao Cidadão informações sobre todos os 
requisitos, documentos e taxas necessários para a realização dos serviços nos 
Postos Poupatempo. Este "Guia" pode ser acessado pela Internet, em totens de 
auto-atendimento e pelo Disque Poupatempo. 

Contém também informações sobre as situações de impacto no atendimento 
nas Unidades do Poupatempo, por exemplo, término de senhas, contingências e 
alternativas de atendimento. 

A Administração do Posto terá a responsabilidade, entre outras de: 

a) seguir, rigorosamente, o padrão de requisitos e procedimentos exigidos da 
população para a realização dos serviços conforme consta no •  "Guia de 
Informações - Serviços Poupatempo"; 

b) alertar o Gestor de Qualidade Poupatempo para situações atípicas de 
atendimento que não constam do "Guia" e/ou com informações 
incompatíveis com a prática; 

c) inserir informações sobre situações de impacto no atendimento (término de 
senhas, contingências etc.). 

192. SISTEMA DE GESTÃO DE MANIFESTAÇÕES DO CIDADÃO 

O Sistema de Gestão das Manifestações do Cidadão - SGMC 
(www.sgmc.poupatempo.sp.gov.br) é o instrumento de gestão das manifestações 
dos usuários que expressam sua opinião por meio de um elogio, sugestão ou 
reclamação e devem servir como um meio para identificar problemas. 

O Posto deverá disponibilizar espaço físico e estrutura para a manifestação do 
cidadão, como também para a análise e resposta da Administração. 

As atividades relacionadas ao Sistema de Manifestações do Cidadão estarão 
sistemática e permanentemente monitoradas diretamente pela PRODESP / 
Poupatempo, por meio do seu Gestor de Qualidade Poupatempo. 

Será disponibilizado um sistema informatizado para a operação e a empresa 
Contratada terá, entre outras, as seguintes responsabilidades: 

a) Manter o "Espaço Opinião" preparado para a manifestação, com a bancada, 
de sugestão, fichas de manifestação em branco, caneta e 

comunicação visual adequada, garantindo assim um espaço 	4MA 
Pictur°c00,00' a manifestação escrita do cidadão usuário dos  

1352,40 
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b) Organizar o arquivamento das manifestações e respectivas respostas, 
preparar relatórios mensais quantitativos e qualitativos que expressem o 
volume e a qualidade das manifestações, das respostas, dos prazos e das 
medidas tomadas; 

c) Cumprir a meta de acolhimento das manifestações, mediada pelo índice de 
Manifestação do Cidadão e Número de Manifestações Negativas. 

193. ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE GESTÃO DE QUALIDADE 

A Contratada deverá fornecer a PRODESP / Poupatempo informações e dados 
estatísticos de atendimento, extraídos dos diversos sistemas que compõe a 
gestão do atendimento e/ou complementados por planilhas e relatórios 
elaborados conforme periodicidade estabelecida pela Prodesp e também outras 
eventuais em caso de atendimento às necessidades específicas. 

A Contratada deverá observar com rigor os prazos estipulados para o 
atendimento das demandas geradas pela Prodesp/Poupatempo no que tange 
ao acompanhamento e monitoramento dos indicadores de qualidade. 

19.4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O Sistema de Gerenciamento de Atendimento - POUPAFILA - a ser implantado 
nos órgãos participantes do Posto Poupatempo, é de propriedade da PRODESP. 
O objetivo principal desse aplicativo é realizar a gestão da demanda diária de 
atendimento. Como suporte a sua operação são utilizados equipamentos como 
impressoras de senhas, netbooks, painéis para chamadas de senhas, 
microcomputadores e servidores disponíveis no mercado e especificados no 
item 8 - Teleinformática. 

PRINCIPAIS FUNÇÕES: 

• Emissão de senha automática e instantânea com possibilidade de inclusão 
de data de emissão, número de senha, tipo de fila, previsão de tempo de 
espera e informações resumidas; 

• Visualização da chamada dos números de senhas por meio de painéis 
eletrônicos; 

• Gerenciamento do atendimento pela administração do Posto e pelo 
representante técnico do órgão, possibilitando a alteração e reconfiguração 
das mesas de atendimento, quanto à fila a ser atendida, prioridades de fila 
por posto de trabalho e horários de atendimento; 

• Monitoramento remoto em tempo real, pela PRODESP / Poupatempo, que 
possibilita conhecer o movimento de atendimento por serviço, posto de 
trabalho, órgão e Posto Poupatempo. 
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• Geração de dados estatísticos e relatórios para análise do atendimento do 
Posto Poupatempo e os Órgãos participantes, 

DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de recursos de 
hardware, conforme quantitativos previstos e especificados no item 8 - 
Teleinformática. 

.5. CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS 

A Central de Monitoramento de Sistemas do Poupatempo, instalada fisicamente 
no Data Center da Prodesp, provê os Postos, Unidades Móveis e 
Superintendência de Operações do Poupatempo, apoio às atividades de 
acionamento às retaguardas e acompanhamento nas providências de 
restabelecimento da indisponibilidade dos Sistemas e recursos de alto grau de 
severidade, ou seja, hardware, software, circuitos de dados e caixas de auto-
atendimento bancário, que impossibilitem a realização do atendimento parcial 
ou total à população. 

Além de acionar as respectivas retaguardas dos Órgãos, a Central de 
Monitoramento realiza o registro e monitoramento da ocorrência até a 
normalização da indisponibilidade. Este acompanhamento aplica-se a todos os 
sistemas dos órgãos, Empresas e Instituições que participam dos Postos 
Poupatempo. 

Outros sistemas e recursos contemplados: 

• Acesso à Internet; 

• Circuitos de dados Intragov; 

• Equipamentos ativos de rede (Switches L3, Servidores de Rede); 

• Auto Atendimento Bancário; 

• Lotus Notes e Webmail - Ferramentas fornecidas pela Prodesp; 

• Sistema de Gerenciamento de Atendimento - Poupafila; 

Sistemas não contemplados - uso interno do Posto: 

• Controle de Bem Patrimonial; 

• Controle de Estoque; 

• Gerenciamento de PABX; 

• Bilhetagem e Tarifação; 

• CFTV; 

• Ponto Eletrônico; 

• Cadastramento de RH; 

s. 

87 

A manutenção e o suporte técnico dos sistemas e os respectivos recursos de 
teleinformática são de responsabilidade de cada órgão, Empresa e Instituição 
participante. 

19.6. SISTEMA DE AGENDAMENTO 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O Sistema de Agendamento a ser implantado, inicialmente, no órgão IIRGD do 
Posto Poupatempo é de propriedade da PRODESP. 

Sua arquitetura está baseada em Web, com o processamento feito em 
servidores centralizados no Data Center da Prodesp e com acesso do usuário 
via browser. 

O sistema foi desenvolvido inicialmente com o objetivo direcionar o 
atendimento para os horários de menor demanda do Posto. 

Com a utilização constante desse sistema e incentivo ao cidadão em agendar 
horário para o atendimento, há naturalmente maior conforto, confiabilidade e 
previsibilidade do atendimento nos Órgãos, além de uma otimização dos 
recursos físicos e humanos alocados para o atendimento dos serviços 
prestados. 

O agendamento pode ser solicitado através do Disque Poupatempo, no próprio 
Posto ou pela internet. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: 

• Planejamento do atendimento (recursos humanos, ferramentas, datas); 

• Antecipação de tarefas de atendimento; 

• Diminuição do tempo de atendimento; 

• Diminuição de filas e tempo de espera; 

• Melhor aproveitamento de recursos (redução da ociosidade); 

• Maior conforto ao cidadão; 

• Entrega do documento no mesmo dia; 

• Aumento do acesso e da satisfação do cidadão frente aos serviços públicos 

19.7. SISTEMA SINTONIA 

O sistema Sintonia de Gestão de Serviços oferece informações qualitativas e 
quantitativas dos atendimentos e da pesquisa de satisfação a eles associadas. 

Os tempos informados pelos atendentes durante a realização dos serviços 
também são aferidos pelo Sintonia. 
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• Visualização da tendência de violação dos acordos de serviços em tempo 
real; 

• Emissão de relatórios consolidados. 
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O sistema emite um alarme quando o tempo médio previsto para a execução 
do serviço é ultrapassado ou quando o índice de satisfação do cidadão em 
relação ao atendimento recebido está abaixo do esperado. O gestor recebe o 
alarme instantaneamente na sua tela de computador. 

O sistema é composto por console Cockpit do gestor, agentes e teclados de 
pesquisa de satisfação. 

O console Cockpit do gestor apresenta gráficos ilustrativos dos rompimentos 
dos tempos médios de atendimento e os resultados da pesquisa de satisfação, 
realizados nos postos Poupatempo. O console é amigável e intuitivo. 

Inicialmente, o Sintonia estará instalado nos Órgãos IIRGD, SERT e Detran.SP, 
com possibilidade de expansão para o futuro. 

Console Cockpit: 

• Instalado na Administração do Posto Poupatempo para acompanhamento da 
performance do atendimento; 

• Permite a visão integrada da distribuição física dos computadores dos 
atendentes em cada órgão prestador de serviços; 

• Permite a visão quantitativa dos atendimentos realizados, como: tempo de 
atendimento e inventário de software e hardware das máquinas utilizadas no 
atendimento; 

• Permite a visão qualitativa dos atendimentos realizados, como: pesquisa de 
satisfação do atendimento em tempo real 

• 	Agente 
CÁ) 

Os agentes do Sintonia são instalados nos computadores dos atendentes. São 
responsáveis pela coleta das informações estatísticas de quantidade e tempo 
dos atendimentos. Os servidores processam as informações e as apresentam 
no Console Cockpit do gestor. 

Teclado de pesquisa de satisfação 

Os teclados de pesquisa de satisfação são instalados nos computadores dos 
atendentes. São responsáveis pela coleta das informações estatísticas da 
qualidade dos atendimentos. Os servidores processam as informações e as 
apresentam no console Cockpit do gestor. 

As opções do teclado de pesquisa de satisfação são escritas e ilustradas com 
cores e ícones. O manuseio do teclado é bastante intuitivo. O equipamento é 
adequado à usabilidade e acessibilidade do cidadão comum. 

Benefícios 

• Planejamento e otimização da carga de trabalho dos postos •çAâfNot•ft 
• Gestão da qualidade e produtividade dos atendime 

4,• 	o 
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19B. SISTEMA E-POUPATEMPO 

Sistema de coleta e análise de dados de observação do uso dos serviços 
públicos eletrônicos. 

Aplicação on-line e móvel que permite a coleta dos dados de atendimentos 
das salas e-poupatempo por meio de PDAs que, via WEB, acessa a base de 
dados em tempo real, registrando todos os serviços públicos eletrônicos 
prestados, além das campanhas realizadas para os levantamentos das 
características do perfil do usuário e do uso dos serviços eletrônicos. 

Armazena os dados coletados em banco relacional com o objetivo de se obter 
maior flexibilidade e agilidade no processo de tratamento das informações do 
uso dos serviços do e-poupatempo, mantendo-se a meta do Poupatempo de 
monitoração de 100% dos atendimentos. 

Permite realizar pesquisas das informações dos cidadãos usuários e da sua 
interação com os serviços eletrônicos no e-poupatempo em tempo real, 
disponibilizando-as via Internet a vários usuários envolvidos no processo de 
produção do Poupatempo, além dos provedores dos serviços eletrônicos. 

19.9. SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Aplicação em ambiente WEB (lntranet) para o registro das Pesquisas de 
Satisfação realizadas nos Postos Poupatempo, junto aos cidadãos usuários. 

O Poupatempo tem por uma de suas premissas, monitorar rigorosamente a 
satisfação de seus usuários. Para tal, são realizadas pesquisas junto aos 
cidadãos que utilizam os serviços de seus principais órgãos. Estas pesquisas 
dividem-se em: 

• Quadrimestrais 

• Anuais 

• Especificas 

• Anual realizada por uma empresa externa 

O Sistema de Pesquisa de Satisfação permite a tabulação destas pesquisas, 
gerando tabelas e gráficos para que possamos avaliar a evolução dos Postos 
Poupatempo sob o ponto de vista do cidadão. 

Este sistema contempla as questões "padrão'', feitas aos cidadãos e ainda 
permite que se insiram perguntas específicas em cada uma das campanhas 
aplicadas. 
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Gera relatórios contendo as tabulações, totais, médias e gráficos, ilustrando a 
performance do Posto, cujo objetivo é proporcionar análises gerenciais e 
permitir a observação de possíveis desvios, subsidiando decisões para que se 
possa manter o Padrão de Atendimento Poupatempo. 

20. SIGLAS E TERMOS UTILIZADOS NESTE CADERNO 

CARGOS OBRIGATÓRIOS: Denominação dada aos servidores públicos legalmente 
responsáveis por atribuições/ atividades próprias do Poder Público por ex. cargos da 
carreira policial. 

CTPS: Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento emitido pela Secretaria de 
Estado do Emprego e Relações do Trabalho. 

Detran.SP: Departamento Estadual de Trânsito. 

e-poupatempo: Projeto que disponibiliza gratuitamente serviços públicos pela Internet, por 
meio de orientação e ajuda " de profissionais. Neste projeto, analisam-se dificuldades do 
Cidadão no manuseio do sistema computacional e no acesso à Internet, como também, 
os problemas existentes nos sítios governamentais. 

IIRGD: Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton. Daunt", vinculado à Secretaria de 
Segurança Pública, responsável pela emissão de Carteira de Identidade e Atestado de 
Antecedentes. 

OCUPANTE DE POSTOS DE TRABALHO: Refere-se e aplica-se às equipes de funcionários 
"2 dos órgãos parceiros da Administração Indireta, servidores públicos alocados nos órgãos 
CAD da Administração Direta e equipe da Contratada. 

1.1.) ORIENTAÇÃO: Postos de trabalho distribuídos pela área do Posto a fim de fornecer 
informação e orientação a todo cidadão-usuário sobre os serviços prestados, previsão 
do tempo de espera, organização das filas e apoio às chamadas das senhas. 

PONTO DE ATENDIMENTO: Posto de trabalho na linha de frente devidamente mobiliado e 
equipado para execução do serviço público (como 2a via de carteira de identidade, 
renovação de carteira nacional de habilitação, entre outros) onde é prestado o 
atendimento direto ao cidadão. 

PONTO DE TRIAGEM: Posto de trabalho para o pré-atendimento ao cidadão, verificando 
os pré-requisitos e documentação apresentada, condição de conservação, validade dos 
documentos e distribuição de senha para o atendimento. 

POSTO DE TRABALHO: Espaço ocupacional para a execução de atividades e serviços de 
atendimento, retaguarda, triagem e orientação ao cidadão que deverá estar preenchido 
de forma ininterrupta, de acordo com a necessidade dos serviços, durante tod 
orário nto do Posto. 
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PRODESP: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, vinculada à 
Secretaria de Gestão Pública. 

RETAGUARDk. Posto de trabalho para a realização das atividades relacionadas aos 
serviços solicitados, que não exigem a presença do cidadão. 

SERT: Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho. 

SGMC: Sistema de Gerenciamento de Manifestações do Cidadão. 
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ANEXO 6A 

MOBILIÁRIO 

Especificações Técnicas 

ANEXOS 

DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

ANEXO 6A - MOBILIÁRIO 

ANEXO 7A - COMUNICAÇÃO VISUAL 

ANEXO 8A - TELEINFORMÁTICA 
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6A.2. 	ME2.2 - MESA DE TRABALHO 1400 x 700 x 755mm 
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Fechadura com sistema de travamento simultâneo a cada 2 portas. 

Ponteiras de nylon dotadas de dispositivo para nivelamento, para apoio no piso. 
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Armário de madeira com dimensões 800 x 600 x 755mm (h) com 2 portas de abrir, 
revestido com laminado melamínico, dotado de 1 prateleira removível. 

Componentes: 

Tampo superior em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 
25mm de espessura revestido com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm 
de espessura na face superior e inferior. O acabamento frontal será encabeçado 
com perfil cheio de PVC, boleado a 180° , encaixado e colado ao tampo de 
madeira. 

Os demais topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de polietileno de 
1,5mm de espessura colada com adesivo "hot melting" ,na mesma cor e tonalidade 
do laminado melamínico. (Referência de cor: 	L 139 Platina - acabamento 
texturizado / Formiline ou similar). 

Corpo, portas e prateleiras em madeira aglomerada de alta densidade com 18mm 
de espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão, na mesma cor 
do laminado melamínico do tampo. Todos os topos visíveis deverão ser 
encabeçados com fita de polietileno. As laterais do corpo deverão ter furação a 
cada 3cm para regulagem das prateleiras. 

Dobradiças metálicas, em número de 2 em cada porta, devendo permitir abertura 
de 180°. 

Mesa com dimensões 1400 x 700 x 755mm (h), com tampo de madeira revestido com 
laminado melamínico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde 
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação, e de gaveta tipo porta-objeto. A 
estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, 
de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos lados 
maiores do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como o 
conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto. A estrutura e o 
painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das calhas que 
serão fixadas ao painel frontal. As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a 
garantir a estabilidade do conjunto. 

Componentes: 

Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura 
revestido com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura na 
face superior e laminado melamínico de baixa pressão na face inferior. 

- Referência de cor : L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar. 

O tampo deverá ser 'dotado de duas aberturas para passagem de cabos, 
arrematadas com peças de nylon injetado. 

O topo, em um dos lados do tampo com 1400mm, junto ao usuário da mesa, 
deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180° , encaixado e 
colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser 
encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura, colada 
com adesivo "hot melting". Os encabeçamentos deverão ser da mesma cor do 
laminado melamínico. 

Painel frontal em aglomerado com 18 mm de espessura, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão na mesma cor do tampo. O painel frontal deverá 
encostar-se ao tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso. 

Prever buchas metálicas para fixação de parafusos na 	as de aglomerado. 
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Calhas em chapa de aço n.° 20 (0,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas 
previstas para 4 tomadas de elétrica em uma das calhas e 2 tomadas de 
lógica/telefonia na outra com furação universal 

Emendas de calhas: peças em chapa de aço n°20 (0,95mm), sobrepostas à duas 
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamento. 

Estrutura: em tubos de aço com espessura mínima de 1,5mm de espessura, 
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na 
cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de 
ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento. 

Peça frontal em chapa de aço n°20 (0,95mm), para esconder o cabeamento no 
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas. 

Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, deslizando sobre perfis 
metálicos fixados no tampo. 

6A.3. 	ME3.1 - MESA DE TRABALHO 1200 x 600 x 755mm 

Mesa com dimensões 1200 x 600 x 755mm (h), com tampo de madeira aglutinada 
revestido com laminado melamínico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel 
frontal com duas linhas de calhas para passagem de fiação e gaveta tipo porta-objeto. 

A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em 
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos 
lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como 
o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto. 

A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade 
das calhas que serão fixadas ao painel frontal. 

As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto. 

Componentes: 

Tampo em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 25mm de 
espessura revestido com laminado melaminico de alta pressão de 0,8mm de 
espessura na face superior e laminado melaminico de baixa pressão na face 
inferior. 

- Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar. 

- O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, 
arrematadas com peças de nylon injetado. 

O topo, em um dos lados do tampo com 1200mm, junto ao usuário da mesa, 
deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180° , encaixado e 
colado ao tampo de madeira. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser 
encabeçados com fita de bordo de polietileno de 1,5mm de espessura, colada com 
adesivo "hot melting". Os encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado 
melamínico. 
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Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de madeira 
aglutinada. 

Painel frontal em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 18 
mm de espessura, revestido com laminado melaminico de baixa pressão na mesma 
cor do tampo. O painel frontal deverá encostar-se ao tampo e ficar a 
aproximadamente 250mm do piso. 

Estrutura: em tubos de aço com espessura mínima de 1 mm de espessura, 
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na 
cor cinza platina semi-fosca texturizada. O apoio no piso deverá ser através de 
ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento. 

Calhas em chapa de aço n° 20 (0,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas 
previstas para 6 tomadas de elétrica em uma das calhas e 6 tomadas de 
lógica/telefonia na outra. Tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com 
tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada. 

- Emendas de calhas: peças em chapa de aço n°20 (0,95mm), sobrepostas à duas 
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamento. Terá 
mesmo acabamento das calhas. 

Gaveta rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, deslizando sobre perfis 
metálicos fixados no tampo. Frente da gaveta em madeira aglutinada com 
330x55mm e 18mm de espessura, revestido em laminado melamínico da mesma 
cor do tampo e fita de bordo de 1,5mm de espessura. 

Peça frontal em chapa de aço n°20 (0,95mm), para esconder o cabeamento no 
trecho entre duas mesas justaposto, observado pelo lado frontal das mesas. 
Tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na 
cor cinza platina semi-fosca texturizada. 

O mobiliário deverá atender a norma NR17 de ergonomia e a norma da ABNT 
NBR13966. Também deverá estar em conformidade com a norma da ABNT 
NBR14111. 

- Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do 
mobiliário. 

- Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação. 

- Na execução do mobiliário observar o projeto executivo completo. 

- Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem 
utilizadas. 

cZ5= 2.• 

6A.4. 	ME4 - MESA DE TRABALHO 1000 x 800 x 755mm 

Mesa com dimensões 1000 x 800 x 755 mm (h), com tampo de madeira revestido com 
laminado melamínico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde 
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação e de gaveta porta-objeto. 

A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em 
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm, 
aproximadamente, de um dos lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentação 
do usuário da mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas 
no lado oposto. 

A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade 
das calhas que serão fixadas ao painel frontal. 

as mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do 
conjunto. 

Componentes: 

Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura 
revestido com laminado melaminico de alta pressão de 0,8mm de espessura na 
face superior e laminado melaminico de baixa pressão na face inferior. 

- 	Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado [Formiline ou similar. 

O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, 
arrematadas com peças de nylon injetado. 

O topo, em um dos lados do tampo com 1000mm, junto ao. usuário da mesa, 
deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180°, encaixado e 
colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser 
encabeçados com fita de bordo de polietileno de 1,5mm de espessura, colada com 
adesivo "hot melting". Os encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado 
melamínico. 

N.5 
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Painel frontal em aglomerado com 18 mm de espessura, revestido com laminado 
melamínico de baixa pressão na mesma cor do tampo. O painel frontal deverá 
encostar-se ao tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso. 

Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado. 

Calhas em chapa de aço n.° 20 (0,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas 
previstas para 4 tomadas de elétrica em uma das calhas e 2 tomadas de 
lógica/telefonia na outra com furação universal. 

Emendas de calhas: peças em chapa de aço n°20 (0,95mm), sobrepostas à duas 
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio contínuo do cabeamento. 

Estrutura: em tubos de aço com espessura mínima de 1,5mm de espessura, 
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na 
cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de 
ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento. 

Peça frontal em chapa de aço n°20 (0,95mm), para esconder o cabeamento no 
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas. 

Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, deslizando sobre perfis 
metálicos fixados no tampo. 
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6A.5. 	ME5 - MESA DE APOIO 800 x 800 x 755mm 

Mesa com dimensões 800 x 800 x 755mm (h), com tampo de madeira revestido com 
laminado melamínico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde 
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação. 

A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em 
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos 
lados do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como o 
conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto. 

A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade 
das calhas que serão fixadas ao painel frontal. 

b)As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do 
conjunto. 

Componentes: 

Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura 
revestido com laminado metamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura na 
face superior e laminado melamínico de baixa pressão na face inferior. 

Referência de cor : L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar. 

O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, 
arrematadas com peças de nylon injetado. 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo Sào Carlos 

O topo, em um dos lados do tampo com 800mm, junto ao usuário da mesa, 
deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 1800  , encaixado e 
colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser 
encabeçados com fita de bordo de poliestireno de 1,5mm de espessura, colada 
com adesivo "hot melting". Os encabeçamentos deverão ser da mesma cor do 
laminado melamínico. 
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Painel frontal em aglomerado com 18 mm de espessura, revestido com laminado 
melaminico de baixa pressão na mesma cor do tampo. O painel frontal deverá 
encostar no tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso. 

Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado. 

Calhas em chapa de aço n.° 20 (0,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas 
previstas para 2 tomadas de elétrica em uma das calhas e 2 tomadas de 
lógica/telefonia na outra com furação universal 

Emendas de calhas: peças em chapa de aço n°20 (0,95mm), sobrepostas à duas 
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamento. 

Estrutura: em tubos de aço com espessura mínima de 1,5mm de espessura, 
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó 	eletrostática, 
na cor cinza platina semi-fosca texturizada. O apoio no piso deverá ser através de 
ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento. 

Peça frontal em chapa de aço n°20 (0,95mm), para esconder o cabeamento no 
trecho entre duas mesas justapostas, observado pelo lado frontal das mesas. 
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6A.6. 	ME5.1 	- MESA DE APOIO 800 x 700 x 755mm 

Mesa com dimensões 800 x 700 x 755mm (h), com tampo de madeira aglutinada 
revestido com laminado melamínico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel 
frontal com duas linhas de calhas para passagem da fiação. 

A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em 
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos 
lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como 
o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto. 

A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade 
das calhas que serão fixadas ao painel frontal. 

As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto. 

COMPONENTES 

TAMPOS 

Tampo em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 25mm de 
espessura revestido com laminado melaminico de alta pressão de 0,8mm de 
espessura na face superior e laminado melaminico de baixa pressão na face 
inferior. 

- Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar. 

- O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, 
arrematadas com peças de nylon injetado. 

O topo, em um dos lados do tampo com 800mm, junto ao usuário da mesa, 
deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180o , encaixado e 
colado ao tampo de madeira. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser 
encabeçados com fita de bordo de polietileno de 1,5mm de espessura, colada com 
adesivo "hot melting". Os encabeçamentos deve 	 do 
melaminico. 
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Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de madeira 
aglutinada. 

PAINEL FRONTAL 

- Painel frontal em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 18 
mm de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão na mesma 
cor do tampa O painel frontal deverá encostar-se ao tampo e ficar a 
aproximadamente 250mm do piso. 

ESTRUTURA 

Estrutura: em tubos de aço com espessura mínima de 1 mm de espessura, 
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na 
cor cinza platina semi-fosca texturizada. O apoio no piso deverá ser através de 
ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento. 

CALHAS 

C.
CA)  

- Calhas em chapa de aço n° 20 (0,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas 
previstas para 4 tomadas de elétrica em urna das calhas e 4 tomadas de 
lógica/telefonia na outra. Tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com 
tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada. 

Emendas de calhas: peças em chapa de aço n°20 (0,95mm), sobrepostas à duas 
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio contínuo do cabeamento. Terá 
mesmo acabamento das calhas. 

DETALHES DE ACABAMENTO 

- Peça frontal em chapa de aço n°20 (0,95mm), para esconder o cabeamento no 
trecho entre duas mesas justaposto, observado pelo lado frontal das mesas. 
Tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na 

cinza Platina  semi f

- osca texturizada. 

REQUISITOS 

- O mobiliário deverá atender a norma NR17 de ergonomia e a norma da ABNT 
NBR13966. Também deverá estar em conformidade com a nora' da ABNT 
NBR14111. 
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Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do 
mobiliário. 

Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação. 

OBSERVAÇÕES 

- Na execução do mobiliário observar o projeto executivo completo. 

- Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem 
utilizadas. 
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6A.7. 	ME6 - 	MESA DE APOIO SOO x 600 x 755mm 

Mesa com dimensões 800 x 600 x 755 mm (h), com tampo de madeira revestido com 
laminado melaminico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde 
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação. 

A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em 
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 50mm de um dos 
lados do tampo com comprimento 800mm, permitindo a livre movimentação do usuário da 

ND 	mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado 
oposto. 

trro. 	A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade 
das calhas que serão fixadas ao painel frontal. 

As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto. 

Componentes: 

Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura 
revestido com laminado melaminico de alta pressão de 0,8mm de espessura na 
face superior e laminado melaminico de baixa pressão na face inferior. 

Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar. 

O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, 
arrematadas com peças de nylon injetado. 

O topo, em um dos lados do tampo com 800mm, deverá ser encabeçado com 
perfil cheio de PVC, boleado a 180o , encaixado e colado ao aglomerado. Nos 
demais lados do tampo, os topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de 
polietileno de 1,5mm de espessura, colada com adesivo " hot melting". Os 

"IIQZ =ts. deverão ser da mesma cor do laminado melarninico. 

elow°c00°' •01,40  49,s6,0r,ro' 

o - 107 	 "OS 

	

DESP 
	

Caderno de Especificações Técnicas 

	

Tecnologia da Informação 	
Posto Poupatempo São Carlos 

Painel frontal em aglomerado com 18 mm de espessura, revestido com laminado 
melaminico de baixa pressão na mesma cor do tampo. O painel frontal deverá 
encostar no tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso. 

Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado. 

Calhas em chapa de aço n.° 20 (0,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas 
previstas para 2 tomadas de elétrica em uma das calhas e 2 tomadas de 
lógica/telefonia na outra com furação universal. 

- Emendas de calhas: peças em chapa de aço n°20 (0,95mm), sobrepostas à duas 
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamento. 

Estrutura: em tubos de aço com espessura mínima de 1,5mm de espessura, 
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na 
cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de 
ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento. 

- Peça frontal em chapa de aço n°20 (0,95mm), para esconder o cabeamento no 
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas. 
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6A.8. 	CB — CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA COM RODÍZIOS 

Cadeira giratória com espaldar médio, assento e encosto em madeira compensada 
moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada de poliuretano com 50mm de 

".5 	espessura e densidade de 50/60 kg/m3, revestida em vinil cor cinza claro. 
leS3 

4à,  
COMPONENTES 

Base de nylon injetado, na cor preta, com 5 rodízios duplos giratórios, revestidos 
com silicone. 

Coluna com mecanismo de regulagem de altura por meio de pistão a gás, com 
acabamento na cor preta (pintura eletrostática em epoxi, com pré tratamento 
antiferruginoso). 

Capa telescópica para dar acabamento e proteção à coluna, na cor preta. 

Sistema de regulagem mecânica de inclinação e altura do encosto. 

ASSENTO E ENCOSTO 

Interno em compensado multilâminas de madeira moldada anatomicamente com 
espessura mínima de 10,5 mm. Espuma em poliuretano flexível, isento de CFC, alta 

a, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura aixa fadiga mecânica e baixa deformação permanente . 

Densidade mínima para encosto de 50 Kg/m3, espessura média de 50 mm. 

Densidade mínima para assento de 60 Kg/m3, espessura mínima de 50 mm. 
de S.(5°140 
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Assento e encosto revestidos em vinil microperfurado (couro sintético), espessura 
mínima de 0.90mm, material com aditivos antichama, na cor cinza claro. 

Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. 

Espuma do assento e encosto devem apresentar um "compression set" inferior a 
10% de sua espessura inicial e ILD ou Suporte de Carga de 65% entre 500 e 
600N. 

SUPORTE PARA ENCOSTO 

Com regulagem de altura e inclinação, acabamento em pintura eletrostática em 
epoxi em pó, 

Regulagem com uma média de 8 a 10 estágios, através de um sistema de caneca 
articulada ou catracas/serillha, com um curso de no mínimo 80mm. 

REQUISITOS 

O mobiliário deverá atender as características físicas e dimensionais indicadas na 
norma da ABNT NBR 13962. 

Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do 
mobiliário. 

Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação. 

REFERÊNCIAS 

- Alberflex linha Torino, modelo TO/CGR 
- Escriba modelo C5.42 
- Giroflex linha Rembus, modelo 54L66M4000 
- Tecno 2000 

paddild 
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6A.9. 	CF - CADEIRA FIXA DE MADEIRA 	 6A.10. CLP - CESTO DE LIXO PARA PAPEL / ÁREA DE TRABALHO 

 

- Cesto de papel cilíndrico para área de trabalho, em polipropileno cor branca, 
capacidade 13L, dimensões 0 230mm x 300mm de altura 

Referência: 

- Marfinite H 30 

Cadeira empilhável, sem braços, de múltiplo uso, assento e encosto em compensado 
anatomicamente moldado, com acabamento em curupixá e verniz na cor natural. 

- Estrutura continua de forma trapezoidal, em tubo de aço soldado com 19mm de 
diâmetro na cor preta, com deslizadores de nylon. 

REFERÊNCIAS 

- Giroflex 02M1000000 

- Securit tipo 40/4 



PAINEL DE FECHAMENTO 

- 	Wrrel--em- 	eira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 15mm de 
espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as 
faces, com acabamento das bordas em fita de pvc de lmm na mesma cor dos 
painéis em todo o perímetro do painel. 

O sistema de fixação dos painéis frontais possibilitará o saque frontal e individual 
de cada painel de forma a permitir o acesso ao interior das divisórias, 	esta na 
parte superior deverá ser o mínimo necessário para permitir e 	f sr al. 
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6A.11. 	DV1 - DIVISÓRIA CEGA Ir-1,10m e=0,09m 

- Divisória cega modular com 99 mm de espessura e 1100 mm de altura, constituída 
por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado melamínico de baixa 
pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados. 

- Referência de cor: L 139 Platina / Formiline ou similar: 

ESTRUTURA 

Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 
14 (1,98mm), montada sobre guias metálicas que garantirão o alinhamento da 
divisória no piso e nas paredes. Prever a estabilidade do conjunto. 
A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta 
a pó eletrostática na cor cinza platina. 
As junções de cantos serão em peças rígidas, com acabamento epóxi eletrostática 
na cor cinza platina. Haverão peças para a junção de cantos em 90°, em 	e 
Junções nos 4 lados, conforme projeto, de forma que as faces visíveis não 
apresentem furações. 

RODAPÉS 

- Rodapés metálicos com 200mm de altura, com tampas removíveis dos dois lados 
do painel em chapa de aço n° 20 (0,95mm), com calhas independentes para o 
cabeamento de lógica e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação 
das tampas para a saída de cabos é feita no local, em função da necessidade de 
cada projeto específico. 

O rodapé deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó 
eletrostática na cor cinza platina. 

DETALHES DE ACABAMENTO 

O topo das divisórias e as faces laterais sem junção deverão ter uma régua de 
acabamento em chapa metálica com pintura eletrostática na cor cinza platina, que 
permitam a sua retirada e recolocação quando necessária. 

Os cantos dos encontros entre as réguas de acabamento deverão receber arremate 
com peça da mesma cor das réguas. 

- Os módulos dos painéis de fechamento serão colocados lado a lado, sem fresta 
vertical entre eles. 

REQUISITOS 

- O mobiliário deverá atender a norma da ABNT NBR 13964. 

Apresentar laudo que comprovem os testes de resistência recomendados pela 
norma da ABNT NBR14112. 

Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do 
mobiliário. 

Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação. 

Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem 
utilizadas. 
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REQUISITOS 

- O mobiliário deverá atender a norma da ABNT NBR 13964 e estar em 
conformidade com a norma da ABNT NBR14112. 

- Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do 
mobiliário. 
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6A.12. 	DV7 - DIVISÓRIA CEGA h=1,10m e=0,05m 

- Divisória cega modular com 50 mm de espessura e 1100 mm de altura, constituída 
por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado melamínico de baixa 
pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados, sem rodapé metálico para 
passagem de cabeamento. 

- Referência de cor: L 139 Platina / Formiline ou similar 

7\5 ESTRUTURA 
~.3 

Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 
14 (1,98mm), montada sobre guias metálicas. Prever a estabilidade do conjunto. 

,At 

	

	A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta 
a pó eletrostática na cor cinza platina. 
As junções de cantos serão em peças de aço rígido, com o mesmo acabamento 
da estrutura. Haverão peças para a junção de cantos de 90°, em "T", e junções 
nos 4 lados, conforme projeto, de forma que as faces visíveis não apresentem 
furações. 

EL1ILEErupdelturo 
- Painel em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 15mm de 

espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as 
faces, com acabamento das bordas em fita de pvc de no mínimo 0,45mm de 
espessura, na mesma cor dos painéis. 

DETALHES DE ACABAMENTO 

- O topo das divisórias e as faces laterais sem junção devera 
chapa metálica com pintura eletrostática na cor ci 	ofteeffircorlo° 
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State Master 'noz da Begel. 
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6A.13. 	DP3 - PORTA DE DIVISÓRIA CEGA h=1,10m 	 6A.14. 

BEBEDOURO PARA GARRAFÃO DE ÁGUA 

 

Porta de abrir para divisória DV1 confeccionada com 35 mm de espessura, quadro 

de madeira maciça de 1a qualidade, miolo tipo colméia de papelão Kraft e 

contraplacado em chapa dura de 3 mm, revestida com laminado melamínico de 
alta pressão. 

 

Referência de cor / L 139 Platina - texturizado (Formica) 

Batente: utilizado em vão pré-definido, de acordo com o projeto, confeccionado em 

•••••,3 	perfis de alumínio extrudado. Deverá possuir ferragens para fixação nos montantes 

internos. Receberá pintura eletrostática em pó, na cor cinza, referência de cor / 
k•ei• 	 cinza OB - código C1964 (Epristinta). 

Ferragens: cada porta terá duas dobradiças A/A cromadas e uma fechadura tipo 

botão - chave com maçaneta cromada, para divisória, referência Lockwell. 

Descrição: 

Bebedouro para garrafão de água, com gabinete em aço inoxidável. 

Características Técnicas 

• Compatível com garrafões de 5 a 201.; 
• Fornece água natural e gelada, com um controle frontal de temperatura; 
• Compressor de refrigeração silencioso; 
• Tampo superior resistente; 
• Depósito de água atóxico 
• Garantia mínima de 1 ano 
• Certificado pelo 'METRO 
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ANEXO 7A 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

Especificações Técnicas 
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Código Cromática 

Cfdelr CO, .1.100% 9100, 
Pontona 485 
Pintura codoitiolismi Ford Vermelha Performance 93 
.111111 IM Secochoil. 0116300-43-Vmenelbo 

88190 1100% 110%7100%80% 
1,1111000 355 
Pintura automotiva< Volkewagem Vareio Misto 73 
Vln II 3A1 5<arcimali 806300-146-9er4e 

COPO: .100% a160% yOtelca% 
Panlene 193 
Pintura auf enfortem Valkernagem Azul Armo 73 
VAIO 3m frotchcal: 8186300-07-6md Marinha 

CUM cO% m50%9100% 80% 
Pontona 144 
Pintura automotiva: 1.19 111.101.11. te<ozed 72 
Vinil 360 Sc.:mimai: 506300- 24-Laranie 

Obturvaçõos. 

Todos os serviços do retirada e / ou irlStalaçâo das poças deverão sor oxocuta dos 

tora do Pioraria da turiclonansonto do Posto. 

Algumas peças scr.]. novas, outras serâo repintadas e readesIvadas. 

Aguardar a liboraçao da Prodesp para produoao rios textos/ logos e cambem 
para pintura das poças. 
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Situaçâo atual 

Situaçáo proposta 
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ACRÉSCIMO DE TUBOS DE IDENTIFICAÇÃO NO 
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ACP.ESCIMO DE ADESIVOS DE IDENTIFICAÇÃO NO 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

1. RELSLT. 150/2014 - DESKTOPS E SERVIDOR 

TELEINFORMÁTICA 

Novembro/2014 

RELATÓRIOS TÉCNICOS - POUPATEMPO SÃO CARLOS 

CJ1 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 
mínimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 
obrigatoriamente atender. 



1.13 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO INDICADOR 

a) Instalar o Sysmark 2012 na versão completa como administrador local 

b) Executar o desfragmentador de disco rígido do próprio Windows; 

1336 
ALITENTICAÇ 

0970P,E087-043  

    

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 
PRC)DESP 

Tecnologia da Informação 
Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos TecciolFOgida PrErnaScro 

1.1 DESKTOP ALL-IN-ONE — CONFIGURAÇÃO I 

a) Deverão ser fornecidos Microcomputadores Ali-in-One novos, idênticos e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data 
de entrega da proposta. 

1.1.1 PROCESSADOR 

a) 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à 
extensão 64 bits, com tecnologia de fabricação de 22 ou 32 nanômetros (a mais recente 
do fabricante do processador), 04 núcleos físicos e memória cache integrada ao 
processador. 

b) Cache L2 e/ou 13 de no mínimo 6MBytes. 

c) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do sistema 
deverá ser de no mínimo de 5 GT/s (Gigatranfers por segundo). 

d) Deverá ser comprovado o desempenho correspondente à pontuação mínima de 168 obtida 
com software BAPCO SYSmark 2012 no modo customizado e selecionando o cenário 
SYSmark 2012 Preview Rating, com 3 (três) interações, conforme procedimentos 
especificados nos itens 1.1.3 e 1.1.4. 

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia 
compatível com o padrão ACPI versão 2.0 ou superior e deverá possuir controle 
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo. 

1.12 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES 

a) Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando todo o espaço do disco 
em uma única partição; 

b) Usar a opção "Express SETTINGS" para dar continuidade a instalação do Sistema 
Operacional 

c) Instalar o sistema operacional Microsoft Windows 8 64 bits, 

cl) Instalar todos os drivers nas versões atualizadas fornecidas e garantidas pelos fabricantes 
do equipamento (não permitindo drivers para jogos ou drivers com restrição legal para 
execução); 

e) Verificar se todos os dispositivos estão corretamente reconhecidos e instalados no 
gerenciador de dispositivo; 

f) É permitido dobrar o tamanho da memória virtual. 

a) Reiniciar o computador, 

h) Configurar resolução da tela para resolução de 1024 x 768, profundidade de cor em 32 
bits e frequência de atualização de 75 Hz; 

ft Desabilitar Proteção de tela 

j) Desconectar o cabo de rede e reiniciar o equipamento. 

c) Executar o Sysmark 2012 no modo Preview Rating com 3 (três) interações, com a opção 

"Perform Condition Ruo" desabilitada; 

d) O índice a ser considerado é o "Sysmark 2012 Rating". Este resultado deverá ser maior 
ou igual ao apontado na especificação técnica. 

1.1.4 DO RESULTADO 

a) Para fins de comprovação de desempenho, a PRODESP poderá executar nos computadores 
fornecidos, o SYSmark 2012 no modo Preview Rating com 3 (três) interações utilizando-se 
do mesmo procedimento especificado. 

b) O índice a ser considerado é o SYSmark 2012 Rating e será calculado a partir da média 
aritmética dos três valores gerados, desprezando-se a parte fracionária. 

c) O resultado do índice SYSmark 2012 Rating deverá ser igual ou superior a 168. 

cl) O computador a ser entregue, deverá estar de acordo com a configuração utilizada nos 
testes, bem como com todas as especificações técnicas solicitadas. 

1.1.5 MEMÓRIA RAM 

a) Deverão ser fornecidos no mínimo 808ytes de memória RAM por computador. 

b) Barramento de memória no mínimo do tipo DDR3 1600MHz ou superior. 

1.1.6 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO PROCESSADOR (CHIPSET) 

a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador 
de no mínimo 5gt/s, de acordo com o processador ofertado. 

1/) O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR3 com freqüência igual ou 

superior a 1600 MHz . 

c) Deverá possuir controladora SATA III. 

d) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o 
padrão ACP! versão 1.0 ou superior. 

1.1.7 PLACA MÃE (MOTHERBOARD) 

a) O BIOS UFI deverá ser tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente 

reprogramável. 

b) Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o 

computador for inicializado. 

c) A inicialização do computador deverá ser realizada na seqüência definida pelo usuário, via 
CDROM e/ou disco rígido, bem como suportar pela placa de rede através do recurso 
WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE (Pré-boot Execution Enviroment). 

d) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar 
o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 

1.1.8 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no 
padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou símbolos. 

b) No mínimo 06 (seis) portas USB versão 3.0 ou superior. 
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1.1.13 DISCO RÍGIDO 
a) No mínimo 01 (um) disco rígido por computador. 

b) Tipo interno ao gabinete. 

c) Disco rígido padrão SATA III ou superior. 

d) Capacidade mínima de armazenamento po 
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1.1.19 MOUSE 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador. 

b) Mouse tipo óptico com 3 botões, sendo 2 para seleção de 
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c) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45. 

d) 01 (uma) porta serial DB9, caso o equipamento não possua tal porta deverá fornecer 
adaptador USB/ porá serial D89. 

e) 01 (uma) porta para 2° monitor do tipo Display Port ou HDMI. 

1.1.9 INTERFACE DE REDE 
a) No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador. 

b) Padrão PCI, on-board. 

c) Interface de rede padrão Gigabit Ethernet. 

d) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps 
ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex. 

e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT 
(Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000baseT 
(Gigabit Ethernet). 

I) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot Execution Enviroment (PXE). 

g) Leds de sinalização para link e atividade; 

1.1.10 INTERFACE DE REDE WIRELESS 
a) No mínimo 01 (uma) interface de rede wireless por computador, 

19) Padrão PCI ou superior; 

c) Segurança WPA, WPA2; 

d) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11g e IEEE 802.11n. 

1.1.11 CONTROLADORA DE VÍDEO 
a) 01 (uma) controladora de vídeo por computador. 

b) Padrão PCI Express ou superior. 

c) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 128MBytes, com mecanismo de alocação 
dinâmica ou não da memória RAM do sistema. Caso a alocação seja efetuada de forma 

	  o mesmo deverá permitir que parte da memória RAM do sistema seja alocada 
para vi eo a medida que seja necessária e liberada quando não estiver sendo usada. 

d) Resolução gráfica mínima de 1024 x 1080 pixels 

1.1.12 CONTROLADORA SATA 
a) 01 (urna) controladora SATA III com no mínimo 01 conector, integrada á placa-mãe. 

b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GBytes/s ou superior.  

e) Velocidade de rotação mínima de 5400 rpm ou superior. 

0 Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GBytes/s ou superior. 

g) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) incorporado ou 

equivalente. 

1.1.14 UNIDADE ÓPTICA DVD-RW 
a) No mínimo 01 (uma) unidade por computador. 

b) Tipo interno ao gabinete. 

c) padrão SATA ou tecnologia superior. 

d) Velocidades mínimas de gravação: 8X DVD+R; 8X DVD+RW; 8X DVD-R; 8X DVD-RW; 8X 
DVD+R Dual Layer, 24X CD-R; 24X CD-RW. 

e) Velocidades mínimas de leitura: 24X CD-ROM; 8X DVD-ROM. 

0 Deverá ser fornecido software para gravação de DVD e CD, compatíveis com os padrões 
suportados pela unidade fornecida. 

1.1.15 KIT DE AUDIO 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Audio composto por 01 (uma) Controladora de som, 

01 (um) Alto-falante por computador. 

b) A controladora deverá possuir 01 (uma) saída amplificada para canais estereofônicos e 01 
(uma) entrada para microfone. 

c) Deverá ser fornecido Alto-falante interno com amplificador de sinal, de modo a eliminar o 
uso de caixas de som externas. 

1.1.16 WEBCAM 
a) Deverá ser fornecido 01 (uma) webcam integrada por computador. 

bj  Resolução mínima 0.92 Megapixel (720p). 

1.1.17 leitor de cartão de memória 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Leitor de cartão de memória por computador. 

b) Compatível com cartões SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card). 

1.1.18 TECLADO 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador. 

b) Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de função. 

c) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2. 

d) Conector do cabo de sinal padrão USO. 
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c) Resolução de no mínimo 400dpi. 

d) Conector do cabo de sinal padrão USO. 

1.1.20 MONITOR DE VÍDEO 

a) Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vídeo integrado ao gabinete formando único 
volume. 

b) Tipo Matriz Ativa TFT LCD e tecnologia LED policromático de no mínimo 23 polegadas. 

c) Formato widescreen 16:9. 

d) Resolução gráfica mínima suportada de 1920 x 1080 pixels. 

e) Deverá permitir ajuste de altura. 

1.1.21 GABINETE DA CPU 

a) Gabinete tipo All in One. 

b) Deverá possuir no mínimo 01 (urna) baia para unidade óptica. 

c) Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia interna para disco rígido. 

d) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software 
mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção para prevenir 
o desligamento acidental do computador. 

e) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador para indicar e 
permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo. 

1.122 FONTE DE AUMENTAÇÃO 

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa, bivolt com seleção 
automática 100 - 240 VAC, capaz de sustentar a configuração máxima do computador. 

b)Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136:2002. 

1.1.23 SISTEMA OPERACIONAL 

a) O Desktop deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional corporativo 
MS-Windows 8 Professional 64bits na versão e release mais recente, idioma português e 
Licença de Uso com opção de downgrade para Windows 7 Professional 32 bits, bem 
como, suas respectivas mídias (DVD-ROM) de instalação. 

b) O Desktop e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os sistemas 
operacionais Windows 7 Professional 32/64bits e Windows 8 Professional 32/64 bits. 

c) Apresentar relatório emitido pela lista de compatibilidade HCL Microsoft, comprovando que 
o equipa 	proposto esta homologado para o Sistema Operacional citado no item "a" 

----lir  deste edital na plataforma Microsoft encontrados no site: 

https://sysdev.microsoft.com/en-US/Hardware/Ip1/.  

d) O Desktop deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, controladora de 
vídeo, controladora de disco, unidade DVD-RW e demais componentes. 

1.124 AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 
a) Para o gerenciamento e inventário do computador, deverá ser disponibilizado um agente 

DMI ou WMI, o qual deverá informar no mínimo o número de série, fabricante e número 
do ativo fixo do equipamento em campo editável; modelo e freqüência de clock do 
microprocessador, quantidade de memória RAM instalada; tamanho total do disco rígido; 
versão da BIOS e do sistema operacional instalado. 

1.125 QUALIDADE DO EQUIPAMENTO 

a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por 
um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o 
COMPUTADOR está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information 
Technology Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário 
contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

b) Deve possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de 
série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas auto-adesivas de fácil 
remoção ou danificação. 

1.126 RESPONSABIUDADES COM O MEIO AMBIENTE 

a) O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT (Electronic Product 
Environmental Assessment Tool) da Agência de Proteção Ambiental (EPA), na categoria 
Silver ou Gold, no site: httpWwww cp- • net comprovando que o equipamento atinge as 
exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricação. 

b) O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances), isto é, ser construído com substâncias que não agridem o meio 
ambiente tais como: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (COO), bifenitos 
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). 

1.127 ACESSÓRIOS 
a) Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e cabos para o 

pleno funcionamento do mesmo. 

1.128 ACONDICIONAMENTO 
a) Os computadores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa 

e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e as 

vibrações. 

1.129 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação 

e administração. 
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1.2 MICRO PC - DESKTOP ULTRA-COMPACTO - CONFIGURAÇÃO II 
a) Deverão ser fornecidos Desktops Ultra-compactos novos, idênticos e sem uso anterior. O 

modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data 
de entrega da proposta. 

1.2.1 PROCESSADOR 
a) 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à 

extensão 64 bits, com tecnologia de fabricação de 22 ou 32 nanômetros (a mais recente 
do fabricante do processador) e memória cache integrada ao processador. 

b) Freqüência de clock real de no mínimo de 1.8GHz por núcleo de processamento, com 02 
núcleos físicos. 

c) Cache L2 e/ou 13 de no mínimo 3MBytes. 

d) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do sistema 
deverá ser de no mínimo de 5 GT/s (Gigatranfers por segundo). 

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia 
compatível com o padrão ACPI versão 2.0 ou superior e deverá possuir controle 
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo. 

122 MEMÓRIA RAM 
a) Deverão ser fornecidos no mínimo 4GBytes de memória RAM por computador. 

b) Barramento de memória no mínimo do tipo DDR3 1600MHz ou superior. 

1.2.3 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR (CHIPSET) 
a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador 

de no minimo 5 GT/s (Gigatransfers por segundo). 
b) O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR3 com frequência igual ou 

superior a 1333MHz. 

c) Deverá possuir controladora SATA II, com no mínimo 1 conector. 

d) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o 
padrâo ACPI versão 2.0 ou superior. 

1.2.4 PLACA MÃE (MOTHERBOARD) E BIOS 
_ ----  -0.-Ó-BIGS-dtverá  ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente 
reprogramável. 

b) Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do computador sempre que o 
computador for inicializado. 

c) A inicialização do computador deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 
CDROM e/ou disco rígido, bem como suportar pela placa de rede através do recurso 
WOL (Wake on LAN) compatível com o padrão PXE (Pré-boot Execution Enviroment). 

d) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para inicializar 
o computador e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 
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12.5 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados no 

padrão de cores PC-99 System Design Cuide, bem como pelos nomes ou símbolos. 

b) No mínimo 04 (quatro) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na cor preta, 
01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão D815 VGA e 01 portas 1-1DMI. 

c) Caso o equipamento não possua porta HDMI solicitada no item 1.6 b), será aceito 
equipamentos com porta do tipo Dispay Port ou DVI com fornecimento de adaptador para 
FIDMI. 

d) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45, com conector externo na cor preta 
quando a interface de rede Ethernet for on-board. 

12.6 INTERFACE DE REDE 
a) No mínimo 01 (uma) interfaces de rede por computador. 

b) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot Execution Enviroment (PXE). 

c) Padrão PCI, on-board e/ou off board. 

d) Interface de rede padrão Gigabit Ethernet. 

e) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps 
ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex. 

f) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT 
(Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 802.3ab para 1000baseT 
(Gigabit Ethernet). 

1.2.7 INTERFACE WIRELESS LAN 
a) No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por equipamento. 

b) A interface Wireless LAN deverá estar interna ao gabinete do equipamento. 

c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 b/g/n 

12.8 CONTROLADORA DE VÍDEO 
a) 01 (uma) controladora de vídeo por computador. 

b) Controladora onboard ou offboard com capacidade para controlar no mínimo 2 monitores 
de vídeo compatível com padrão VGA ou superior. 

c) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 256MBytes, com mecanismo de alocação 
dinâmica ou não da memória RAM do sistema. Caso a alocação seja efetuada de forma 
dinámica, o mesmo deverá permitir que parte da memória RAM do sistema seja alocada 
para vídeo, à medida que seja necessária e liberada quando não estiver sendo usada. 

d) Resolução gráfica mínima de 1600 x 900 pisei. 

e) Deverá ser compatível com DirectX 11. 

1.2.9 CONTROLADORA SATA 
a) 01 (uma) controladora SATA II com no mínimo 01 conector, integrada à placa-mãe. 

b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 3Gbps ou superior. 

aoa.  
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1.2.10 DISCO RÍGIDO 

a) No mínimo 01 (um) disco rígido por computador. 
b) Tipo interno ao gabinete. 
c) Disco rígido padrão SATA II ou superior. 
d) Capacidade mínima de armazenamento por disco de 320GBytes. 

1.2.11 KIT DE AUDIO 

a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de som. 
b) A controladora deverá possuir no mínimo 01 porta para audio e 01 porta para microfone. 

1.2.12 GABINETE DA CPU 

a) 
Gabinete tipo USFF (Ultra Small Form Factor), permitindo a utilização na posição horizontal 
e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento do computador. 

b) O gabinete deverá possuir abertura para ventilação. 

c) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software 
mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção para prevenir 
o desligamento acidental do computador. 

d) 
Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador para indicar e 
permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo. 

e) Dimensões máximas do gabinete 200mmx200mmx72mm (largura x profundidade x altura). 

1\,) 1.2.13 LACRE DE SEGURANÇA 

a) 
O computador deverá ser fornecido lacrado com etiqueta autoadesiva antiviolação (VO)D). 

XO.DESP 
Tecnologia da Informação 

1.2.16 QUAUDADE DO EQUIPAMENTO 

a) O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, 
modelo e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de 
fácil remoção ou danificação. 

1.2.17 CERTIFICAÇÃO ANATEL 

a) Deve ser comprovado que a interface de rede Wireless ofertada é homologado pela 
ANATEL, conforme resolução n° 242 de 30 de novembro de 2000. Deve ser indicado no 
site oficial da ANATEL o documento de comprovação 

b) A certificação/homologação do produto ofertado deverá constar no site da Anatel - 
Agência Nacional de Telecomunicações 

httpi/sistemas.anatel gov br/sgrh/fonsulia/homologarao/tela.asp7sisqsmolulo=10199  

1.2.18 ACESSORIOS 

a) Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e cabos para o 
pleno funcionamento do mesmo. 

b) Deverá ser fornecido 01 cabo HDMI de no mínimo 1,2 metros de comprimento para cada 
equipamento. 

c) Devera ser fornecido 01 suporte VESA para cada equipamento 

1.2.19 ACONDICIONAMENTO 

a) Os computadores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com caixa 
e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e as 
vibrações. 

Caderno de Especificações Técnicas 
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1.2.14 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU 

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa. 

b) Faixa de tensão de entrada de 110VAC a 220VAC à 60Hz, com seleção automática de 
tensão. 

c) Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136:2002. 

1.2.15 SISTEMA OPERACIONAL 

a) O desktop deverá ser fornecido com drivers em mídia ótica para a interface de rede, 
controladora de vídeo, controladora de disco e demais componentes. 

b) 
O desktop deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional corporativo 
MS-Windows 8 Professional 64bits na versão e release mais recente, idioma português e 
Licença de Uso com opção de downgrade para Windows 7 Professional 32 bits, bem 
como, suas respectivas mídias (DVD-ROM) de instalação. 

Desktop e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis c 	temas nais Windows 7 Professional 32/64bits e Windows 8 Pro 
d) O Desktop deverá ser fornecido com drivers para 

vídeo, controladora de disco, unidade DVD 

1.220 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência, contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação 
e administração. 
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13 SERVIDOR MONOPROCESSADO FtACK 1U - CONFIGURAÇÃO lê 

a) Deverão ser fornecidos Servidores Monoprocessado Rack 1U novos e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data 
de entrega da proposta. 

1.3.1 TIPO DE SERVIDOR 

a) Servidor tipo Monoprocessado de arquitetura x86 com 1 processador com tecnologia de 
até 8 Core por processador físico (Octa_Core). 

b) Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de 1U. 

.3.2 PROCESSADOR 

a) O servidor deverá ser fornecido com 01 processador com tecnologia de até 8 Core, 
originalmente projetado para servidores. 

b) Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à extensão 64 
bits, com tecnologia de fabricação de 32 ou 45 nanômetros. 

c) A Memória cachê L2 e/ou L3 deverão estar integrados ao processador. 

d) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do 
sistema deverá ser de no mínimo de 5.8GT/s (Gigatranfers por segundo). 

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia 
compatível com o padrão ACPI v.2.0 e controle automático para evitar 
superaquecimento que possa danificá-lo. 

PERFORMANCE 

a) O servidor ofertado deverá ter índice SPECint_rate_base2006 auditado de no mínimo 180 
para um processador de tecnologia até 8 Core. 

Zr\.) 	até 8 Core, deverá ser aplicada a fórmula SPECint_rate_base2006 estimado = 
SPECint_rate_base2006 auditado " (número de processadores ofertado / número de 
processadores auditado), sendo que o processador ofertado deverá ser idêntico ao 
processador auditado e o índice resultante do SPECint_rate_base2006 estimado não 
poderá ser inferior ao exigido neste item. 

c) Caso servidor ofertado não esteja auditado com a mesma frequência de clock ofertado, 
será aceita, sem penalidades, índice estimado do SPECint_rate_base2006, desde que seja 
utilizado para calculo, índice auditado de SPECint_rate_base2006 do mesmo modelo do 
servidor ofertado porém com características técnicas idênticas ou superiores em core's e 
frequência de clock em relação ao ofertado. Para este caso, deverá ser aplicada a 
órmula: 

SPECin _ 	_ se2006 estimado = SPECint_rate_base2006 auditado " (frequência de clock 
ofertado / frequência de clock auditado).  

g) Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados pelo Standard 
Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados obtidos com a utilização de 
servidores em cluster, bem como estimativas em resultados inferiores ao mínimo solicitado 
nesta configuração. 

13.4 MEMÓRIA RAIA 

a) Deverão ser fornecidos no mínimo 32 GBytes de memória RAM por servidor. 

b) Módulos de memória com tamanho mínimo de 4GBytes. 

c) O servidor deverá suportar escalabilidade de memória de no mínimo 128GBytes e deverá 
permitir crescimento de no mínimo o dobro ao solicitado sem a necessidade de 
substituições dos módulos de memória instalados. 

d) No mínimo do tipo DDR-3 RDIMM de 1333MHz ou superior, com suporte a correção de 
erros ECC. 

1.3.5 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR (CHIPSET) 

a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o processador 
de no mínimo de 5.8GT/s. 

b) O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR-3 ECC com frequência 
igual ou superior a 1333MHz. 

c) Controlador de memória deverá suportar correção de erro de 1 bit e detecção de erro de 
2 bits (ECC). 

d) No caso de falha de qualquer um dos processadores, o servidor deverá executar 
automaticamente reinicialização, sem necessidade de intervenção manual. 

e) Barramentos de comunicação baseados no padrão PCI-Express 

0 Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com o 
padrão ACPI versão 2.0. 

13.6 BIOS 

a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente 
reprogramável. 

b) Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do servidor sempre que o 
servidor for inicializado. 

c) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2010. 

d) A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuário, via 
CDROM e/ou disco rígido, bem como pela placa de rede através do recurso WOL (Wake 
on LAN). 

e) Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, urna para inicializar 
o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do BIOS. 

1\)•33  

b) Caso o servidor ofertado esteja auditado com mais que um processador de tecnologia de 

d) Não será aceito para cálculo, índice SPECint_rate_base2006 
frequência de clock seja inferior à frequência de clock ofertado 

e) Para fins de cálculo, deverá ser considerado duas c 

f) Os índices SPECint_rate_base2006 utiliza 
site Internet www.spec.org  - Standard 

auditad • 	servidor cuja 

g. 	os êoisg a 
5 

13.7 SLOTS PCI 

a) Padrão 64bit PCI-Express ou superior. 

b) O servidor deverá disponibilizar no mínimo 1 slot PCI-Express livre após atendimento de 
todas as características solicitadas 
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f) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 80 
(Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 
(Gigabit Ethernet). 

g) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL). 
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1.3.8 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser identificados pelos 
nomes ou símbolos. 

I)) No mínimo 04 (quatro) portas USO versão 2.0. 

c) 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão D815 VGA port. 

cl) 02 (duas) portas RJ45 para rede Gigabit Ethernet. 

e) 01 (uma) porta LC short wave para rede SAN Fibre Channel. 

1.3.9 CONTROLADORA DE VIDEO 

a) 01 (uma) controladora de vídeo por servidor. 

b) Tamanho de memória de vídeo de no minimo 8MBytes. 

c) Resolução gráfica de 1024 x 768 pixels. 

13.10 CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAID) 

a) No mínimo 01 controladora para controle dos discos rígidos. 

b) Onboard e/ou offboard padrão PCI-Express. 

c) Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos solicitados. 

d) Padrão SAS ou superior. 

e) Memória cachê implementada na controladora com no mínimo de 256MBytes com bateria 
(battery-backed cache) ou flash para gravação. 

0 Taxa de transferência de dados de no mínimo 6Gbps por canal. 

g) Deverá suportar a implementação dos níveis de RAID O + 1 ou 10, 1, 5 e 6. 

h) Deverá possibilitar a implementação de no mínimo 8 (oito) drives lógicos. 

i) As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por hardware 
através de utilitário específico. 

13.11 INTERFACE DE REDE 1GE 

a) No mínimo 04 portas de rede por servidor. 

b) Padrão de conector RJ45. 

c) Padrão Integrada e/ou se o(fboard deverá ser no mínimo padrão de barramento PCI-
Express. 

de rede padrão Gigabit Ethernet com recurso de aceleração por hardware para 
processamento de fluxo de dados "co-processador integrado", como a tecnologia TOE 
(TCP/IP Offload Engine) ou equivalente. 

e) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou 100Mbps 
ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex. 

h) Suporte à VLAN e Link Agregation. 

i) Implementar a funcionalidade de Receive Side Scaling (RSS). 

13.12 DISCO RÍGIDO 

a) No mínimo 02 discos rígidos por servidor. 

b) Tipo hot pluggable de perfil de no máximo 2 1/2  polegadas. 

c) Capacidade mínima de armazenamento por disco de 300GBytes. 

d) Disco rígido padrão SAS de 6Gbps ou superior 

e) Velocidade de rotação mínima de 10.000rpm. 

f) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) ou equivalente 
incorporado. 

13.13 UNIDADE DE LEITURA DE DVDROM 

a) No mínimo 01 (uma) unidade de leitura de DVDROM por servidor. 

b) Tipo interno ao gabinete. 

c) Taxa de transferência de leitura no mínimo de 8X para DVDROM e de 24X para CDROM. 

13.14 GABINETE DA CPU 

a) Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U. 

b) Deverá possuir no mínimo 4 baias tipo hot plugabble mie 2,5" para disco rígido hot 
pluggabe. 

c) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do servidor para indicar e 
permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo indicando alertas e falhas 
de hardware. 

13.15 FONTE DE AUMENTAÇÂO DA CPU 

a) O servidor deverá ser fornecido com todas as fontes de alimentação principal e hot 
pluggable, necessárias para o funcionamento na sua configuração máxima. 

b) O servidor deverá ser fornecido com todas as fontes de alimentação redundantes e hot 
pluggable, para automaticamente substituir fonte de alimentação principal em caso de 
falha, mantendo assim o seu funcionamento. 

c) Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz, capaz de sustentar a 
configuração máxima do servidor. 

d) Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia elétrica com Ougue 
2P+T, padrão NEMA 5-15P ou padrão NBR 14136 (novo). Caso seja fornecido cabo com 
plug no padrão NBR 14136 (novo), deverá ser fornecido adaptador para cada cabo, do 
novo padrão NBR 14136 para o padrão NEMA 5-15P. 

13.16 SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA CPU 
a) Deverão ser fornecidos todos os ventiladores principais e redundantes, necessários para a 

refrigeração do sistema interno do servidor na sua configuração máxima e dentro dos 
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limites de temperatura adequados para operação, de forma a manter o funcionamento do 
computador mesmo em caso de falha de um dos ventiladores. 

1.3.17 COMPATIBIUDADES 

a) O servidor e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os sistemas 
operacionais Windows 2012 Server, Red Hat Enterprise Linux 6, Suse Linux Enterprise 
Server 11 e versões superiores para as arquiteturas de processadores 32 e 64 bits. 

b) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da 
Microsoft para o sistema operacional Windows Server 2012 e/ou superior a ser 
comprovado através do link ht.tpiiwww windowsservercatalog.cora. 

c) O servidor ofertado deve estar certificado no 1-1C1 (Hardware Compatibility List) da Red 
Hat para o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 6 e/ou superior a ser 
comprovado através do tinir httos.//hardware.redhatsom. 

d) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da Novell 
para o sistema operacional Suse Linux Enterprise Server 11 e/ou superior a ser 
comprovado através do link htto.//wynv ,,u5e çom//yessearch/Searrh jsp 

e) O servidor ofertado deverá estar certificado no HCL da VMWare para o software de 
virtualização VMware Infrastructure 	ESXi Server 5.1 e/ou superior a ser comprovado 
através do (ink htIp://wwwvmware com/resourre%/rorapatihility/searrh phpr  

1) As interfaces de rede do servidor ofertado deverão estar certificados no HCL da VMWare 
para o software de virtualização VMware Infrastructure - ESXi Server 5.1 e/ou superior, a 
ser 	 comprovado 	 através 	 do 	 link 
httpWwvnv vmware rom/resources/rompatibility/searrh.php7devireCategory=io  

1.3.18 DRNERS 

a) Deverá ser fornecido, obrigatoriamente, junto com o servidor, CD de inicialização contendo 
o programa de inicialização e configuração do servidor, para as versões dos sistemas 
operacionais citados no item "Compatibilidade com Sistema Operacional" e próprio para o 
servidor ofertado, o qual deverá conter todos os drivers (interface de rede, controladora 
de disco rígido, controladora de vídeo e demais componentes que o acompanham) 
possibilitando ao usuário facilidades na instalação do sistema operacional. 

b) Não serão aceitos para atendimento deste item, CD contendo somente os drivers. 

13.19 AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 

a) O equipamento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto que possibilite o 
gerenciamento "out-of-band", ou seja, gerenciamento do equipamento mesmo quando o 

rna operacional estiver inoperante. Deve possuir interface RJ-45 exclusiva para 
de de gerenciamento dedicada, não sendo essa interface de controladora 

de rede; 

b) A placa de gerenciamento deve ser do mesmo fabricante do servidor mantendo sua total 
compatibilidade com o mesmo e integração total com software de gerenciamento. Tal 
solução deve possuir as seguintes características: 

c) Se utilizar de protocolos para criptografia padrão SSL e SSH no 	para acesso a 
console de gerenciamento WEB; 

d) Acesso via console web, com definição de direitos  

e) Deve permitir acesso remoto a console (teclado, mouse e monitor) no modo gráfico do 
sistema operacional ou quando o mesmo estiver inoperante; 

f) Deve informar o status do equipamento indicando componentes com falha e (og de 
ocorrências; 

g) Deve permitir a configuração remota e boot do equipamento através de driver virtual (CD, 
DVD, Floppy) localizado em estação remota; 

ti) Deve permitir a ativação e desativação do servidor (power on/off) mesmo em condições 
de indisponibilidade do sistema operacional; 

i) Disponibilizar solução cliente-servidor de software de gerenciamento (cliente/agente e 
console/gerente). A solução deve ser compatível com o padrão IPMI 2.0 e suportar, no 
mínimo, os seguintes recursos: 

j) Permitir o gerenciamento centralizado dos servidores através de interface WEB; 
k) Realizar inventário de hardware, BIOS, firmware e drivers e armazená-lo em repositório de 

forma a possibilitar relatórios customizados; 
I) Possuir recurso de update de BIOS. Firmware e Drivers através de repositório de update; 
m) Permitir o monitoramento de performance e consumo de energia dos servidores; 
n) Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados e 

notificação por e-mail; 
o) Suporte aos padrões SNMP, DMI e IPMI; 
p) Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux; 
q) Descoberta e monitoraçâo de VMware ESX e descoberta de máquinas virtuais Windows e 

Linux. 

1320 QUAUDADE DO EQUIPAMENTO 

a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido por 
um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o SERVIDOR 
está em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology 
Equipment Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

b) O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do fabricante, 
modelo e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada com etiquetas de 
fácil remoção ou danificação. 

1321 RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE 

a) O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS (Restriction of 
Hazardous Substances), isto é, ser construído com substâncias que não agridem o meio 
ambiente tais como: cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavatente (Cr(VI)), bifenilos 
polibromados (PBBs), éteres difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). 

13.22 ACESSÓRIOS 

a) Deverão fornecer junto ao servidor, kit de trilhos e braço metálico organizador de cabos 
para fixação dos servidores em racks padrão 19 polegadas. 

b) O kit de trilhos para fixação e braço metálico organizador de cabos deve ser retrátil, 
permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar a manutenção do equipamento. 
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1.3.23 ACONDICIONAMENTO 

a) Os servidores e os acessórios deverão encontrar-se acondicionados em embalagens com 
cana e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e 
vibrações. 

1.3.24 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação 
e administração. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

2. RELSLT. 151/2014 - IMPRESSORAS 

Outubro/2014 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 

mínimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 

obrigatoriamente atender. 
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2.1 IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA — CONFIGURAÇÃO I 

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas, idênticas e sem uso anterior. O modelo ofertado 
deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da 
proposta. 

2.1.1 TIPO DE IMPRESSORA 

a) Página monocromática com tecnologia Laser ou Led. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Velocidade nominal de impressão mínima de 50ppm (A4 ou carta); 
b) Processador com velocidade mínima de 700 Mhz; 

c) Deverá possuir dispositivo automático que permita a impressão frente e verso (Duplex); 
d) Resolução mínima de 1200 X 1200 dpi; 

e) Com mínimo de 256 Mbytes de memória, expansível a 512 Mbytes por equipamento; 

0 Linguagem compatível com Adobe Post Script nível 3 e emulação PCL 6 ou superior, 
g) Gramatura de papel de 65 a 120g/m2; 

h) Possibilidade de utilizar papéis nos tamanhos A4 e Carta; 
i) Possuir recurso para impressão confidencial; 

j) Volume mensal de impressâo suportado deverá ser de no mínimo 225.000 paginas; 
k) A impressora deverá ser compatível e vir acompanhada de driver de instalação para 

ambiente operacional Linux, Windows XP, 7 64bits e 32 bits, 2000 Server ou superiores; 

I) Deverá suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP; 

m) Compatibilidade com o software de gerenciamento de rede com recursos de 
gerenciamento de impressão, impressoras de rede, dispositivos e gerenciamento remoto de 
impressoras; 

n) Possuir suporte a impressão frente e verso da FIC (Ficha de Identificação Civil) de 120 
g/riV e que possui medida personalizada: 280 x 181 mm (AIL X Larg.) com serrilha. 

2.13 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 

a) 1 (uma) interface de comunicação USB versão 2.0 ou superior e 1(uma) interface Ethernet 
com detecção automática para as velocidades de 10/100/1000 BaseT (RJ-45) interna do 
próprio fabricante. 

2.1.4 BANDEJA 

a) Fornecer 1(uma) bandeja principal (padrão) para formulário A4 e Carta devendo a mesma 
suportar no mínimo 500 (quinhentas) folhas padrão A4; 

b) Fornecer 1(uma) bandeja adicional para formulário personalizado medindo: 280 X 181 mm 
(Alt X Larg), 120 g/m2, devendo a mesma suportar no mínimo 500 (quinhentas) folhas 
padrão A4. 

... 

2.1.5 GABINETE 

a) O gabinete da impressora deverá possuir display de cristal liquido para exibição de status 
operacional; 

b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 115 volts, sem o uso de adaptadores de 
tensão. 

2.1.6 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer para cada impressora cabo de alimentação e cabo USO, para conexão da 
impressora ao computador. 

2.1.7 SUPRJMENTOS 

a) Cada impressora deverá ser entregue com cartuchos de toner novos, originais do mesmo 
fabricante da impressora, não remanufaturado, em conformidade com a Norma ISO / IEC 
19752, suficientes para impressão mínima de 25.000 páginas a 5% de cobertura em papel 
A4. 

2.1.8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuário e de referência com 
todas as informações sobre equipamento, instruções para instalação, configuração e 
operação — em português. 

22 IMPRESSORA TÉRMICA — CONFIGURAÇÃO II 

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá 
estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta, 

22.1 TIPO DE IMPRESSORA 

a) Térmica direta para impressão de protocolo de agendamento. 

22.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Sistema de impressão em papel térmico; 

b) Velocidade de impressão mínima de 200 mm/s; 

c) Resolução mínima de 180 ppp; 

d) Com no mínimo 4 (quatro) Kbytes de memória ou buffer de recepção; 

e) Suporte ao uso de bobinas térmicas com papel de 56 ou 57 ou 58 mm de largura; 

O Possuir recurso de avanço de papel Line Feed e LEN para sinalização de ligado e falha; 

g) Deve suportar os conjuntos de caracteres: Code Page 437, 850, 858 e 860; 

h) Deve suportar os códigos de barras: intercalado 2 de 5, f7E, EAN-13/8, Code 39, 93 e 
128, codebar e UPC-A; 

i) Deve permitir a troca de bobina sem o uso de fer amenta; 

j) Possuir guilhotina com corte automático de no mi 
recomendado pelo fabricante da impressora; 
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k) Impressão de caracteres claros e individuais, que não sejam conflitantes (como exemplos, 
- zero sem corte diagonal - letra "O" bem redonda, letra "M" que não se confunda 

coro a letra "1-1" e vice-versa, letra "I" diferente do número "1", entre outros); 

I) Possuir driver compatível com os sistemas operacionais Windows XP Profissional, Vista e 7 
ou mais recente; 

m) Possuir fonte de alimentação com faixa de tensão de 115 / 220 volts a 60hz com (ajuste 
automático). 

2.2.3 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 

a) Possuir 1(uma) interface de comunicação USB versão 2.0 e 1(uma) serial padrão RS232C. 

2_2.4 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer para cada impressora cabo de alimentação, serial e USB; 
b) Softwares e drivers necessários para a instalação, configuração e diagnóstico da 

impressora. 

2.25 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Cada impressora fornecida deverá conter um conjunto de manual técnico contendo todas 
as informações sobre o equipamento com as instruções para instalação, configuração, 
operação e diagnóstico. 

- 113365  
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23.7 MÓDULO COPIADORA 

a) Resolução mínima de 600 x 600 dpi; 
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O Deve vir acompanhado de todos os softwares e documentação necessários à 
implementação das possibilidades de digitalização descritas; 

m) Deve contar com API (Application Programming Interface) compatível com os ambientes 
Windows e Linux, para captura de imagem e colocação dos arquivos digitalizados em 
pasta de rede determinada; 

n) Nas possibilidades de digitalização acima, deverá ser possível realizar a operação de 
digitalização e envio de documentos diretamente dos equipamentos, sem a necessidade 
de utilização de um microcomputador; 

o) O equipamento deve ser compatível e vir acompanhada de driver de instalação para 
ambiente operacional Linux, Windows XP, Windows 7 32bits e 64bits, 2000 Server e 
superiores; 

p) Deverá suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP; 
q) Compatibilidade com o software de rede com recursos de gerenciamento de impressão, 

impressoras de rede, dispositivos e gerenciamento remoto de impressoras; 
r) Com alimentador automático de folha (ADF), com capacidade para no mínimo 50 folhas 

(Carta e A4, 75g/m2); 
s) Entregar para cada equipamento 01 (um) Kit de Cartuchos de Toner composto das 

seguintes cores: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo. 

233 GABINETE 

a) O gabinete da multifuncional deverá possuir display de cristal liquido para exibição de 
status operacional; 

b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 115 volts, sem o uso de adaptadores de 
tensão. 

23 MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3 - CONFIGURAÇÃO III 

a) Deverão ser fornecidas multifuncionais Laser ou LED colorido novo e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data 
de entrega da proposta. 

2.3.4 BANDEJA DE PAPEL 

a) Fornecer 1 bandeja principal (padrão) com suporte aos formatos de papel (Carta e A4), 
devendo a mesma suportar no mínimo 500 folhas A4 e 1 bandeja integrada para no 
mínimo 250 folhas até A3. 

2.3.1 WO DE MULTIFUNCIONAL 

N.D 	a) Página colorido com tecnologia Laser ou Led. 

(7) 	2.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Com funções de impressora, copiadora, scanner e fax; 
b) Processador com velocidade mínima de 800 MHz; 
c) Com FID de no mínimo 160 GB para o recurso de impressão segura; 
d) Com mínimo de 512 Mbytes de memória, expansível a 1 Gbytes por equipamento; 
e) Possuir rodízio com trava a fim de facilitar a locomoção e instalação do equipamento; 
II Possuir dispositivo automático que permita a impressão frente e verso (Duplex); 
g) Linguagem Compatível com Post Script nível 3 e emulação PCL 6 ou superior, 
h) Gramatura de papel de 65 a 120g/m2; 

- 

	

	 uir no mínimo 1(uma) interface de comunicação USB versão 2.0 ou superior e Hum) 
inte ace Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100/1000 BaseTx 
interna, do próprio fabricante; 

j) Volume mensal de impressão suportado mínimo de 100.000 páginas; 
k) Digitalização e envio de documentos diretamente do equipamento, via painel 	ção; 
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23.5 MÓDULO IMPRESSORA 

a) Resolução mínima real de 600 X 600dpi; 

b) Velocidade nominal de impressão mínima de 25 ppm (A4 ou Carta); 

c) Deve possuir interface gráfica (tela touchscreen colorida) de 4 polegadas no mínimo. 

23.6 MÓDULO SC,ANNER 

a) Resolução mínima de 600 X 600 dpi; 

b) Formato de saída TIFF, JPEG e PDF; 

c) Alimentação através de folhas soltas ou material encadernado; 

d) Capacidade de alimentação automática de 50 folhas A4; 

e) Suportar tamanho do documento original Carta, A4 e A3. 
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3. RELSLT. 146/2014 - SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIO 

Outubro/2014 

b) Com recurso de ampliação e redução de originais de no mínimo 50% a 200% na mesa 
digitalizadora e no ADF; 

c) Deve permitir múltiplas cópias do mesmo documento, com a seleção da quantidade de 
reproduções de 1 até, pelo menos, 99 cópias; 

d) Deve possuir função cópia e scanner para texto. 

e) Suportar originais do tipo livros e folhas soltas; 

f) Formato máximo dos originais no vidro de exposição A3; 

g) Deverá permitir múltiplas cópias do mesmo documento de 1 a 999. 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 

mínimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 

obrigatoriamente atender. 

3.8 MÓDULO FAX 

a) Velocidade de no mínimo 33.6 KBps; 

b) Resolução mínima de 200 dpi; 

c) Imprimir relatório de transmissão e recebimento; 

d) Permitir o envio de fax direto da estação de trabalho. 

2.3.9 SUPRIMENTO ADICIONAL 

a) Entregar 01(um) Kit de cartucho de toner (adicional) novo original do fabricante não 
remanufaturado composto das seguintes cores: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo, com 
rendimento mínimo de 20.000 páginas cada a 5% de cobertura. 

23.10 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer para cada equipamento cabo de alimentação, USB e RJ 11, para o bom 
funcionamento do multifuncional 

2311 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

Cr; 

	

	
a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de referência com 

todas as informações sobre o equipamento, instruções para instalação, configuração e 
operação — em português. 
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11 PADRONIZAÇÃO 

a) Todos os equipamentos a serem fornecidos na solução de Rede Local Sem Fio deverão ser 
do mesmo fabricante, compondo uma solução única, para assegurar a compatibilidade 
funcional de todos os recursos e facilitar o gerenciamento. 

3.2 CONTROLADORA WIRELESS (WLAN CONTROLLER) - CONFIGURAÇÃO I 

a) Deverão ser fornecidos Controladoras Wireless idênticas, novas e sem uso anterior. O modelo 
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento de fabricação na 
data de entrega da proposta. 

CONDIÇÃO GERAL 

a) A Controladora WLAN é uma plataforma de hardware e software (appliance) que deve ser 
responsável pelas seguintes funções na rede sem fio: administração e configuração 
centralizada dos Pontos de Acesso sem Fio (AP), especificados neste anexo, funções de 
segurança para acesso e tráfego de dados e gerenciamento de RF (Rádio Freqüência). 

b) Define-se o termo "Appliance" como sendo um equipamento dotado de processamento, 
memória e outros recursos tecnológicos exclusivos para um determinado serviço. 

c) Não serão aceitas soluções de "appliance" baseadas em sistemas operacionais abertos 
como "Free BSD", "Debian", "Linux", "Microsoft Windows" e outros. O "appliance" não 
poderá ser baseado em plataforma de aplicações gerais do tipo Intel X86, AMD ou 
equivalente ("personal computers" ou "servidores"). O "appliance" deverá ser composto por 
um hardware desenvolvido para esta finalidade especifica, ou seja, um equipamento 
controlador de rede WiFi. 

d) Não serão permitidas soluções com o "appliance" alocado em nuvem ("cloud") privada ou 
pública. O "appliance" deverá ser instalado dentro da infraestrutura física de rede da 
PRODESP e ficará sob a total administração e gerenciamento de sua equipe técnica. 

e) Será permitida a entrega de apenas 01 (um) "appliance" para atender todas as 
especificações técnicas descritas da Controladora Wireless deste item. 

12.2 CARACTERÍSTICAS 

a) O Gabinete do equipamento deve ser adequado para fixação em rack de 19 polegadas, 
com altura máxima de 2 Us (duas unidades de rack). 

b) O equipamento deve ser entregue com capacidade para controlar de forma centralizada 
ou local (site central ou site remoto), no mínimo e simultaneamente, 20 (vinte) pontos de 
acesso descrito neste anexo. Deverão ser fornecidas todas as licenças de software 
necessárias. 

c) Deve ter capacidade máxima de suportar no mínimo 250 (duzentos e cinquenta) usuários 
conectados na rede Wlan. 

ci) Deve ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno do equipamento. 
e) Possuir, no mínimo, capacidade para 02 (duas) interfaces Gigabit Ethernet de 01 (um) 

- 	 Gigabit por segundo (conector RJ-45) com capacidade para au(osensing e full-duplex 
no mínimo, 01 ( uma) fonte de alimentação com seleção automática de tensão ( 

100-24 	AC) e 60 Hz.  

g) Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, podendo, numa 
queda e posterior restabelecimento da alimentação elétrica, voltar à operação 
normalmente na mesma configuração anterior à queda de alimentação. 

h) Possuir LEDs para a indicação no mínimo do estado de operação e atividade das portas. 
i) Permitir ser montado em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas com altura máxima de 

2 Us (duas unidade de rack), incluindo todos os acessórios necessários. 
j) O Controlador WLAN deve ser capaz de controlar pontos de acesso nos padrões 802.11a, 

802.11b/g e 802.11n simultaneamente. 
k) Implementar os padrões abertos de gerência de rede SNMPv2c e SNMPv3, incluindo a 

geração de traps. 
1) Deverão ser realizados pelo "Controlador WLAN" procedimentos automáticos de 

configuração, correção e aperfeiçoamento da cobertura e disponibilidade. 
m) Deve ter a sua a potência de transmissão automaticamente ajustada pelo "Controlador 

WLAN de forma a acomodar condições de alterações de rádio frequência na rede WiFi, 
garantindo desta forma performance e escalabilidade. 

n) Permitir a configuração dos pontos de acesso Wlan de forma que os mesmos realizem o 
chaveamento (Switiching) local do tráfego de dados gerado pelos usuários a eles 
associados, evitando que o tráfego de dados destes usuários passem 	através do 
Controlador Wlan - operação em modo de "chaveamento de tráfego Local". 

o) Deve também permitir que seja implementado tráfego centralizado, ou seja, o tráfego de 
controle e dos usuários da rede é enviado para o controlador Wlan. 

p) Possuir pelo menos uma porta de console local para gerenciamento. 
q) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que ajusta dinamicamente a 

saída de potência dos pontos de acesso individualmente para acomodar as condições de 
alterações da rede, garantindo a performance e escalabilidade. 

r) Implementar DHCP conforme RFC 2131. 
s) Deve implementar IEEE 802.11e com WMM (WiFi Multimedia). 

0 O equipamento deve ser capaz de operar em topologia redundante do tipo "N+1"."N" 
representa os controladores "ativos" e "1" o controlador "redundante". A redundância deve 
ser realizada com outro controlador do mesmo tipo e modelo, sem a necessidade de 
substituição do equipamento ou aquisição de hardware ou software adicional. 

u) No caso de falha de um equipamento controlador Wlan "ativo", todos os pontos de 
acesso associados e controlados pelo mesmo deverão se associar de forma automática 
ao Controlador "redundante" e passar a ser controlados pelo mesmo. O controlador Man 
"redundante" poderá estar fisicamente em outra localidade ou mesmo em uma rede IP 
diferente do controlador Wlan "Ativo". 

c-J 

323 SEGURANÇA 

a) Deve implementar o padrão 802.11i com certificação WPA e WPA2. 
b) Implementar WEP (Wired Equivalent Privacy), chaves estáticas e dinâmicas (128 bits). 

c) Implementar WPA (Wi-Fi Protected Access) com algoritmo de criptografia TKIP. 

d) Implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected Access ,com algoritmo de criptografia AES). 

e) Implementar suporte a autenticação IEEE 802.1X, com pelo menos os seguintes métodos 

EAP (Extensible AuthenticationLê  
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g) PEAPv0/PEAP-MSCHAPv2. 
h) Implementar mecanismo de 
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i) Implementar associação de usuário a uma WLAN-VLAN com base nos parâmetros da 

etapa de autenticação. 
j) Implementar o bloqueio da comunicação entre usuários em um mesmo SSID, permitindo o 

isolamento dos usuários. 
k) Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar mecanismo para 

detecção e contenção de pontos de acesso invasor do tipo "Rogue AP". 
II Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar mecanismo para 

detecção, localização e contenção de "Redes Ad-hoc". 
m) Deve suportar autenticação em servidores externos Radius. 
n) O equipamento deve protocolo de autenticação para controle do acesso administrativo ao 

equipamento com mecanismos de AAA (Authentication, Authorization e Accounting). 
o) Suportar autenticação 802.1x, com atribuição dinâmica de VLAN de acordo com o usuário 

autenticado. 
p) Permitir a definição de endereços MAC que podem ter acesso ã rede WLAN. 
q) Possibilitar a implementação de criptografia do tráfego de dados e controle ou por túnel 

seguro, na comunicação entre os Pontos de Acesso sem Fio e o Controlador WLAN. 
r) Suportar a criptografia centralizada com os seguintes protocolos: AES-CCMP, TKIP e WEP. 

s) Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar detecção de 
ataques "Dental of Service" (DoS) no mínimo dos seguintes tipos: 

• EAPOL 
• flood ou storm 
• Spooling Attack 

t) Deve, juntamente com o Ponto de Acesso sem fio, detectar e gerar alarmes de 
interferências WLAN (provenientes de dispositivos padrão IEEE 802.11). 

3.2.4 GERENCIAMENTO 

a) Ajustar automaticamente os canais 802.11 para otimizar a cobertura de rede e mudar as 
condições de RF baseado em performance. 

b) Implementar detecção de interferência e reajuste dos parâmetros de RF evitando 
problemas de cobertura e performance. 

c) Implementar balanceamento de carga de usuários de modo automático através de 
múltiplos pontos de acesso para otimizar a performance durante elevada utilização da 
rede. 

d) Implementar mecanismos automáticos de gerenciamento de recursos de radio, detectando 
áreas sem cobertura, indisponibilidades de pontos de acesso, e executando auto-
configuração, auto-correção e auto-otimizacão. 

e) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que ajusta dinamicamente a 
saída de potência dos pontos de acesso individualmente, para acomodar as condições de 
alterações da rede, garantindo a performance e escalabilidade. 

O Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que no evento de falha de 
de acesso, o controlador ajuste automaticamente a potência dos pontos de 

acesso adjacentes para dar cobertura de área onde o ponto de acesso que falhou estava 
provendo o sinal 

g) Deve ajustar, de forma dinâmica, o nível de potência e canal dos rádios • • é 	e 
modo a otimizar o tamanho da célula de RF, garantindo a performa 	 e 

da rede. 

h) Permitir a realização de "roaming" dos usuários entre pontos de acesso sem fio distintos 
que atendam a uma mesma localidade. Deve permitir o roaming sem necessidade de uma 
nova autenticação do usuário interno. 
1) Deve ser possível configurar "beamforming" em todos os pontos de acesso WiFi 

descritos neste anexo de forma a melhorar o sinal de recepção e a relação sinal 
ruído de usuários não possuam capacidade 802.11n. 

j) Deve ser possível configurar em todos os pontos de acesso WiFi descritos neste anexo 
um mecanismo de controle de associação de canal, de forma que usuários com 
capacidade de comunicação 802.11a/n em 5GHz sejam preferencialmente, e sempre que 
possível alocados nos canais de 5GHz do ponto de acesso WiFi no momento de se 
associarem à rede WiFi. 

k) Deve, juntamente com todos os pontos de acesso WiFi descritos neste anexo, detectar, 
classificar e gerar alarmes de interferências WiFi provenientes de dispositivos padrão IEEE 
802.11. 

3.2.5 ACESSÓRIOS 
a) Deve ser fornecido 01 (um) cabo console. 
lá) Deve ser fornecido 01 (um) cabo AC. 
c) Deve ser fornecido 01 (um) Kit para montagem em rack de 19 polegadas. 
d) Deve ser fornecido com softwares, documentação técnica e manuais que contenham 

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização do 

equipamento. 
e) Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento. 

3.2.6 LITERATURA TÉCNICA 
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada Controladora Wireless, 

contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para instalação, 
configuração, operação e gerenciamento. 

3.3 PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO WLAN 

3.3.1 CARACTERiSTICAS GERAIS 

a) Fornecimento de softwares de gerenciamento capaz de gerenciar todos os equipamentos 
de rede WLAN descritos no documento - tipos de pontos de acesso WLAN e 
controladores WLAN. 

b) Os modelos ofertados deverão estar em linha de produção, sem previsão de 
encerramento, na data de entrega da proposta. 

c) Os softwares ofertados devem ser do mesmo fabricante dos equipamentos que formam a 
solução. 

d) O software deve ter capacidade máxima de gerenciar, de forma simultânea, no mínimo 
2.500 (dois mil e quinhentos) equipamentos WLAN de qualquer tipo descritos neste 
documento. 
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e) Os softwares devem permitir o crescimento modular da sua capacidade através do 
acréscimo de licenças de software adicionais. Assim é possível aumentar gradativamente o 
número de equipamentos gerenciados até a capacidade máxima dos softwares. 

f) Os softwares de gerência devem ser acessados através de qualquer browser via HTTP ou 
HTTPS, permitindo o acesso à plataforma de gerência a qualquer momento e a partir de 
qualquer localidade. 

g) Os softwares e a documentação deverão ser fornecidos em CD/DVD ou ser disponibilizada 
senha para que seja realizado o "download" da página Internet do fabricante. 

h) A plataforma de gerenciamento deverá ser fornecida com um servidor do tipo rack e 
sistema operacional, ou ser fornecido com um equipamento appliance específico para este 
fim. 

i) O appliance ou servidor do tipo rack deve ser fornecido com todos os requisitos 
necessários para o software de gerenciamento (memória, processador, espaço em disco, 
etc) e com todos os softwares de apoio (sistema operacional, softwares de virtualização) 
que sejam necessários para o funcionamento do software de gerenciamento. 

j) O servidor deverá ser compatível com rack de 19 polegadas e ter altura máxima de 02 
RUs (duas unidades de altura de rack); 

k) Fornecer, caso necessário, sistema gerenciador de Banco de dados relacional para 
armazenar os logs de eventos gerados pelos equipamentos de rede; 

1) Deve possuir quantidade de memória e processamento mínima suficiente para atendimento 
de todas as funcionalidades e desempenho solicitados neste documento; 

m) Deve possuir no mínimo 1,2 TB de disponibilidade de armazenamento em disco; 
n) Os discos magnéticos devem possuir redundância em RAID 1, RAID 5 ou RAID 10; 
o) Deve possuir no mínimo 02 (duas) interfaces de rede Ethernet 10/100/1000Base-T 

(compatíveis com o padrão IEEE 802.3), com conectores RJ45; 
p) Deve possuir fontes de alimentação internas ao gabinete, redundantes e hot swap, 

operando automaticamente em tensões de 100 VAC a 240VAC e em frequência de 60Hz. 

33.2 ACESSÓRIOS 

a) Cabo console em caso de uso de appliance especifico 
b) Cabos para as fontes de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136 (2P+T). 
c) Conjunto (til) para montagem em rack de 19 polegadas. 
d) Ser acompanhados de todas as documentações técnicas e manuais que contenham 

informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e operacionalização. 

3.33 REQUISITOS DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS WLAN 

a) O software deve ser entregue com capacidade inicial para gerenciar, no mínimo, um total 
de 20 (vinte) equipamentos que formam a solução WLAN. 

b) Deve possuir capacidade de gerenciamento hierárquico. Deve ofertar possibilidade de 
definição de grupos de equipamentos e alteração das características de configuração do 
grupo sem a necessidade de configuração individual de cada equipamento. 
Permitir  tà; administrador a importação da planta dos andares da localidade e assinalar 
as c 	rísticas de RF dos pontos de acesso WIAIV, aumentando a precisão do projeto. 

d) Possuir ferramentas para permitir ao administrador visualizar o layout da rede WLAN e 
monitorar o desempenho desta rede - incluindo mapa detalhado que exibe a cobertura de 
RF sobre os mapas com layout real dos andares. 

e) Permitir a atualização de software dos pontos de acesso WLAN de modo centralizado. 
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O Deve permitir o rastreamento, sobre a planta da localidade, em tempo real dos 
dispositivos conectados na rede WLAN 

g) Deve possibilitar a visualização rápida de eventuais buracos de cobertura de RF. Deve 
apresentar aos administradores alarmes e estatísticas de utilização da rede WLAN, de 

forma a facilitar o monitoramento e troubleshooting. 
h) Deve possuir mecanismos para consolidar informações da rede WLAN níveis de ruído, 

relação sinal/ruído, interferências, potência de sinal e topologia de rede. 

i) Deve ser possível configurar alarmes automáticos caso esse índice ultrapasse um 
determinado threshold - também configurável. 

j) Implementar monitoração das interferências não Wi-Fi (tais como bluetoo(h, telefones sem 
fio, câmeras de vídeo sem fio, aparelhos de microondas e outros) com classificação e 
identificação das fontes de interferência. 

k) Deve descobrir automaticamente os equipamentos na rede WLAN, eliminando a 

necessidade de localização manual por parte dos administradores da rede. 
I) Implementar SNMP (5/espie Network Management Protoco)) versão 2 e 3. 

m) Implementar a detecção, localização e contenção de Rogue AP's e redes AD-HOC. 

n) Implementar a detecção de clientes autorizados conectados a pontos de acesso não 

autorizados (Rogue APs). 
o) Deve possuir capacidade de geração de relatórios customizáveis para os administradores 

de rede. 
p) Deve fornecer no mínimo, dos seguintes tipos de relatórios: listagem de clientes wireless, 

inventário da rede wireless, informações dos controladores WLAN e dos pontos de acesso, 
utilização da rede wireless e da rádio frequência. 

q) Deve fornecer relatórios contendo ameaças de segurança recorrentes antes que estes 
causem danos para a rede. Deve fornecer geração de relatórios de segurança, como por 
exemplo, pontos de acesso estranhos detectados na rede (Rogue AP e ADHOC). 

r) Permitir a criação e aplicação de políticas que permitam ao administrador gerenciar e 
criar: WLANS, VLANs, RF, qualidade de serviço (QoS), política de segurança, SSIDs múltiplos 

e únicos. 
s) Permitir que sejam configurados pelo menos 04 (quatro) grupos diferentes de 

administradores, com níveis de privilégios de acesso e configuração distintos. 
O Deve permitir a criação de "Domínios Virtuais" para os administradores da rede. Deve ser 

possível que determinados administradores sejam associados a estes "Domínios Virtuais" 
de forma que apenas tenham acesso ao gerenciamento e visualização dos elementos da 
rede pertencentes ao seu "Domínio Virtual". 

33.4 LITERATURA TÉCNICA 
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada Software de 

Gerenciamento WLAN, contendo todas as informações sobre o produto com as instruções 
para instalação, configuração, operação e gerenciamento. 

3.4 PONTO DE ACESSO SEM FIO (WIRFJ_ESS ACCESS POINT) — CONFIGURAÇÃO II 

a) Deverão ser fornecidos Pontos de Acesso Sem Fio idênticos, novos e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento de 
fabricação na data de entrega da proposta. 
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3.4.1 TIPO DE PONTO DE ACESSO 

a) Ponto de acesso sem-fio gerenciável de forma centralizada (Wfteless Access Point - AP) 
com tecnologia Wi-Fi (padrões IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n) para 
conectividade de dados sem fio, também operável em modo standalone. 

b) Deve ser comprovado que o modelo do Ponto de Acesso sem Fio ofertado é homologado 
pela ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), conforme resolução n° 242 de 30 
de novembro de 2000. Deve ser indicado no Anexo I-A o link para comprovação no site 
oficial da ANATEL do documento de comprovação. 

3.42 CARACTERÍSTICAS 

a) O ponto de acesso WiFi a ser fornecido deve ser compatível com os padrões IEEE 
802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n, para uso interno (modelo indoor). 

b) Deve permitir alimentação elétrica através da tecnologia PoE IEEE 802.3af, através de 
dispositivo "power injecto, e através de fonte de alimentação externa. 

c) Deve permitir a fixação do equipamento em teto e parede e fornecer os acessórios 
necessários para fixação. 

d) Deverá ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno do AP 
e) Software interno e arquivos de configuração armazenados em memória não-volátil (flash), 

permitindo a sua atualização via rede utilizando serviços TFTP. F77' ou H77P. 
Possuir no mínimo 01 (um) LED indicativo do seu estado de operação. 

g) O software interno e os arquivos de configuração devem ser armazenados em memória 
não-volátil (flash), permitindo a sua atualização via rede utilizando serviços TFTP, I-ITTP e 
FTP. 

h) Deve possuir trava de segurança compatível à utilizada em desktops e notebooks 
("Kensington security lock ou equivalente) permitindo a instalação de um cabo de 
segurança com a finalidade de evitar o furto do equipamento. 
Deve suportar operação em modo gerenciado, permitindo que a configuração dos seus 
parâmetros operacionais, o gerenciamento das políticas de segurança e de radiofrequência 
sejam definidos de forma centralizada em Controladores WLAN. 
Também deve ser capaz de funcionar em modo "autônomo", sem a necessidade de ser 
gerenciado por um "Controlador WLAN". Neste modo, deve permitir que a configuração de 
seus parâmelros operacionais seja realizado sem a necessidade de um "Controlador 
WLAN". 
Deve possuir capacidade para operação em modo "repetidor", permitindo a comunicação 
entre pontos de acesso WiFi sem a necessidade de cabeamento adicional permitindo 
desta forma o atendimento de usuários em locais isolados da localidade. 

0 Deve ser compatível com os padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 
802.11n nas frequências de 2.40Hz e 5GHz, possuir no mínimo 02 (dois) rádios e possuir 
no mínimo 03 (três) antenas omnidirecionais internas ou externas com ganho de, no 
mínimo, 4dBi na faixa de 2.4GHz e 4 dBi na faixa de 5GHz. 

mito a associação e o tráfego de usuários configurados nos padrões IEEE 802.11 
a/b g 	ultaneamente. 

n) Permitir a configuração, a partir do controlador WLAN a qual está associado, de seus 
parâmetros, gerenciamento das políticas de segurança, QoS e monitoramento de rádio 
frequência. 

o) Não deve haver licença restringindo o número de usuários por ponto 
p) Deve realizar a autenticação com geração dinâmica de 
q) Deve possuir cliente DHCP, para configuração autbmá  

r) Implementar NTP (Network Time Prol oco!). 
s) Deve ser gerenciável através do protocolo SNMP, através de interface de gerenciamento 

web ou através do protocolo Telnet. 
O Possuir os seguintes recursos de rádio frequência: 

• 3x3 MIMO (multiple-input and multiple-outpub, com no mínimo 2 (dois) apatia( streams. 
• Possuir High-Throughput (Hl): Canais de 20MHz e de 40MHz. 
• Velocidade IEEE 802.11 a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps. 
• Velocidade IEEE 802.11n: MSCO a MSC15(6,5Mbps a 300 Mbps). 
• Fallback automático. 
• Possuir maximal-ratio combining (MRC)ou Beam(orming. 
• Possuir packet aggregation A-MPDU (TX/RX), A-MSDU (TX/RX). 
• Dynamic Frequency Selection (DFS) 

u) Suporte à configuração individual de, no mínimo, 16 (dezesseis) SSIDs. 
v) Permitir a habilitação e a desabilitar da divulgação do SSID. 
w) Ser compatível com o padrão WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de tráfego. 
a) Possuir certificação WiFi Alliance. 
y) Possuir no mínimo 19 (dezenove) dBm de potência de transmissão para os padrões IEEE 

802.11 b,g e n, com a potência podendo ser ajustada pelo administrador da solução. 
z) Permitir o uso do protocolo IEEE 802.1X, com no mínimo os seguintes métodos EAP 

(Extensible Authentication F'rotocob: 
• EAP-FAST ou EAP-PSK. 
• EAP-TLS. 
• PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. 

aa)Deve possuir WEP (Wired Equivalent Privacy) com chaves estáticas e dinâmicas (128 bits)   

bb) 	Deve ser compatível com WPA (Wi-Fi Protected Access com algoritmo de criptografia 
TKIP 

cc)Deve possuir WPA2 com algoritmo de criptografia AES 128 bits. 
dd) 	Deve ser compatível com o padrão IEEE 802.11i. 
ee)Permitir a implantação de VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q, permitindo a 

configuração de, no mínimo, 8 (oito) VLANs. 

3.4.3 FUNCIONALIDADES DO ACCESS POINT EM MODO CONTROLADO 

a) Deve ser possível a configuração do ponto de acesso WiFi para que o mesmo realize o 
chaveamento ("switchine) local do tráfego de dados gerado pelos dispositivos de usuários 
a eles associados. 

b) Deve estar logicamente conectado a um "Controlador WLAN", inclusive via roteamento da 
camada de rede OSI, através de rede pública ou privada. 

c) Deve ser realizada a criptografia do tráfego de controle na comunicação com o 
controlador WLAN qual está associado. 

d) Deve ser realizada criptografia do tráfego de dados de dispositivos dos usuários, no modo 
de chaveamento centralizado de tráfego de usuários (tráfego de usuários passando pelo 
controlador WLAN), para a comunicação entre a "Controlador WLAN" e o ponto de acesso 
WiFi 

e) Juntamente com a "Controlador WLAN", realizar o ajuste dinâmico de nível de potência e 
canal de rádio de modo a otimizar o tamanho da célula de RF. Ajustar automaticamente 
os canais 802.11 dos pontos de acesso WiFi. Realizar a detecção de interferências e 

i) 
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reajustar os parâmetros de Rádio Frequência dos pontos de acesso WiFi visando evitar 
problemas de cobertura e performance. 

f) Deve ser realizado o balanceamento de carga de usuários entre os pontos de acesso 
WiFi, de modo automático com o objetivo de otimizar a performance da rede WiFi. 

g) Deve possuir varredura de RF nas bandas IEEE 802.11a, IEEE 802.11b/g e 802.11n para 
identificação de outros pontos de acesso intrusos e não autorizados (rogues), além de 
interferências no canal habilitado no ponto de acesso e nos demais canais configurados 
na rede WiFi, sem impacto no seu desempenho. 

h) Deve ser possível configurar "beamforming" no ponto de acesso WiFi de forma a melhorar 
o sinal de recepção e a relação sinal ruído de usuários que não possuam capacidade 
802.11n. 

i) Deve ser possível configurar no ponto de acesso WiFi um mecanismo de controle de 
associação de canal, de forma que usuários com capacidade de comunicação 802.11a/n 
em 5GHz sejam preferencialmente, e sempre que possível, alocados nos canais de 5GHz 
do ponto de acesso WiFi no momento de se associarem à rede WiFi. 
Deve, juntamente com Controladores WLAN, detectar, classificar e gerar alarmes de 
interferências WiFi provenientes de dispositivos padrão IEEE 802.11, incluindo interferências 
severas. 

k) Deve realizar a detecção de Rogue AP e de Rogue APs de forma simultânea nas bandas 
de 2.46Hz e 5GHz, enquanto atende os clientes WiFi e realiza as funções de WIPS 
(Wireless IPS). 

3.4.4 ACESSÓRIOS (PARA CADA PONTO DE ACESSO SEM FIO) 

a) Deve ser fornecido 01 (um) Kit para fixação em parede e em teto. 
b) Antenas externas, em caso de ausência de antenas internas. 
c) Deve ser fornecido 01 (um) cabo console ou 01 (um) cabo Ethernet para configuração do 

dispositivo. 
d) Deve ser acompanhado de todos os acessórios necessários para operacionalização do 

equipamento, tais como: softwares, documentação técnica e manuais (podendo ser em 
midia digital) que contenham informações suficientes para possibilitar a instalação, 
configuração e operacionalização do equipamento. 

3.4.5 LITERATURA TÉCNICA 

a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada wireless access point, 
contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para instalação, 
configuração, operação e gerenciamento. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

4. RELSLT.158/2014 - CÂMERA DOME MÓVEL PTZ TCP/IP 

Novembro/2014 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 
mínimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 
obrigatoriamente atender. 

&)
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4.1 REQUISITOS GERAIS 

a) O equipamento a ser fornecido pela Contratada deverá ser plenam ente compatível com a 
solução existente implantada na Prodesp para monitoramento dos demais Postos 
Poupatempo. 

b) O equipamento deverá ser novo sem utilização anterior, 

c) Fornecimento do conjunto de câmera, lente e caixa de proteção com suporte para montagem 
da câmera; 

d) A câmera do tipo dome deverá ser disponibilizada em diferentes versões de montagem: 
parede, poste, telhado, canto, tubo, teto, ambientes interiores e exteriores conforme a 
exigência do projeto; 

e) A câmera a ser instalada em ambiente interno deverá utilizar caixa de proteção tipo dome 
discreto com grau de proteção IP51 ou superior, 

f) O conjunto câmera, lente e caixa de proteção deverá constituir um único item, ou poderão 
ser itens separados desde que sejam do mesmo fabricante, garantindo assim a 
compatibilidade entre cada peça. 

4.2 CAMERA MÓVEL TIPO DOME DWNOITE - IP HD 
a) Câmera policromática de alta definição (High Definition), tipo dome móvel, dia/noite, com 

funcionalidade dia/noite para imagens de qualidade em condições de iluminação fraca. 
b) Fabricada com protocolo IP nativo e compressão incorporada, sendo 

encoder em separado; 
	 vedada a utilização de 

c) Todas as câmeras deverão ser idênticas, do mesmo fabricante. 

4.2.1 CARACTER,STICAS GERAIS 

a) Deve operar no modo colorido com opção de operação noturna, preto e branco (Day / 
Night), ativada automaticamente em condições de baixa luminosidade - sensibilidade de 
0,8 lux a 30 IRE (colorida) e 0,04 lua a 30 IRE (noturna - monocromática); 

b) Deve possuir resolução mínima de 1280x720 pixels (720p HD) a 30 frames por segundo; 
c) Deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD com varredura 

••••1 	progressiva; 

eir>a 	d) Deve implementar formato de compressão de vídeo em H.264 e Motion JPEG; 

e) Deve possuir lente ajustável para até pelo menos 80 mm (oitenta milímetros) com foco 
automático; 

0 A lente deve ser fornecida pelo mesmo fabricante da câmera; 

g) Deve possuir recursos para ajuste de zoom óptico, remoto, com capacidade de ampliação 
em pelo menos 16X (dezesseis vezes) e ajuste de zoom digital com capacidade de 
ampliação de pelo menos 10X (dez vezes); 

uir rotação horizontal (PAN) de 3600  (trezentos e sessenta graus) com 
velocidade de pelo menos 300° (trezentos graus) por segundo; 

i) Deve possuir rotação vertical (TILT) de pelo menos 90° (noventa graus); 

Deve possuir capacidade instalada para armazenar pelo menos 100 (cem) 
preset; 	 ae 	fl° 

k) Deve possuir recurso de foco e íris automáticos; 
"0114.,(641026'1„,-5474%§: 
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Câmera deve ser baseada na pilha de protocolos TCP/IP e equipada com interface de 
rede Ethernet; 

m> Deve possuir capacidade instalada para implementar pelo menos os seguintes protocolos: 
RTSP, RTP, HTTPS; SNMPv.1, IEEE 802.1x e NTP (ou SNTP); 

n) Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) fluxos independentes de vídeo H.264 
na resolução de 1280x720; 

o) Deve estar em conformidade com as especificações da norma ONVIF (Open Network Vídeo 
Interface Forum), garantindo a interoperabilidade entre os produtos de vídeo em rede 
independentemente do fabricante; 

p) Deve possuir balanço de branco automático e manual; 

q) Deve possuir WDR (Wide Dynamic Range); 

r) Deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contra luz de fundo; 

s) Suporte a função unicast permitindo a comunicação entre um único emissor e um único 
receptor via rede; 

t) Suporte a função multicast permitindo a comunicação entre um único emissor e múltiplos 
receptores quando for utilizando os protocolos UDP e IGMP; 

u) Capacidade de restrição de acesso á câmera através da rede, permitindo a configuração 
de no mínimo três níveis de proteção; 

v) A câmera deverá implementar sincronização de horário e data com servidor de hora; 

w) Capacidade e implementação de atuação com alarme; 

x) Entrada de alarme que possa ser disparado por um contato do tipo normalmente aberto 
ou normalmente fechado; 

y) Capacidade de restabelecer a conexão com o endereço IP previamente especificado ao 
reiniciar o processo de comunicação, após a perda de conexão ou de falha na rede; 

z) A câmera deve possuir entrada (mic) e saída ((Me out) de audio; 

aa) Deve possuir interface Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half / full duplex, conector 
RJ-45; 

bb) Deve permitir a alternativa de alimentação PoE (Power Over Ethernet); 

cc) Deverá ser fornecido Injetor de alimentação PoE compatível com câmera com entrada de 
100 a 240VCA; 

dd) Deve possuir funcionalidade de "mascara de privacidade" permitindo ao administrador, 
criar zonas de privacidade na imagem captada que ocultam a informação contida em 
determinada área. A janela deve se movimentar para que a informação continue 
mascarada em caso de zoom; 

ee) Deve possuir a funcionalidade de Iniciar / Parar a gravação, mediante detecção de 
movimento; 

ff) Deve ser baseada em plataforma aberta, permitindo integração com aplicação de 
terceiros; 

gg) Deve possibilitar operação com temperaturas entre 0° C a 50° C; 

hh) Deve permitir armazenamento local através de SD card, micro SD, compact Flash ou USB 
memory card e fornecer cartão com capacidade mínima de 32 Giga Bytes. Este 
armazenamento local deverá suportar, no mínimo, 32 Giga Bytes. 

ii) Deve possuir certificação FCC; 
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PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 

mínimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 

obrigatoriamente atender. 

5.1 TABLET PC 

a) Deverão ser fornecidos Computador portátil Tablet novos, idênticos e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data 
de entrega da proposta. 

5.1.1 PROCESSADOR 

a) 01 (um) processador por Tablet, Processador X86 32bits com, 04 núcleos. 

b) Freqüência de clock mínimo de 1,4G11z. 

c) Tamanho da memória cachê L2 mínimo de 2MBytes. 

5.1.2 MEMÓRIA RAM 

a) Deverá ser fornecido no mínimo 4GBytes de memória RAM por Tablet. 

b) No mínimo do tipo DDR-3 de 1067MHz. 

5.13 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR (CHIPSET) 

a) O chipset deverá suportar no mínimo velocidade do barramento de processamento igual 
ou superior a 1067MHz. 

b) O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR-3 com freqüência igual 
ou superior a 1067MHz. 

c) Possuir canal de disco rígido mSATA. 

5.1.4 BIOS E SEGURANÇA 

a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e eletricamente 
reprogramável. 

b) BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter direitos copyright sobre 
essa BIOS, comprovados através de atestados fornecidos pelo fabricante do equipamento, 
não sendo aceitas soluções em regime de OEM ou customizadas. 

c) Deverá possuir integrado ao hardware do Tablet, subsistema de segurança TPM (Trusted 
Plataform Module) compatível com a norma TPM Specification Version 1.2 especificadas 
pelo TCG (Trusted Computing Group). 

5.1.5 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) No mínimo 01 portas USO versão 2.0. 

b) 01 (uma) interface Wireless. 

c) 01 (um) conector conjunto para microfone/fone de ouvido estéreo. 

d) 01 (um) conector DC-in para adaptador AC. 

e) Slot Secure Digital (SD, SDHC e SDXC): 

5.1.6 INTERFACE WIRELESS LAN 

a) No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por Tablet. 

178 

Vi ira • Escxevente Autonzada 4 

O 947 QA 

vim e de Pyrderio de S.C.Sul SP 
dinvo Pires de Cornai* filho 

lel( I I ) 4239-56sc 
AO Au..ntiro o presergle 

cia ,,erciade 

,JUN. 2016 
'"45lti e 

.4,•11111 

a 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

5. RELSLT. 155/2014 - TABLET E POCKET PC 

Novembro/2014 



5.1.7 CONTROLADORA DE VIDEO 

a) 01 (uma) controladora de vídeo por Tablet compatível com WXGA. 

b) Controladora de vídeo integrada ao processador. 

a CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO 

a) 01 (uma) controladora de disco com no mínimo 01 (um) canal, integrada à placa-mãe. 

h) Padrão MSATA. 
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c) O Microfone deverá ser integrado ao gabinete do Tablet. 

O) 	5.1.11 TELA DE VÍDEO 

a) Tamanho da tela de vídeo no mínimo de 10.1" polegadas. 

b) Tecnologia de tela LCD (Liquid Crystal Display) iluminado por LED (Light Emitting Diode) 

c) Tela sensível a toque (touchscreen). 

d) Resolução gráfica mínima suportada de 1.900 x 1.200 pixels. 

5.1.12 CAMERA 

a) Câmera frontal padrão VGA. 

b) Câmera traseira 3Mpixel. 

5.1.10 Kff DE AUDIO 

a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de som, 
01 (um) Alto-falante e 01 (um) Microfone por Tablet. 

b) A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (um) conector conjunto para 
microfone/fone de ouvido estéreo. 

c) O Alto-falante deverá ser integrado ao gabinete do Tablet PC com amplificador de sinal. 

,‘l.  

ODESP 
U.cnologia da Informação 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 

40.• 
PRODESP 

Tecnologia da lnformação 
Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 

b) A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do Tablet PC sem a 
utilização de slots PC Card. 

c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões 802.11a/b/g/n + Bluetooth 4.0. 

5.1.9 DISCO RIGIDO 

a) Deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) disco rígido. 

b) Tipo interno ao gabinete. 

c) Disco rígido no mínimo padrão MSATA. 

d) Capacidade mínima de armazenamento por disco de 64GBytes, 

5.1.13 CARREGADOR DE BATERIA 

a) Deverá ser fornecido 1 (um) carregador de bateria por Tablet. 

b) O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador A 	64a,06°."‘"  

c) O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100VAC a 
240VAC. 

d) Freqüência de operação de 50Hz à 60Hz. 

e) A capacidade de carga da bateria deverá ser de no mínimo 30WATTS. 

O Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136:2002. 

5.1.14 BATERIAS 

a) Deverão ser fornecidas 01 baterias por Tablet. 

b) As baterias deverão ser do tipo Lithium-lon de no mínimo 2 células. 

5.1.15 DIMENSÕES 

a) O peso do Tablet deverá ser de 0.9 Kg no máximo. 

b) A espessura (altura) do Tablet deverá ser de 1.5cm no máximo. 

5.1.16 SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS 

a) O Tablet deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional corporativo 
MS-Windows 8 Pro 64bits na versão e release mais recente, idioma português e Licença 
de Uso, bem como com a mídia de instalação do sistema operacional fornecido. 

b) O Tablet e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os sistemas 
operacionais Windows 8 Pro 64bits e versões superiores. 

c) O Tablet PC deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, controladora de 
vídeo, controladora de disco e demais componentes. 

5.1.17 ACESSÓRIOS 

a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios pertinentes para o funcionamento do Tablet, 
inclusive a caneta tipo stylus. 

5.1.18 ACONDICIONAMENTO 

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) capa de proteção feita especialmente para transporte do 
Tablet. 

b) O Tablet e seus acessórios deverão estar devidamente acondicionados em embalagens e 
calços de proteção apropriados. 

5.1.19 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação 
e administração. 

- 
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5.22 CONECTIVIDADE 

a) Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Wi-Fi 802.11b integrado 

Li) Deverá possuir interface micro-USO 

5.2.3 TELA 

a) Tipo transflexiva TFT QVGA de 3,5 polegadas e sensível ao toque 

b) Resolução de 240 x 320 pixels e suporte a 65 mil cores 

5.2.7 BATERIA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

a) Deverá ser fornecida 01 bateria recarregável do tipo imo 1900mAh. 

AuTE C 

5.2 POCKET PC 

a) Deverão ser fornecidos Pockets PC novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo ofertado 
deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da 
proposta. 

5.2.1 PROCESSADOR E MEMÓRIA 

a) Processador com freqüência de clock mínimo de 400MHz 

b) Memória RAM com tamanho mínimo de 64Mbytes 

c) Memória ROM com tamanho mínimo de 64Mbytes  

b) Deverá ser fornecido carregador de bateria 100-240VAC à 50/60Hz, com ajuste 
automático de tensão 

52.8 ACESSÓRIOS 

a) Deverá ser fornecido 01 caneta stylus. 

b) Deverá ser fornecido cabo USO para sicronização com desktop PC. 

5.2.9 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referencia contendo todas as 
informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação 
e administração. 

5.2.4 PORTAS E SLOTS PARA EXPANSÃO 

a) Deverá possuir 01 conector para conexão com a Base ou Cabo de Sincronização. 

b) Deverá possuir 01 conector para carregador de bateria integrado. 

c) Deverá possuir 01 slot de expansão para cartão de memória Secure Digital integrado 
(micro SD). 

5.2.5 CONTROLES E INDICADORES 

a) Deverá possuir botão para controle e navegação na tela 

b) Deverá possuir indicador do status do sinal Wi-Fi 

c) Deverá possuir botões para Liga/Desliga e Reset 
rreri.jk 

5.2.6 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

a) O Pocket PC deverá ser fornecido com o sistema operacional Microsoft Windows Mobile 
6.0 versão Pocket PC. 

b) Deverão ser fornecidos aplicativos como Calendário, Calculadora, Contatos, Tarefas, Pocket 
Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer, Media Mayer 10 Mobile, Gravador de Voz, 
Notas, Fotos, Caixa de Entrada, Gerenciador de Arquivos e demais aplicativos. 

C 	ever 	ornecidos ferramentas para a administração do Pocket PC, como Gerenciador 
de Arquivos, Backup, ferramenta de sincronização com desktop PC. 
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8. RELSLT. 156/2014 - COMUTADOR KVM 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 
mínimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado peta proponente deverá 

obrigatoriamente atender. 
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8.1 SOLUÇÃO DE COMUTAÇÃO KVA/ E ACESSÓRIOS 

8.1.1 DESCRICAO GERAL 
a) Deverá ser fornecido 01 comutador KVM novo e sem uso anterior; 

b) Deverá ser fornecida 01 gaveta KVM nova e sem uso anterior 

c) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 3,0 metros cada, novos, idênticos e sem uso 

anterior, 

d) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 1,8 metros cada, novos, idênticos e sem uso 

anterior, 

e) Deverão ser fornecidos em comprimentos iguais ou superiores aos solicitados, desde que 
sejam padronizados em medidas iguais para cada subitem acima; 

II Os modelos ofertados deverão estar em linha de produção, sem previsão de 
encerramento, na data de entrega da proposta. 

8.1.2 COMUTADOR KVM 
a) Comutador KVM de 08 portas HD15 (macho); 

b) Gabinete com pintura fosca e kit para fixação em rack padrão de 19 polegadas; 

c) Altura máxima de 01 U ou integrado à gaveta KVM, 

d) Deverá suportar até 08 servidores monitorados por meio das portas para monitoração do 
teclado, do mouse e do vídeo; 

e) 01 porta DB15 VGA para monitor, 02 portas PS/2 (Mini-D//V) para teclado e mouse ou 

compatível com a gaveta KVT; 
O Apresentação das informações de servidor selecionado e de estado no monitor de vídeo 

(050 - on screen display); 

g) Indicação de estado do equipamento por meio de LED frontais; 

h) Modo de comutação de servidores manual ou automático (Autoscan); 

i) Controle de acesso por identificação de usuário e senha; 

j) Programação e configuração por meio de firmware atualizável; 

k) Configuração armazenável em memória não volátil; 
I) Compatível com sistemas operacionais Windows 2000/2003/2008/XP/Vista9, Linu?, 

I/Mward9; 

8.1.3 GAVETA KVT 
a) Gaveta KVT com monitor LCD, teclado e mouse integrado; 

b) Altura máxima de 01 U e utilizável em rack de 19 polegadas; 

c) Deverá ter conexões compatíveis com o comutador KVA‘ a ser utilizado; 

d) Consumo máximo de 27 watts em funcionamento. 

8.1.4 MONITOR 
a) 01 monitor retrátil para cada gaveta KVP, 

b) Tipo TFT (Thin Fihn Transistor) de matriz ativa e tecnologia LCD policromático de 17 

polegadas; 
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c) Resolução gráfica mínima suportada de 1024x768 pixels a 60 Hz com dot pitch máximo 

de 0,255 mm com relação de contraste de, no mínimo, 30.000:1; 

d) Tempo máximo de resposta de 8 msj 

e) Tratamento de superfície antirreflexivo e antiestático; 

O Funções 05D (on screen display) para ajuste de brilho, contraste, clock de pixel, posição 

horizontal, posição vertical, idioma, temperatura de cor e ajustes de cor; 

g) Conector do cabo de sinais de vídeo padrão VGA (DB15) ou compatível com o comutador 

KVM. 

8.1.5 TECLADO 

a) 01 teclado alfanumérico padrão internacional ou ABNT2 para gaveta KVT, 

b) Conector do cabo de sinais de teclado WS ou compatível com o comutador KM.  

8.1.6 MOUSE 
a) 01 mouse tipo track bali ou touch pad para cada gaveta KVP, 

b) Conector do cabo de sinais de mouse USB ou compatível com o comutador KM, 

c) Mouse com dois ou très botões para seleção de objetos. 

8.1.7 CABOS 10/M 

a) O cabo KV/V1 deverá ter em uma extremidade, conectores DB15 VGA para vídeo e 

conectores USB para teclado e mouse, e noutra extremidade deverá ter conectores 

compatíveis com o Switch KVM utilizado; 

b) Deverão ser fornecidos 4 cabos XVII de 3,0 metros cada; 

c) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVA,/ de 1,8 metros cada. 

8.1.8 ACESSÓRIOS 

a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios para a instalação e fixação dos equipamentos 
componentes da solução de XVII em rack de 19 polegadas; 

b) Deverão ser fornecidos todos acessórios e complementos necessários para o pleno 
funcionamento do equipamento. 

8.1.9 ALIMENTAÇÃO ELETRICA 
a) Fontes de alimentação com tensões de entrada de 100 VA, a 240 VA, à 60 Hz, 

suportando os equipamentos na máxima configuração; 

fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 14136:2002. 

8.1.10 LITERATURA TÉCNICA 
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos conte 

sobre o produto com as instruções para insta 
gerenciamento. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

9. RELSLT. 160/2014 - LEITOR DE BIOMETRIA 

Outubro/2014 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 

mínimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 

obrigatoriamente atender. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

10.RELSIT. 161/2014 - TECLADO DE OPINIÃO 

Novembro/2014  
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9.1 LEITOR DE BIOMETRIA 
a) Deverão ser fornecidos leitor(es) de biometria novo e sem uso anterior. O modelo ofertado 

deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da 

proposta. 

9.1.1 111'0 DE LEITOR 
a) Digital com tecnologia ótica de leitura. 

2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
a) Área de captura de imagem mínima 13 mm de largura x 18 mm de comprimento; 

lo) Resolução mínima de 512 dpi; 

c) 8-bit escala de cinza (256 níveis de cinza); 

d) Scanner óptico com uso de prisma; 

e) Rejeição a Imagens latentes; 

f) 
Captura automática de impressões digitais (sensor de presença de dedo); 

g) Compatível com USB versão 2.0 ou superior; 

h) Cabo USB de 1,5 metros de comprimento; 

i) Tamanho do sensor: aprox. 79 mm x 49 mm x 19 mm; 	
Profissional, 7 e 

j) 
Compatibilidade com os sistemas operacionais Linux, Windows 2000, XP 

Vista ou mais recente. 

91.3 ACESSÓRIOS 	 COM O 

TN.) 	
a) Fornecer todos os acessórios para o bom funcionamento do equipamento 

014.1 	
microcomputador. 

co 9.1.4 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuário e de referência com 

todas as informações sobre o equipamento, instruções para instalação, configuração e 

operação - em Português. 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 

mínimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 

obrigatoriamente atender. 



195 

X• 
ODESP 

T,,,.oinge ti Iraormaçáo 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo Sâo Carlos 

/50DESP 
Tecnologia da Informação 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo São Carlos 

10.1 TECLADO DE OPINIÃO 
a) Teclados de opinião novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar 

em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

10.1.1 CARACTERiST(CAS TÉCNICAS 

a) Teclado de opinião para ser instalado em PC do atendente; 

b) Interface de comunicação USO com conector tipo A macho; 

c) 
Cabo de comunicação de dados do teclado com fixação interna firme e conexão direta 

com a placa interna do teclado sem o uso de conectores externos; 

d) 
4 teclas ovais na cor cinza ou coloridas em seqüência e correspondente com a indicação 
da manta adesiva, sendo: Ótimo (verde), Bom (azul), Regular (amarelo) e Ruim (vermelho), 

para indicar a satisfação na pesquisa com o cliente; 

e) 
Teclas de votação de alta durabilidade para uso em autoatendimento; 

O Manta adesiva na cor semelhante a do gabinete na parte frontal com a indicação das 
teclas em seqüência sendo: ótimo (verde), Bom (azul), Regular (amarelo) e Ruim 

(vermelho); 

g) Led indicativo para votação da opinião no teclado; 

h) 
Deve possuir na sua base, pés ou extremidade antiderrapante para uso na posição 

horizontal; 

i) 
Protocolo de comunicação para habilitação da votação do cliente e para leitura do voto; 

j) 
Reconhecimento e instalação automáticos pelo sistema operacional MS Windows, quando 
conectado em uma porta USB (plug in Play) ou manual com o uso de driver de 

instalação compatível com plataforma MS Windows; 

k) 
Dispensa o uso de fonte externa, alimentação via própria interface USO; 

I) Gabinete em aço carbono sem cantos vivos e/ou partes cortantes, com pintura epóxi a 

pó químico na cor padrão cinza claro semi fosco texturizado. 

e) A figura sugestiva constante deste edital é parte deste anexo e válida como especificação 
técnica, para auxílio e visualização do descritivo estético/estrutural (todas as medidas 

estão em milímetros, sem escala). 

10.13 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Deverão ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuário e de 

referência contendo todas as informações sobre o produto com as instruções para 

instalação, configuração e operação, em Português. 

10.1.4 ACONDICIONAMENTO 
a) Os teclados de opinião devem estar acondicionados em embalagens com caixa e calços 

de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e as vibrações. 

10.12 DIMENSÕES 

a) 
As teclas devem ter dimensões de 27 mm ±5% x 15 mm ±5% x 5 mm ±5%; 

b) 
Comprimento do cabo de comunicação de dados do teclado de 1,80 metros ±5%; 

c) 
Dimensões do teclado (sem a proteção contra visualização de digitação de opinião 

"pestana") de 110 mm ±5% x 65 mm ±5% x 25 mm ±5%; 

d) 
Proteção contra visualização de digitação de opinião para pesquisa segura com dimensões 
mínimas e máximas de 14 a 22 mm (A), 40 a 47 mm (B), 60 a 70 mm (C), 35 a 45 mm 

(D) sem cantos vivos, conforme figura abaixo. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

11.RELSLT. 163/2014 — MONITORES 

Outubro/2014 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 
mínimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado peta proponente deverá 

obrigatoriamente atender.  

11.1 MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL DE 32 POLEGADAS 
a) Deverão ser fornecidos monitores de vídeo profissional novo e sem uso anterior. O modelo 

ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de 

entrega da proposta. 

11.1.1 TIPO DE MONITOR 
a) Tecnologia LFD ou Led com padrão vesa de fixação. 

11.12 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Tamanho da tela de no mínimo 32 polegadas; 

b) Formato de tela Widescreen 16:9; 

c) Tempo de resposta de até 10 ms; 

d) Ângulo de visualização (horizontal/vertical) 178° / 178"; 

e) Brilho mínimo de 300 cd/m2; 

f) Resolução mínima suportada de 1366 x 768; 

g) Idiomas do menu: Português. Espanhol e Inglês; 

h) Possuir recurso que permita exibir a mensagem na vertical e na horizontal, 

1) 'Projetado para uso diário de 16 horas; 
,j) Potencia de áudio mínimo de 2 x 10 W (RMS) integrado; 

k) Menu para ajuste de Contraste. Brilho e Cor, 
I) Fonte de alimentação com ajuste automático, suportando faixa de tensão de 100 a 

240VAC à 60hz. 

11.13 CONEXÕES 
a) Possuir no mínimo 1 entrada RGB analógica D-Sub, 1 entrada HDMI, 1 entrada de Audio. 

11.1.4 ACESSÓRIOS 
a) 

Fornecido com controle remoto e pilhas, cabo de alimentação, RGB e HDMI blindado com 
conectores dourados, compatíveis com o produto ofertado e todos os acessórios 
necessários para o bom funcionamento do monitor; 

b) 
Com suporte tri-articulável ultra slim, (5 movimentos) para monitores lcd/plasma/led de 
10" até 52", distância mínima da parede 6 cm e máxima de 50 cm, com manual de 
instalação, parafusos e buchas, para cada monitor. 

11.1.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de referência com 

todas as informações sobre o equipamento, instruções para instalação, configuração e 

operação em Português. 



11.2.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de re 
todas as informações sobre o equipamento, instruções para 

operação em Português. 
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11.2 MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL DE 46 POLEGADAS 
a) Deverão ser fornecidos monitores de vídeo profissional novo e sem uso anterior. O modelo 

ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de 

entrega da proposta. 

11.2.1 TIPO DE MONITOR 
a) Tecnologia LFD ou Led com padrão vexa de fixação. 

11.22 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
a) Tamanho da tela de no mínimo 46 polegadas; 

la) Formato de tela widescreen 16:9; 

c) Tempo de resposta de até 12 ms; 

d) Angulo de visualização (horizontal/vertical) 178°  / 178'; 

e) Brilho mínimo de 350 cd/m2; 

1) Taxa de contraste mínima 3.000:1; 

g) 
Resolução mínima individual dos monitores 1920 x 1080 pixels (Full HO); 

h) Idiomas do menu: Português, Espanhol e Inglês; 

i) Possuir recurso que permita exibir a mensagem na vertical e na horizontal, 

j) Projetado para uso diário de 16 horas; 

k) Menu para ajuste de Contraste, Brilho e Cor, 
I) Fonte de alimentação com ajuste automático, suportando faixa de tensão de 100 a 

240VAC à 60hz. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

12.RELSLT. 164/2014 — TABLET DE AVALIAÇÃO 

Novembro/2014  

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 
mínimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá 

obrigatoriamente atender. 
11.2.3 CONEXÕES 

a) Possuir no mínimo 1 entrada RGB analógica D-Sub, 1 entrada HDMI, 1 entrada de Audio e 

wiN,1 	
1 conexão RS-232c (in/out). 

112.4 ACESSÓRIOS 

a) 
Fornecido com controle remoto e pilhas, cabo de alimentação. RGB e HDMI blindado com 
conectores dourados, compatíveis com o produto ofertado e todos os acessórios 

necessários para o bom funcionamento do monitor; 

b) 
Com suporte de alumínio Slim fixo compatível com monitores de 32" até 60" de fácil 

.. 5
1:=22::m ajuste de nível com rotação completa de 360", permitindo que o monitor 

na vertical, distância mínima da parede 46mm, com manual de instalação, 

parafusos e buchas, para cada monitor. 
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12.1.7 TELA DE VÍDEO 

a) Tamanho da tela de vídeo de no mínimo 7 polegadas. 

b) Tecnologia de tela LCD (Uquid Crystal Display). 

Tela Multi-toque capacitivo. 

o gráfica mínima suportada de 1024 x 600 pixels. 
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12.1 TA Bl. ET 
a) Deverão ser fornecidos Tablets novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo ofertado 

deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega 

da proposta. 

12.1.1 PROCESSADOR 

a) Processador de no mínimo 02 núcleos físico. 

b) Frequência de clock mínimo de 1.2GHz.  

12.1.8 CAMERA 
a) Câmera traseira de 2 MP. 

12.1.9 CARREGADOR DE BATERIA 

a) Deverá ser fornecido 1 (um) carregador de bateria por Tablet. 

b) O carregador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC. 

c) O carregador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa de 100VAC a 

240VAC. 

12.12 MEMÓRIA RAM 
a) Deverá ser fornecido no mínimo 1GByte de memória RAM. 

12.1.3 ARMAZENAMENTO 
a) Armazenamento interno SSD 8G8ytes. 

111.4 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) 01 (uma) porta USB/mini-USB versão 2.0. integrada ou por intermédio de adaptador. 

b) 01 (uma) interface Wireless. 

c) 01 (um) conector fone de ouvido estéreo. 

d) 01 (um) conector DC-in para adaptador AC. 

e) 01 Slot Secure Digital ou Micro SD (padrão SDHC). 

12.1.10 BATERIAS 

a) Deverá ser fornecida 01 bateria por Tablet. 

b) A bateria deverá ser do tipo lithium-lon. 

12.1.11 DIMENSÕES 

a) O peso do Tablet deverá ser de 550g no máximo. 

b) A espessura (altura) do Tablet deverá ser de 1,5cm no máximo. 

12.1.12 SISTEMA OPERACIONAL 

a) O Tablet deverá ser entregue com sistema operacional Android 4.1 ou superior. 

b) O Tablet deverá permitir download de aplicativos on-line por meio de loja virtual 

integrada ao sistema operacional. 

r 

00 
O>,  

12.1.5 INTERFACE ERELESS LAN 

a) No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por Tablet. 

b) A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do Tablet. 

c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões 802.11 b/g/n. 

12.1.6 KIT DE ÁUDIO 

a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de som, 
01 (um) Alto-falante e 01 (um) Microfone por Tablet. 

b) O Alto-falante deverá ser integrado ao gabinete do Tablet com amplificador de sinal. 

c) O Microfone deverá ser integrado ao gabinete do Tablet.  

12.1.13 CERTIFICAÇÃO ANATEL 

a) Deve ser comprovado que o Tablet ofertado é homologado pela ANATEL, conforme 
resolução n° 242 de 30 de novembro de 2000. Deve ser indicado no site oficial da 

ANATEL o documento de comprovação 

b) A certificação/homologação do produto ofertado deverá constar no site da Anatel - 

Agência 	 Nacional 	 de 	 Telecomunicações 

httpi//sistemas anatelgov.bringch/c0nsillta/h0mol0garao/tela.asp?sisosm0lut0u--1019ck 

12.1.14 ACESSÓRIOS 

a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios pertinentes para o funcionamento do Tablet. 

b) Deverá ser fornecida capa protetora de silicone compatível com o modelo do Tablet. 

12.1.15 ACONDICIONAMENTO 
a) O Tablet e seus acessórios deverão estar devidamente acondicionados em embalagens e 

calços de proteção apropriados. 

12.1.16 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as 

informações sobre os produtos 	stru oes para instalação, configuração, 

operação e administração. 
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PrQdec.-to 	 Folha..: 1 ,..„. 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:12 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

DT.Ref.: 27/12/2017 
Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS 	- E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011050 	NOME: ADILLES ALMEIDA DE SOUZA 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:24/11/2015 CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

121 1/3 FERIAS REI 0.00 405,63 001 401 INSS SALARIO 8.00 45,43 001 	706 BASE IRRF SALA 1.155,23 

127 FERIAS VENC IN 12.12 1.216,89 001 402 INSS 	130. 	SALA 8.00 81,12 001 	708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 80,00 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 	709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

222 SALDO SALARIO 14.00 567,88 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	721 SAL.CONTR.ATE 567,88 

250 130. 	RESCISAO 10.12 1.014,08 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.447,38 001 	726 BASE IRRF DO 1 932,96 

444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.216,89 001 	729 FGTS 130. 	SALA 81,12 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	730 BASE FGTS 130. 1.014,08 

731 BASE DO FGTS 567,88 

732 FGTS 45,43 

733 SAL.CONTR.LIM. 1.014,08 

750 DED. 	INSS SALA 45,43 

752 DED.INSS 	130.5 81,12 

754 BASE INSS EMPR 316,39 

755 BASE INSS TERC 91,75 

756 BASE INSS AC.T 31,42 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.24 	3.284,48 
	

46.00 	3.284,48 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

2786 



PP?dec.-to I 	 Folha..: 2 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:58:13 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS 	- E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011752 	NOME: ALEX EVANGELISTA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:03/01/2017 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 00 	DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 497,82 001 401 INSS SALARIO 8.00 76,99 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 III 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 188,06 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 698 HORAS ABONADAS 1,00 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 497,82 001 706 BASE IRRF SALA 487,20 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 852,58 

467 DSR 6.00 33,19 001 709 1A. 	BASE IRRF 454,33 

721 SAL.CONTR.ATE 962,44 

729 FGTS 	130. 	SALA 39,82 

730 BASE FGTS 	130. 497,82 

731 BASE DO FGTS 962,44 

732 FGTS 76,99 

750 DED. 	INSS SALA 76,99 

754 BASE INSS EMPR 192,49 

755 BASE INSS TERC 55,82 

756 BASE INSS AC.T 19,12 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 480,30 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS 
	

36.00 	1.493,45 
	

14.00 	1.013,15 
	

SALARIO LIQ. 	480,30 

2787 



Pn:2-, Jectc_, I 	 Folha..: 	3 ..„..... i 
SIGÃ /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:14 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - 	GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011509 NOME: AMANDA THAIS CANDIDO FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/2016 CAIRO.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

107 ADICIONAL 1/3 25.00 338,03 001 401 INSS SALARIO 8.00 16,23 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

126 FERIAS 25.00 1.014,08 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 99j 698 HORAS ABONADAS 22,13 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 81,13 001 706 BASE IRRF SALA 105,46 

188 FERIAS MES SEG 5.00 202,81 001 412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 707 BASE IRRF FERI 1.492,72 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 5.00 67,60 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 706 BASE IRRF DO A 713,91 

270 SALARIO MENSAL 5.00 202,82 001 491 INSS FERIAS 8.00 108,16 001 709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

499 LIQUIDO DE FER 0.00 1.492,72 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.554,93 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.554,93 

732 FGTS 124,39 

750 DED. 	INSS SALA 16,23 

751 DED. 	INSS FERI 129,80 

754 BASE INSS EMPR 310,99 

755 BASE INSS TERC 90,19 

756 BASE INSS AC.T 30,88 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 120,20 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

71.00 	2.433,79 
	

16.00 	2.313,59 
	

SALARIO LIQ. 	120,20 

2788 



. PriçkJetc.) 'I 	 Folha..: 	4 ,..,...,....,.,.. 	1 
SIGÁ /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:14 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	ORO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011935 	NOME: ANA NARINA ALVAREZ FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:08/05/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 	00 	DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 	040 	9 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

137 	IA PARCELA 13 	4.00 	331,88 	001 401 INSS SALARIO 8.00 59,93 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 6,25 

409 FALTAS EM HORA 2.55 14,10 001 706 BASE IRRF SALA 291,04 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 708 BASE IRRF DO A 915,98 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 331,88 001 709 1A. 	BASE IRRF 517,73 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 749,22 

467 DSR 42.00 232,31 001 729 FGTS 	130. 	SALA 26,55 

730 BASE FGTS 	130. 331,88 

731 BASE DO FGTS 749,22 

732 FGTS 59,93 

750 DED. 	INSS SALA 59,93 

754 BASE INSS EMPR 149,84 

755 BASE INSS TERC 43,45 

756 BASE INSS AC.T 14,88 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 284,14 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

34.00 	1.327,51 
	

52.55 	1.043,37 
	

SALARIO LIQ. 	284,14 

2789 



• Pr9decto I 
SIGA'—/dP—ER-040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:15 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	5 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E 	SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	012150 	NOME: ANA LIGIA MARCHI FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/10/2017 CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 	00 	DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

129 SALARIO FAMILI 2.00 62,14 001 401 INSS SALARIO 8.00 74,15 001 603 PARTE EMP.C.BA 138,32 

137 	lA PARCELA 13 1.00 82,97 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 4,70 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 409 FALTAS EM HORA 0.41 2,27 001 698 HORAS ABONADAS 1,66 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 706 BASE IRRF SALA 454,58 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 82,97 001 708 BASE IRRF DO A 673,05 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 274,80 

1 467 DSR 12.00 66,38 001 721 SAL.CONTR.ATE 926,98 

1 1 729 FGTS 	130. 	SALA 6,63 

1 1 730 BASE 	FGTS 	130. 82,97 

1 1 731 BASE DO FGTS 926,98 

1 1 732 FGTS 74,15 

1 1 750 DED. 	INSS SALA 74,15 

1 1 754 BASE INSS EMPR 185,40 

1 1 755 BASE INSS TERC 53,76 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 18,41 

1 1 792 SALARIOS DO ME 995,63 

1 1 799 LIQUIDO A RECE 509,82 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

33.00 	1.140,74 
	

20.41 	630,92 
	

SALARIO LIO. 	509,82 

2790 



PrOdecto I 
	

Folha..: 6 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:58:15 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Ip. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011296 NOME: ANDRE LUIZ MATIUZZO DA SILVA 	FUNCAO: 	0928 SUPORTE INFORMATICA 

DT.ADM.:13/01/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 2.182,13 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 6 HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC' COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	IA PARCELA 	13 	6.00 	1.091,07 	001 401 INSS SALARIO 9.00 196,39 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	2.182,13 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 42,95 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 872,85 001 	706 BASE IRRF SALA 1.112,89 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 1.091,07 001 	706 BASE IRRF DO A 1.985,74 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 1.112,89 

721 SAL.CONTR.ATE 2.182,13 

729 FGTS 130. 	SALA 87,28 

730 BASE FGTS 130. 1.091,07 

731 BASE DO FGTS 2.182,13 

732 FGTS 174,57 

750 DED. 	INSS SALA 196,39 

754 BASE INSS EMPR 436,43 

755 BASE INSS TERC 126,56 

756 BASE INSS AC.T 43,34 

792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

799 LIQUIDO A RECE 1.105,99 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS 	-> 	 36.00 	3.273,20 9.00 2.167,21 SALARIO LIQ. 1.105,99 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012167 NOME: AURELIO FREITAS BORO FUNCAO: 	0928 SUPORTE INFORMATICA 

DT.ADM.:22/11/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 2.182,13 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	45 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	0.50 	90,92 	001 401 INSS SALARIO 8.00 52,37 001 	706 BASE IRRF SALA 602,27 

270 SALARIO MENSAL 	9.00 	654,64 	00] 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	721 SAL.CONTR.ATE 654,64 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 90,92 001 	729 FGTS 130. 	SALA 7,27 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	730 BASE FGTS 	13o. 90,92 

731 BASE DO FGTS 654,64 

732 FGTS 52,37 

750 DED. 	INSS SALA 52,37 

754 BASE INSS EMPR 130,93 

755 BASE INSS TERC 37,97 

756 BASE INSS AC.T 13,00 

792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

799 LIQUIDO A RECE 595,37 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS - 	9.50 	745,56 
	

8.00 	150,19 
	

SALARIO LIQ. 	595,37 



1 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 
Hora...: 13:58:16 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	7 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 

Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	012114 	NOME: BARBARA PEDROSO FIGUEIREDO FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:18/09/2017 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 IA PARCELA 13 1.50 124,45 001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 1,38 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 124,45 001 	708 BASE IRRF DO A 915,98 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 517,73 

721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 130. 	SALA 9,95 

730 BASE FGTS 130. 124,45 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65  

750 DED. 	INSS SALA 79,65  

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75  

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

.IS 	-> 	 31.50 	1.120,08 8.00 609,25 SALARIO LIQ. 510,83 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012001 NOME: BRENDON DE MOURA GONCALVES FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:03/07/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	3.00 	246,91 	001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 4,04 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 248,91 001 	708 BASE IRRF DO A 896,07 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 497,82 

721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 13o. 	SALA 19,91 

730 BASE FGTS 130. 248,91 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALAR/OS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

33.00 	1.244,54 
	

8.00 	733,71 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

2792 



PrQdecto 	 Folha..: 8 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:58:16 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011734 	NOME: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:05/12/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 	13 	6.00 	497,82 	001 401 INSS SALARIO 	8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 6,36 

410 ADIANT. 	SALARI 	0.00 398,25 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

412 ADIANT.13 	SALA 	0.00 497,82 001 	708 BASE IRRF DO A 852,62 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 454,37 

721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 	130. 	SALA 39,82 

730 BASE FGTS 	130. 497,82 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS -> 36.00 1.493,45 8.00 982,62 SALARIO LIO. 510,83 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 011711 	NOME: CAIO HENRIQUE V SBERVEGLIERI FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:08/11/2016 	CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 405,63 001 401 INSS SALARIO 8.00 55,16 001 	706 BASE IRRF SALA 1.253,91 

127 FERIAS VENC IN 12.12 1.216,89 001 402 INSS 	130. 	SALA 8.00 89,23 001 	708 BASE IRRF DO A 1.106,26 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 100,00 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 	709 1A. 	BASE IRRF 619,50 

222 SALDO SALARIO 17.00 689,57 001 410 ADIANT. 	SALAR/ 0.00 486,76 001 	721 SAL.CONTR.ATE 689,57 

250 130. 	RESCISAO 11.12 1.115,48 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.672,63 001 	726 BASE IRRF DO 1 1.026,25 

444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.216,89 001 	729 FGTS 130. 	SALA 89,23 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	730 BASE FGTS 	130. 1.115,48 

731 BASE DO FGTS 689,57  

732 FGTS 55,16 

733 SAL.CONTR.LIM. 1.115,48 

750 DED. 	INSS SALA 55,16  

752 DED.INSS 	130.5 89,23 

754 BASE INSS EMPR 361,01 

755 BASE INSS TERC 104,69 

756 BASE INSS AC.T 35,85 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

"IuTAIS -> 
	

40.24 	3.527,57 
	

46.00 	3.527,57 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 



Pri?decto I 	 Folha..: 9 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:17 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E 	SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012141 	NOME: CAROLINA GOMES GUIMARAES FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:16/10/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	R, 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR  

137 	lA 	PARCELA 	13 	1.50 	124,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	708 BASE IRRF DO A 886,77 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 124,45 001 	709 1A. 	BASE IRRF 488,52 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 130. 	SALA 9,95 

730 BASE FGTS 	130. 124,45  

731 BASE DO FGTS 995,63  

732 FGTS 79,65  

750 DED. 	INSS SALA 79,65  

754 BASE INSS EMPR 199,13  

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

31.50 	1.120,08 
	

8.00 	609,25 
	

SALARIO LIO. 	510,83 

2794 



P,r,"Odwets.) 	 Folha..: 10 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:18 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRo JEGTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS 	- E 	F11.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011058 	NOME: CATIA CRISTINA MARQUES FUNCAO: 	0118 SUPORTE ADMINISTRAT/ 

DT.ADM.:24/11/2015 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.636,60 	DEP.I.R.: 01 	DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 	040 	9, 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 	13 	6.00 	818,30 	SOl 401 INSS SALARIO 8.00 126,56 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.636,60 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 13,24 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 654,64 001 696 HORAS ABONADAS 1,34 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 818,30 001 706 BASE IRRF SALA 800,87 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 1 	483,09 

467 DOR 7.33 54,53 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 828,45 

1 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

1 721 SAL.CONTR.ATE 1 	582,07 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 65,46 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 818,30 

1 731 BASE DO FGTS 1 	582,07 

1 732 FGTS 126,56 

1 750 DED. 	INSS SALA 126,56 

1 754 BASE INSS EMPR 316,41 

1 755 BASE INSS TERC 91,76 

1 756 BASE 	INSS AC.T 31,42 

1 792 SALARIOS DO ME 1.636,60 

1 799 LIQUIDO A RECE 793,97 

SEGURO DE VIDA 1,02 

I 	: 11 7  8 PARTE Emp.oDoN 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.454,90 
	

15.33 	1.660,93 
	

SALARIO LIQ. 	793,97 

2795 



. Prr"-dec--to i  l 	 Folha..: 	11 ,..,.,,....,....  
SIGÁ /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:18 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012063 	NOME: EDSON KAWAKAMI FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:07/08/2017 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	% 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 	13 	2.50 	207,42 	001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	708 BASE IRRF DO A 915,98 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 207,42 001 	709 1A. 	BASE IRRF 517,73 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

1 	729 FGTS 	130. 	SALA 16,59 

1 	730 BASE 	FGTS 	130. 207,42 

1 	731 BASE DO FGTS 995,63 

1 	732 FGTS 79,65 

1 	750 DED. 	INSS SALA 79,65 

1 	754 BASE INSS EMPR 199,13 

1 	755 BASE INSS TERC 57,75 

1 	756 BASE 	INSS AC.T 19,78 

1 	792 SALARIOS DO ME 995,63 

1 	799 LIQUIDO A RECE 510,83 

1 	817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 	818 PARTE EMP.ODON 13,18 

32.50 	1.203,05 8.00 692,22 SALARIO LIO. 510,83 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012128 	NOME: FELIPE ACHCAR LISBOA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:02/10/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 	13 	1.50 	124,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 1,00 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 124,45 001 	708 BASE IRRF DO A 846,11 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE 	IRRF 447,86 

721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 	130. 	SALA 9,95 

730 BASE FGTS 	130. 124,45 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS 	SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,76 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

AIS 
	

31.50 	1.120,08 
	

8.00 	609,25 
	

SALARIO LIO. 	510,83 

2796 



PM-dec.:to I 	 Folha..: 12 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:19 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011333 	NOME: FERNANDA GRACIELE PEDROSA 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:10/02/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEPOR.: 01 	DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO VALOR 

129 	SALARIO 	FAMILI 	1.00 	31,07 001 401 INSS SALARIO 8.00 95,44 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

137 	lA PARCELA 	13 	6.00 	608,45 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 34,07 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 001 409 FALTAS EM HORA 4.31 23,84 001 698 HORAS ABONADAS 18,42 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 706 BASE IRRF SALA 610,85 

1 412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

j 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 632,78 

1 1 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 1 	193,05 

1 I 729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

1 1 730 BASE FGTS 	130. 608,45 

I I 731 BASE DO FGTS 1 	193,05 

I I 732 FGTS 95,44 

1 1 750 DED. 	INSS SALA 95,44 

1 1 754 BASE INSS EMPR 238,61 

1 I 755 BASE 	INSS TERC 69,20 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 23,70 

1 I 792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

1 1 799 LIQUIDO A RECE 635,02 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

37.00 	1.856,41 
	

12.31 	1.221,39 
	

SALARIO LIQ. 	635,02 

2797 



Pr9dec.-to i l 	 Folha..: 13 ...-_,....—  
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:19 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011387 NOME: GABRIELA ALICE C FONSECA FUNCAO: 	0592 

DT.ADM.:18/03/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 01 	DEP.SAL.FAM.: 

PROVENTOS DESCONTOS 

COO DESCR/CAO REF. 	VALOR PCI COO DESCR/CAO REF. VALOR 

129 SALARIO FAMILI 1.00 	31,07 	001 401 INSS SALARIO 8.00 93,08 

137 1A PARCELA 13 6.00 	608,45 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 

270 SALARIO MENSAL 30.00 	1.216,89 	001 409 FALTAS EM HORA 2.31 12,78 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 

411 VALE TRANSPORT 0.00 73,01 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 

467 DSR 7.33 40,54 

ATEND.MULTITAREFA 

01 PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

BASES 

PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

	

001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

991 604 PARTE EMP.VT/F 	59,99 

	

001 697 HORA NAO TRABA 	32,25 

	

001 706 BASE IRRF SALA 	583,73 

	

001 708 BASE IRRF DO A 	1.078,83 

001 709 1A. BASE IRRF 	592,07 

	

001 716 DED.DEP. FOLHA 	189,59 

001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.163,57 

	

729 FGTS 130. SALA 	48,67 

	

730 BASE FGTS 130. 	608,45 

731 BASE DO FGTS 	1.163,57 

732 FGTS 	 93,08 

	

750 DED. INSS SALA 	93,08 

	

754 BASE INSS EMPR 	232,71 

	

755 BASE INSS TERC 	67,49 

	

756 BASE INSS AC.T 	23,11 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.216,89 

	

799 LIQUIDO A RECE 	534,89 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

37.00 	1.856,41 
	

17.64 	1.321,52 
	

SALARIO LIO. 	534,89 

2798 



PiRdeacto 
SIGa"Pã"040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:20 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	14 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011385 NOME: GIOVANA FAZZANI FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:17/03/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEPOR.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

107 ADICIONAL 	1/3 	7.00 	94,65 	001 401 INSS SALARIO 8.00 74,64 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

126 	FERIAS 	7.00 	283,94 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	706 BASE IRRF SALA 485,13 

137 	lA PARCELA 13 	6.00 	608,45 	001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 373,18 001 	708 BASE IRRF DO A 520,82 

270 SALARIO MENSAL 	23.00 	932,95 	001 412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	709 1A. 	BASE IRRF 147,64 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 1 	311,54 

488 FERIAS PAGAS M 7.00 378,59 001 	729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

491 INSS FERIAS 8.00 30,28 001 	730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1 	311,54 

732 FGTS 104,92 

750 DED. 	INSS SALA 74,64 

751 DED. 	INSS FERI 30,28 

754 BASE INSS EMPR 262,31 

755 BASE INSS TERC 76,07 

756 BASE INSS AC.T 26,05 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 447,95 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

,IS 	-> 	 43.00 	1.919,99 23.00 1.472,04 SALARIO LIQ. 447,95 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011733 NOME: GIOVANI DE MOURA ANDRE FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:05/12/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	% 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	6.00 	497,82 	001 401 INSS SALARIO 8.00 65,30 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 6,42 

409 FALTAS EM HORA 2.41 13,33 001 	706 BASE IRRF SALA 352,81 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	708 BASE IRRF DO A 818,90 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 497,82 001 	709 1A. 	BASE IRRF 420,65 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 816,36 

467 DOR 30.00 165,94 001 	729 FGTS 130. 	SALA 39,82 

730 BASE FGTS 	130. 497,82 

731 BASE DO FGTS 816,36 

732 FGTS 65,30 

750 DED. 	INSS SALA 65,30 

754 BASE INSS EMPR 163,27 

755 BASE INSS TERC 47,35 

756 BASE INSS AC.T 16,21 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 345,91 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	1.493,45 
	

40.41 	1.147,54 
	

SALARIO LIQ. 	345,91 

2799 



F'rQdecto 1 	 Folha..: 15 
SIGA 5GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:21 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JEITO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011936 NOME: GIRLENE DOS SANTOS MISSAO 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:08/05/2017 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 	13 	4.00 	331,88 	001 401 INSS SALARIO 8.00 76,66 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 9,13 

409 FALTAS EM HORA 0.75 4,15 001 	706 BASE IRRF SALA 483,38 

410 AD/ANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	708 BASE IRRF DO A 853,75 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 331,88 001 	709 1A. 	BASE IRRF 455,50 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 958,29 

467 DSR 6.00 33,19 001 	729 FGTS 	130. 	SALA 26,55 

730 BASE FGTS 	130. 331,88 

731 BASE DO FGTS 958,29 

732 FGTS 76,66 

750 DED. 	INSS SALA 76,66 

754 BASE INSS EMPR 191,66 

755 BASE INSS TERC 55,58 

756 BASE INSS AC.T 19,03 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A REIS 476,48 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

34.00 	1.327,51 
	

14.75 	851,03 
	

SALARIO LEU. 	476,48 

2800 



Prirect.c.) 
SIGA'-/dP-E'R-040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:21 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	16 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E 	SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011352 	NOME: INGRID FERNANDA S A COUTINHO 	FUNCAO: 	0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/02/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 	PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

129 SALARIO FAMILI 	1.00 	31,07 	001 401 INSS SALARIO 8.00 94,25 	001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

137 	IA PARCELA 	13 	6.00 	608,45 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 	991 	697 HORA NAO TRABA 38,72  

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 	001 	698 HORAS ABONADAS 1,83 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 	001 	706 BASE IRRF SALA 597,16 

466 FALTAS EM DIAS 7.00 38,72 	001 	708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

721 SAL.CONTR.ATE 1.178,17 

729 FGTS 130. 	SALA 

730 BASE FGTS 130. 60:::: 

731 BASE DO FGTS 1.178,17 

732 FGTS 

750 DED. 	INSS SALA ::::: 

754 BASE INSS EMPR 235,63 

755 BASE INSS TERC 68,33 

756 BASE INSS AC.T 23,40 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

TOTAIS 	-> 	37.00 	1.856,41 15.00 1.230,58 SALARIO LIQ. 625,83 

2801 



PlVdecto 	 Folha..: 17 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:58:22 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	01 	- MATRIZ Ip. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011657 NOME: IVANILDE DONIZETE BALDO 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:05/09/2016 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR  

107 ADICIONAL 	1/3 	0.00 	189,30 	001 401 INSS SALARIO 	8.00 51,92 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20  

126 	FERIAS 	14.00 	567,88 	001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 2,40 991 	706 BASE IRRF SALA 337,49 

137 	lA PARCELA 	13 	6.00 	608,45 	001 410 ADIANT. 	SALARI 	0.00 259,60 001 	708 BASE IRRF DO A 554,90  

270 SALARIO MENSAL 	16.00 	649,01 	001 412 ADIANT.13 	SALA 	0.00 608,45 001 	709 1A. 	BASE IRRF 295,30 

447 COM'.' ODONTO TI 	0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 1.406,19 

488 FERIAS PAGAS M 	0.00 757,18 001 	729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

491 INSS 	FERIAS 	8.00 60,57 001 	730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.406,19 

732 FGTS 112,49 

750 DED. 	INSS SALA 51,92 

751 DED. 	INSS FERI 60,57 

754 BASE INSS EMPR 281,24 

755 BASE INSS TERC 81,56 

756 BASE INSS AC.T 27,93  

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 270,02 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS 	-> 	 36.00 	2.014,64 16.00 1.744,62 SALARIO LIO. 270,02 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011067 NOME: JANEIDE DE JESUS SANTOS FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:24/11/2015 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 	13 	6.00 	608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	706 BASE IRRF SALA 632,78 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 00! 	721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

2802 



Prt?-dec.-tr-) 	 Folha..: 18 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:22 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E 	SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011699 	NOME: JANELIDA CONTATO OLIVEIRA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:18/10/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO VALOR 

137 	1A 	PARCELA 13 	6.00 	608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 80,46 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 44,25 

409 FALTAS EM HORA 0.83 4,59 001 698 HORAS ABONADAS 4,31 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 706 BASE IRRF SALA 438,60 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 708 BASE IRRF DO A 1.201,25 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 714,49 

466 FALTAS EM DIAS 8.00 44,25 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

467 DSR 29.33 162,23 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.005,82 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 	130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.005,82 

732 FGTS 80,46 

750 DED. 	INSS SALA 80,46 

754 BASE INSS EMPR 201,16 

755 BASE INSS TERC 58,34 

756 BASE INSS AC.T 19,98 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 431,70 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

46.16 	1.393,64 
	

SALARIO LIQ. 	431,70 

2803 



Prodecto 1 	 Folha..: 19 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:23 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011068 	NOME: JAQUELINE DE JESUS SANTOS 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:24/11/2015 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 13 	6.00 	608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	697 HORA NAO TRABA 44,25 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	698 HORAS ABONADAS 22,13 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	706 BASE IRRF SALA 632,78 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	708 BASE IRRF DO A 1.080,06 

709 1A. 	BASE IRRF 593,30 

721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE INSS Ac.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

2804 



PrQdecto 	 Folha..: 20 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:23 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011970 NOME: 

DT.ADM.:05/06/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

JEAN 

COD 

137 IA PARCELA 13 3.50 290,39 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 408 

410 

412 

447 

CARLOS DOS A DE OLIVEIRA FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

995,63 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 180.00 

DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.00 	79,65 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	1,38 

ADIANT. SALARI 	0.00 	398,25 001 706 BASE IRRF SALA 	517,73 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	290,39 001 708 BASE IRRF DO A 	848,15 

CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	449,90 

721 SAL.CONTR.ATE 	995,63 

	

729 FGTS 130. SALA 	23,23 

	

730 BASE FGTS 130. 	290,39 

731 BASE DO FGTS 	995,63 

732 FGTS 	 79,65 

	

750 DED. INSS SALA 	79,65 

	

754 BASE INSS EMPR 	199,13 

	

755 BASE INSS TERC 	57,75 

	

756 BASE INSS AC.T 	19,78 

	

792 SALARIOS DO ME 	995,63 

	

799 LIQUIDO A RECE 	510,83 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

33.50 	1.286,02 
	

8.00 	775,19 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 011637 NOME: JESSICA C S BALDAN DE SOUZA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:01/08/2016 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.00 	97,35 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	632,78 

ADIANT. SALARI 	0.00 	486,76 001 708 BASE IRRF DO A 	1.119,55 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	608,45 001 709 1A. BASE IRRF 	632,79 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.216,89 

729 FGTS 130. SALA 	48,67 

730 BASE FGTS 130. 	608,45 

731 BASE DO FGTS 	1.216,89 

732 FGTS 	 97,35 

750 DED. INSS SALA 	97,35 

754 BASE INSS EMPR 	243,38 

755 BASE INSS TERC 	70,58 

756 BASE INSS AC.T 	24,17 

792 SALARIOS DO ME 	1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 	625,88 

803 DEL SAL MATER 	101,41 

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TyTAIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

131 SALARIO MATERN 30.00 1.216,89 001 401 

137 1A PARCELA 13 6.00 608,45 001 408 

410 

412 

-r 
2805 



PrQdeczto I . Folha..: 	21 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:24 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

DT.Ref.: 27/12/2017 
Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011683 NOME: JOSE DARCY DE MORAES JUNIOR 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:03/10/2016 CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	9 HR.MES: 220.00 

PRO VENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 439,43 001 401 INSS SALARIO 8.00 42,18 001 	706 BASE IRRF SALA 1.199,63 

127 FERIAS VENC IN 12.12 1.216,89 001 402 INSS 130. 	SALA 8.00 81,12 001 	708 BASE IRRF DO A 1.201,25 

128 FERIAS PROPORC 1.12 101,41 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 	709 1A. 	BASE IRRF 714,49 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 80,00 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	721 SAL.CONTR.ATE 527,32 

222 SALDO SALARIO 13.00 527,32 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.545,28 001 	726 BASE IRRF DO 1 932,96 

250 13o. 	RESCISAO 10.12 1.014,08 001 444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.216,89 001 	729 FGTS 	130. 	SALA 81,12 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	730 BASE FGTS 	130. 1.014,08 

731 BASE DO FGTS 527,32 

732 FGTS 42,18 

733 SAL.CONTR.LIM. 1.014,08 

750 DED. 	INSS SALA 42,18 

752 DED.INSS 	130.0 81,12 

754 BASE INSS EMPR 308,28 

755 BASE INSS TERC 89,40 

756 BASE INSS AC.T 30,62 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

tIS 	-> 36.36 3.379,13 46.00 3.379,13 SALARIO LIQ. 0,00 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 011084 	NOME: JOYCE LIMA DOS SANTOS FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:24/11/2015 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	9 HR.MES: 220.00 

PR OVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCASCA° REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	603 	PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	706 BASE 	IRRF SALA 632,78 

410 ADIANT. SALARI 0.00 486,76 001 	708 BASE 	IRRF DO A 1.119,54 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	709 	1A. 	BASE 	IRRF 632,78 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,69 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE 	INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

AIS -> 	36.00 
	

1.825,34 
	

8.00 
	

1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

2806 



Pri7diecto 	 Folha..: 22 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:24 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011287 	NOME: JULIA GOULART PEREIRA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:11/01/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

246 REEMB UNIFORME 0.00 350,00 	001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 350,00 001 792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

TOTAIS -> 0.00 350,00 0.00 350,00 SALARIO LIQ. 0,00 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 011636 NOME: RAZIA D'ANGELO LIMA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:01/08/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 IA PARCELA 13 6.00 608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 127,22 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 706 BASE IRRF SALA 632,78 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 	130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

2807 



SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:25 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	23 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011370 NOME: LUANA CRISTINA NUNES DA SILVA 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:07/03/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 13 	6.00 	608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20  

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	1 	216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 22,13 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	706 BASE IRRF SALA 632,78 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 

750 

FGTS 

DED. 	INSS SALA 9977:33: 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE 	INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 

818 PARTE EMP.ODON 2 13:18  

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

2808 



PRMect.c) 	 Folha..: 24 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:25 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - 	GESTAO, 	ASSESSORIA E 	SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011408 	NOME: MAGNE ADIANA M DE OLIVEIRA 	FUNCAO: 	0104 ADMINISTRADOR 

DT.ADM.:18/04/2016 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 3.273,19 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	0400, 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	1A PARCELA 13 	6.00 	1.636,60 	001 401 INSS SALARIO 11.00 360,05 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	3.273,19 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	697 HORA NAO TRABA 1.185,19 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 1.636,60 001 	698 HORAS ABONADAS 8,63 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	706 BASE IRRF SALA 1.603,86 

518 DESC ADIANTAME 0.00 1.227,11 001 	708 BASE IRRF DO A 2.913,14 

519 IRRF ADIANTAME 0.00 82,17 001 	709 1A. 	BASE IRRF 1.603,86 

720 IRRF ADTO FOLH 82,17 

721 SAL.CONTR.ATE 3.273,19 

729 FGTS 130. 	SALA 130,92 

730 BASE FGTS 	130. 1.636,60 

731 BASE DO FGTS 3.273,19 

732 FGTS 261,85 

750 DED. 	INSS SALA 360,05 

754 BASE INSS EMPR 654,64 

755 BASE INSS TERC 189,85 

756 BASE INSS AC.T 65,01 

792 SALARIOS DO ME 3.273,19 

799 LIQUIDO A RECE 1.596,96 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

820 VL ADIANT C/IR 1.309,28 

TOTAIS -> 
	

36.00 	4.909,79 
	

11.00 	3.312,83 
	

SALARIO LIQ. 	1.596,96 

2809 



PrQdecto. 	 Folha..: 25 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:26 - Empresa: PROJECTO/ Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	012140 	NOME: MAICOM ALEXANDRE DA SILVA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:16/10/2017 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 00 	DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 1.50 124,45 001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 517,73 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 708 BASE IRRF DO A 886,77 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 124,45 001 709 1A. 	BASE IRRF 488,52 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 	130. 	SALA 9,95 

730 BASE FGTS 	13o. 124,45 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

AIS 	-> 	31.50 	1.120,08 8.00 609,25 SALARIO LIQ. 510,83 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011621 	NOME: MARIA ELIANE COSTA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:12/07/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 01 	DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 

125 	DIF. 	SALARIO 	0.00 	446,86 	001 401 INSS SALARIO 9.00 149,73 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

137 	lA PARCELA 13 	6.00 	608,45 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 23,51 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 706 BASE IRRF SALA 1.027,26 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

721 SAL.CONTR.ATE 1.663,75 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.663,75 

732 FGTS 133,10 

750 DED. 	INSS SALA 149,73 

754 BASE INSS EMPR 332,75 

755 BASE INSS TERC 96,50 

756 BASE INSS AC.T 33,05 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 1.020,36 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.272,20 
	

9.00 	1.251,64 
	

SALARIO LIQ. 	1.020,36 



PrQdec_i.c..) 
SIGA /GPER-040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:27 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 26 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa, PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 011350 NOME: MARIO SERGIO HONDA 	FUNCAO: 0596 	COORD RECUA INTERNOS 

DT.ADM.:23/02/2016 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	2.182,13 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	9.00 	196,39 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	74,39 

410 ADIANT. SALAR/ 	0.00 	872,85 001 706 BASE IRRF SALA 	1.112,89 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	1.091,07 001 708 BASE IRRF DO A 	1.985,74 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	1.112,89 

	

716 DED.DEP. FOLHA 	189,59 

721 SAL.CONTR.ATE 	2.182,13 

	

729 FGTS 130. SALA 	87,28 

	

730 BASE FGTS 130. 	1.091,07 

731 BASE DO FGTS 	2.182,13 

732 FGTS 	174,57 

	

750 DED. INss SALA 	196,39 

	

754 BASE INSS EMPR 	436,43 

	

755 BASE INSS TERC 	126,56 

	

756 BASE INSS AC.T 	43,34 

	

792 SALARIOS DO ME 	2.182,13 

	

799 LIQUIDO A RECE 	1.105,99 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	3.273,20 
	

9.00 	2.167,21 
	

SALARIO LIQ. 	1.105,99 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 011984 NOME: MAURICIO MARCONDES DA COSTA 	FUNCAO: 0928 	SUPORTE INFORMATICA 

DT.ADM.:19/06/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	2.182,13 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	69,82 001 706 BASE IRRF SALA 	1.893,54 

402 INSS 130. SALA 	8.00 	58,19 001 708 BASE IRRF DO A 	1.963,36 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 001 709 1A. BASE IRRF 	1.090,51 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	872,85 001 721 SAL.CONTR.ATE 	872,85 

444 AV.PREVIO DESC 	30.00 	2.182,13 001 726 BASE IRRF DO 1 	669,19 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 729 FGTS 130. SALA 	58,19 

730 BASE FGTS 130. 	727,38 

731 BASE DO FGTS 	872,85 

732 FGTS 	 69,82 

733 SAL.CONTR.LIM. 	727,38 

750 DED. INSS SALA 	69,82 

752 DED.INSS 130.5 	58,19 

754 BASE INSS EMPR 	320,05 

755 BASE INSS TERC 	92,81 

756 BASE INSS AC.T 	31,78 

792 SALARIOS DO ME 	2.182,13 

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

TuTAIS -> 
	

21.24 	3.189,89 
	

46.00 	3.189,89 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

2811 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 6.00 1.091,07 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 2.162,13 001 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 303,07 001 

128 FERIAS PROPORC 5.12 909,22 001 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 80,00 001 

221 INSUFIC.SALDO 0.00 297,37 001 

222 SALDO SALARIO 12.00 872,85 001 

250 130. 	RESCISAO 4.12 727,38 001 

• 4 



Pr9deczto I 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:28 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 27 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTA°, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	F11.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011334 	NOME: NATHALIA MENDES H DO CARMO FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:10/02/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	9 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 44,25 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 706 BASE IRRF SALA 632,78 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,16 

.IS 	-> 	 36.00 	1.825,34 8.00 1.199,46 SALARIO LIQ. 625,88 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012122 	NOME: PEDRO ANICETO FUNCAO: 	0592 ATEND.MULT/TAREFA 

DT.ADM.:25/09/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEPOR.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	1.50 	124,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	III 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 2,38 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 124,45 001 	708 BASE IRRF DO A 915,98 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 517,73 

721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 	130. 	SALA 9,95 

730 BASE FGTS 130. 124,45 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A REGE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TrTAIS -> 31.50 	1.120,08 8.00 	609,25 SALARIO LIQ. 	510,83 

2812 



PrQd. 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:28 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 28 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JEITO - GESTAO, 	ASSESSORIA E 	SERVIÇOS - E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011386 NOME: RAFAELA CARDOSO FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:17/03/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

106 AVISO PREVIO I 33.00 1.338,58 001 401 INSS SALARIO 8.00 110,33 001 	603 PARTE EMP.C.BA 3,64 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 270,42 001 402 INSS 130. 	SALA 8.00 89,23 001 	721 SAL.CONTR.ATE 1.379,14 

128 FERIAS PROPORC 8.12 811,26 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 	726 BASE IRRF DO 1 1.026,26 

146 130. 	SAL.INDEN 1.12 101,41 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 3.589,63 001 	727 FGTS RESCISAO 110,33 

161 FERIAS S/AV.PR  1.12 101,41 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	728 FGTS MULTA 40% 79,83 

162 1/3 	FER.S/AV.P 0.00 33,80 001 503 DESC. 	INSUFIC. 0.00 19,07 001 	733 SAL.CONTR.LIM. 1.115,49 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 100,00 001 735 FGTS 130. 	RESC 89,23 

222 SALDO SALARIO 1.00 40,56 001 750 DED. 	INSS SALA 110,33 

250 130. 	RESCISAO 10.12 1.014,08 001 752 DED.INSS 	130.S 89,23 

392 CESTA BASICA 0.00 3,64 001 754 BASE INSS EMPR 498,93 

755 BASE INSS TERC 144,69 

756 BASE INSS AC.T 49,55 

770 BASE FGTS RESC 1.379,14 

771 BASE FGTS 13 R 1.115,49 

776 CONT 10% DE? F 19,96 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

.IS 	-> 	 54.48 	3.815,16 16.00 3.815,16 SALARIO LIO. 0,00 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012149 	NOME: RAFAELA COELHO G DE ALMEIDA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/10/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	% 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	1.00 	82,97 	001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 138,32 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	697 HORA NAO TRABA 2,66 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 82,97 001 	708 BASE IRRF DO A 673,05 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 274,80 

721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 130. 	SALA 6,63 

730 BASE FGTS 	130. 82,97 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

wyTAIS -> 31.00 	1.078,60 8.00 	567,77 SALARIO LIQ. 	510,83 



PrQdecto I Folha..: 	29 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:29 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JEITO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr., 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011456 NOME: RAYSSA ELIZABETH XAVIER SILVA 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULT/TAREFA 

DT.ADM.:18/05/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.NES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	6.00 	608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	706 BASE IRRF SALA 632,78 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

412 ADIANT.I3 SALA 0.00 608,45 001 	709 1A. 	BASE IRRF 632,78 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 CCI 	721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35  

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE 	INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

',IS 	-> 	36.00 	1.825,34 8.00 1.199,46 SALARIO LIQ. 625,88 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012139 NOME: RONALDO HONORIO BERNARDO FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:16/10/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.NES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC) COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 	13 	1.50 	124,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 19,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	708 BASE IRRF DO A 886,77 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 124,45 001 	709 1A. 	BASE IRRF 488,52 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 	130. 	SALA 9,95 

730 BASE FGTS 130. 124,45 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

rnTAIS -> 	31.50 	1.120,08 
	

8.00 	609,25 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

2814 



Pf9decto I „.„. 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:58:30 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 30 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JEITO - GESTAO, 	ASSESSORIA E 	SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012102 	NOME: ROSEMEIRE RODRIGUES FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:04/09/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	% 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	2.00 	165,94 	001 401 INSS SALARIO 8.00 79,65 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	697 HORA NAO TRABA 11,12 

410 ADIANT. 	BALARI 0.00 398,25 001 	698 HORAS ABONADAS 1,16 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 165,94 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	708 BASE IRRF DO A 915,98 

709 1A. 	BASE IRRF 517,73 

721 SAL.CONTR.ATE 995,63 

729 FGTS 130. 	SALA 13,27 

730 BASE FGTS 130. 165,94 

731 BASE DO FGTS 995,63 

732 FGTS 79,65 

750 DED. 	INSS SALA 79,65 

754 BASE INSS EMPR 199,13 

755 BASE INSS TERC 57,75 

756 BASE INSS AC.T 19,78 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 510,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,16 

TOTAIS -> 
	

32.00 	1.161,57 
	

8.00 	650,74 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

2815 



. Prçdec--to I Folha..: 	31 ,._ ..,.,...... 	i 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:30 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011286 NOME: TALITA SILVA DE ABREU FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:11/01/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% 	ER.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	6.00 	608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	604 PARTE EMP.VT/F 101,99 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	697 HORA NÃO TRABA 44,25 

411 VALE TRANSPORT 0.00 73,01 001 	706 BASE IRRF SALA 632,78 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	708 BASE IRRF DO A 1.080,82 

447 COM'! ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 594,06 

721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 552,87 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.272,47 
	

SALARIO LIQ. 	552,87 

2813 



PrÇkdew-lo 	 Folha..: 32 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:58:30 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011429 NOME: THALES DE OLIVEIRA LOPES FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:02/05/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 051 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 22,13 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	706 BASE IRRF SALA 632,78 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	708 BASE IRRF DO A 1.056,26 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 569,50 

721 SAL.CONTR.ATE 1.216,89 

729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.216,89 

732 FGTS 97,35 

750 DED. 	INSS SALA 97,35 

754 BASE INSS EMPR 243,38 

755 BASE INSS TERC 70,58 

756 BASE INSS AC.T 24,17 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 625,88 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS 	-> 	 36.00 	1.825,34 8.00 1.199,46 SALARIO LIQ. 625,88 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	011971 NOME: ULISSES ALOISIO BIS FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.AD14.:05/06/2017 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 995,63 	DEP.I.R.: 	00 	DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 

129 	SALARIO 	FAMILI 	2.00 	62,14 	001 401 INSS SALARIO 8.00 74,12 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

137 	lA PARCELA 13 	3.50 	290,39 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 454,22 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	995,63 	001 409 FALTAS EM HORA 0.48 2,66 001 708 BASE IRRF DO A 915,98 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 709 1A. 	BASE IRRF 517,73 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 290,39 001 721 SAL.CONTR.ATE 926,59 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 729 FGTS 13o. 	SALA 23,23 

467 DSR 12.00 66,38 GOl 730 BASE 	FGTS 	130. 290,39 

731 BASE DO FGTS 926,59 

732 FGTS 74,12 

750 DED. 	INSS SALA 74,12 

754 BASE INSS EMPR 185,32 

755 BASE INSS TERC 53,74 

756 BASE INSS AC.T 18,40 

792 SALARIOS DO ME 995,63 

799 LIQUIDO A RECE 509,46 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

AIS -> 
	

35.50 	1.348,16 
	

20.48 	838,70 
	

SALARIO LIQ. 	509,46 

2817 



Pr9dex.:to 1 
	

Folha..: 33 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:58:31 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 MAT.: 	011060 NOME: VANESSA CASAGRANDE FRANCISCO FUNCAO: 	0118 SUPORTE ADMINISTRATI 

DT.ADM.:24/11/2015 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.636,60 	DEP./.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 % HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COO DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 818,30 001 401 INSS SALARIO 8.00 130,92 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.636,60 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 43,89 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 654,64 001 	706 BASE IRRF SALA 851,04 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 818,30 001 	708 BASE IRRF DO A 1.505,68 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE IRRF 851,04 

721 SAL.CONTR.ATE 1.636,60 

729 FGTS 130. 	SALA 65,46 

730 BASE FGTS 130. 818,30 

731 BASE DO FGTS 1.636,60 

732 FGTS 130,92 

750 DED. 	INSS SALA 130,92 

754 BASE INSS EMPR 327,32 

755 BASE INSS TERC 94,92 

756 BASE INSS AC.T 32,51 

792 SALARIOS DO ME 1.636,60 

799 LIQUIDO A RECE 844,14 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS 	-> 	 36.00 	2.454,90 8.00 1.610,76 SALARIO LIQ. 844,14 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	012163 NOME: VANESSA FERNANDA AP DA SILVA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:21/11/2017 	CATEG., 	MENSALISTA 	SAL.: 663,76 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	% HR.MES: 120.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 	13 	0.50 	27,66 	001 401 INSS SALARIO 8.00 5,30 001 	603 PARTE EMP.C.BA 10,92 

221 	INSUFIC.SALDO 	0.00 	626,33 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 	706 BASE IRRF SALA 61,07 

222 	SALDO SALARIO 	9.00 	199,13 	001 412 ADIANT.13 SALA 0.00 27,66 001 	721 SAL.CONTR.ATE 66,37 

392 	CESTA BASICA 	0.00 	10,92 	001 432 13 ANTECIPADO 0.00 27,66 001 	729 FGTS 	130. 	SALA 2,21 

444 AV.PREVIO DESC 30.00 663,76 001 	730 BASE FGTS 130. 27,66 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	731 BASE DO FGTS 66,37 

466 FALTAS EM DIAS 20.00 110,63 001 	732 FGTS 5,30 

467 DOR 4.00 22,13 001 	750 DED. 	INSS SALA 5,30 

754 BASE INSS EMPR 13,27 

755 BASE INSS TERC 3,85 

756 BASE INSS AC.T 1,32 

792 SALARIOS DO ME 663,76 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

9.50 	864,04 
	

62.00 	864,04 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

2818 



PrÇFder.--to I 	 Folha..: 34 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:58:32 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - 	GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVIÇOS - 	E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002027000 	MAT.: 	010902 	NOME: WELINGTON GUSTAVO DA SILVA 	FUNCAO: 	0595 COORD DE ATENDIMENTO 

DT.ADM.:22/10/2015 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 2.182,13 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	REF. VALOR PC1 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 	6.00 	1.091,07 	001 401 INSS 	SALARIO 	9.00 196,39 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	2.182,13 	001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 2,40 991 	698 HORAS ABONADAS 140,45 

410 ADIANT. 	SALARI 	0.00 872,85 001 	706 BASE IRRF SALA 1.112,89 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 1.091,07 001 	708 BASE IRRF DO A 1.985,74 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 4,50 001 	709 1A. 	BASE 	IRRF 1.112,89 

721 SAL.CONTR.ATE 2.182,13 

729 FGTS 130. 	SALA 87,28 

730 BASE FGTS 	13o. 1.091,07 

731 BASE DO FGTS 2.182,13 

732 FGTS 174,57 

750 DED. 	INSS SALA 196,39 

754 BASE INSS EMPR 436,43 

755 BASE INSS TERC 126,56 

756 BASE INSS AC.T 43,34 

792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

799 LIQUIDO A REGE 1.105,99 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	3.273,20 
	

9.00 	2.167,21 
	

SALARIO LIQ. 	1.105,99 
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Folha.: 35 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:58:32 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 

Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E 
	

Tp. Contr.: Indeterminado 

Empresa: 	PRO JECTO 

PR 

COD DESCRICAO 

- GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS 

()VENTOS 

REF. 	VALOR PC1 	COD 

- EIRELI 

DEI 

DESCRICAO 

CONTOS 

RI F. VALOR PCI COD 

BASES 

DESCRICAO VALOR 

106 AVISO PREVIO I 33.00 1.338,58 001 401 INSS SALARIO 399.00 4.599,49 001 603 PARTE EMP.C.BA 4.659,20 

107 ADICIONAL 1/3 32.00 621,98 001 402 INSS 130. 	SALA 40.00 398,89 001 604 PARTE EMP.VT/F 161,98 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 1.824,18 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 117,60 697 HORA NÃO TRABA 1.769,98 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 446,86 001 409 FALTAS EM HORA 14.05 77,72 001 698 HORAS ABONADAS 534,65 

126 FERIAS 46.00 1.865,90 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 21.444,77 001 706 BASE IRRF SALA 32.009,56 

127 FERIAS VENC IN 36.36 3.650,67 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 146,02 001 707 BASE IRRF FERI 1.492,72 

128 FERIAS PROPORC 14.36 1.821,89 001 412 AD/ANT.13 SALA 0.00 21.890,00 001 708 BASE IRRF DO A 51.202,27 

129 SALARIO FAMILI 7.00 217,49 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 8.604,92 001 709 1A. 	BASE IRRF 28.448,22 

131 SALARIO MATERN 30.00 1.216,89 001 432 13 ANTECIPADO 0.00 27,66 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 1.327,13 

137 lA PARCELA 13 196.50 21.890,00 001 444 AV.PREVIO DESC 150.00 6.496,56 001 720 IRRF ADTO FOLH 82,17 

146 130. 	SAL.INDEN 1.12 101,41 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 216,00 001 721 SAL.CONTR.ATE 57.729,38 

161 FERIAS S/AV.PR  1.12 101,41 001 466 FALTAS EM DIAS 35.00 193,60 001 726 BASE IRRF DO 1 4.587,62 

162 1/3 	FER.S/AV.P 0.00 33,80 001 467 DSR 155.99 876,82 001 727 FGTS RESCISÃO 110,33 

188 FERIAS MES SEG 5.00 202,81 001 488 FERIAS PAGAS M 7.00 1.135,77 001 728 FGTS MULTA 40% 79,83 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 440,00 001 491 INSS FERIAS 24.00 199,01 001 729 FGTS 130. 	SALA 2.060,63 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 5.00 67,60 001 499 LIQUIDO DE FER 0.00 1.492,72 001 730 BASE FGTS 130. 25.761,02 

221 INSUFIC.SALDO 0.00 923,70 001 503 DESC. 	INSUFIC. 0.00 19,07 001 731 BASE DO FGTS 56.350,24 

222 SALDO SALARIO 66.00 2.897,31 001 518 DESC ADIANTAME 0.00 1.227,11 001 732 FGTS 4.507,88 

25 REEMB UNIFORME 0.00 350,00 001 519 IRRF ADIANTAME 0.00 82,17 001 733 SAL.CONTR.LIM. 4.986,51 

13o. 	RESCISÃO 45.60 4.885,10 001 735 FGTS 	130. 	RESC 89,23 

2/0 SALARIO MENSAL 1193.00 50.490,00 001 750 DED. 	INSS SALA 4.599,49 

392 CESTA BASICA 0.00 14,56 001 751 DED. 	INSS FERI 220,65 

752 DED.INSS 	130.S 398,89 

754 BASE INSS EMPR 12.543,26 

755 BASE INSS TERC 3.637,55 

756 BASE INSS AC.T 1.245,71 

770 BASE FGTS RESC 1.379,14 

771 BASE FGTS 13 R 1.115,49 

776 CONT 10% DEP F 19,96 

792 SALARIOS DO ME 64.030,61 

799 LIQUIDO A RECE 26.156,24 

803 DEL SAL MATES 101,41 

817 SEGURO DE VIDA 49,98 

818 PARTE EMP.ODON 619,46 

820 VL ADIANT C/IR 1.309,28 

TOTAIS -> 
	

1712.06 
	

95.402,14 
	

825.04 
	

69.245,90 
	

SALARIO LIQ. 	26.156,24 

Sit.Normal: 0000039 Admitidos:0000002 Afastados: 0000001 Demitidos:0000007 Ferias:0000003 Outros C.Custo:0000000 Total:00000050 
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wuto 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 
Hora...: 13:58:32 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 36 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E 

	
Tp. Contr.: Determinado + Indeterminado 

Grupo de Empresas: PROJECTO 

PR OVENTOS 
	

DESCONTOS 
	

BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO VALOR 

106 AVISO PREVIO I 33.00 1.338,58 001 401 INSS SALARIO 399.00 4.599,49 001 603 PARTE EMP.C.BA 4.659,20 

107 ADICIONAL 1/3 32.00 621,98 001 402 INSS 130. 	SALA 40.00 398,89 001 604 PARTE EMP.VT/F 161,98 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 1.824,18 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 117,60 .+1 697 HORA NÃO TRABA 1.769,98 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 446,86 001 409 FALTAS EM HORA 14.05 77,72 001 698 HORAS ABONADAS 534,65 

126 FERIAS 46.00 1.865,90 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 21.444,77 001 706 BASE IRRF SALA 32.009,56 

127 FERIAS VENC IN 36.36 3.650,67 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 146,02 001 707 BASE IRRF FERI 1.492,72 

128 FERIAS PROPORC 14.36 1.821,89 001 412 ADIANT.13 SALA 0.00 21.890,00 001 708 BASE IRRF DO A 51.202,27 

129 SALARIO FAMILI 7.00 217,49 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 8.604,92 001 709 1A. 	BASE IRRF 28.448,22 

131 SALARIO MATERN 30.00 1.216,89 001 432 13 ANTECIPADO 0.00 27,66 00! 716 DED.DEP. 	FOLHA 1.327,13 

137 lA PARCELA 13 196.50 21.890,00 001 444 AV.PREVIO DESC 150.00 6.496,56 001 720 IRRF ADTO FOLH 82,17 

146 130. 	SAL.INDEN 1.12 101,41 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 216,00 001 721 SAL.CONTR.ATE 57.729,38 

161 FERIAS S/AV.PR  1.12 101,41 001 466 FALTAS EM DIAS 35.00 193,60 001 726 BASE IRRF DO 1 4.587,62 

162 1/3 	FER.S/AV.P 0.00 33,80 001 467 DSR 155.99 876,82 00! 727 FGTS RESCISAO 110,33 

188 FERIAS MES SEG 5.00 202,81 001 488 FERIAS PAGAS M 7.00 1.135,77 001 728 FGTS MULTA 40% 79,83 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 440,00 001 491 INSS FERIAS 24.00 199,01 001 729 FGTS 130. 	SALA 2.060,63 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 5.00 67,60 001 499 LIQUIDO DE FER 0.00 1.492,72 081 730 BASE FGTS 	13o. 25.761,02 

221 INSUFIC.SALDO 0.00 923,70 001 503 DESC . 	INSUFIC. 0.00 19,07 001 731 BASE DO FGTS 56.350,24 

222 SALDO SALARIO 66.00 2.897,31 001 516 DESC ADIANTAME 0.00 1.227,11 001 732 FGTS 4.507,88 

246 REEMB UNIFORME 0.00 350,00 001 519 IRRF ADIANTAME 0.00 82,17 001 733 SAL.CONTR.LIM. 4.986,51 

130. 	RESCISÃO 45.60 4.885,10 001 735 FGTS 	130. 	RESC 89,23 

SALARIO MENSAL 1193.00 50.490,00 001 750 DED. 	INSS SALA 4.599,49 

392 CESTA BASICA 0.00 14,56 001 751 DED. 	INSS FERI 220,65 

752 DED.INSS 	130.S 398,89 

754 BASE INSS EMPR 12.543,26 

755 BASE INSS TERC 3.637,55 

756 BASE INSS AC.T 1.245,71 

770 BASE FGTS RESC 1.379,14 

771 BASE FGTS 13 R 1.115,49 

776 coNT 10% DEP F 19,96 

792 SALARIOS DO ME 64.030,61 

799 LIQUIDO A RECE 26.156,24 

803 DEL SAL MATER 101,41 

817 SEGURO DE VIDA 49,98 

818 PARTE EMP.ODON 619,46 

820 VL ADIANT C/IR 1.309,28 

TOTAIS -> 
	

1712.06 
	

95.402,14 
	

825.04 	69.245,90 
	

SALARIO LIQ. 	26.156,24 

Microsiga Software S/A 	 - Hora Término: 13:58:32 

2821 



18 

I Tabetlâo de Notas e cle Protsro e S.C. Sul - SP 
TatdelLâo - 01 	s cI. Gamafgo Filho 

T (11) 38-5856 
AUT ENTICAÇÃO. Autentico presente cópia, a qual 
COntere Cem o orig 	a mim altor eriado do que dou te 

oQ 

cr PRODESP 
Tecnologia da informação 

Taboão da Serra, 19 de setembro de 2017. 

Em tesr_ 

I=j 

•-• .; 
-417"".. 	 • 

tTl 	• •4•' 	Ta  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 187/2017 

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita no C 1 N2  
62.577.929/0001-35, neste ato representada por seus funcionários abaixo signatários, atesta par os 
devidos fins que a empresa PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua 
Lourdes n2  607 — Nova Gerty — São Caetano do Sul — SP, inscrita no CNR.I/MF sob o n2  43.316.033/0001-
58, executa os serviços alusivos ao objeto dos contratos conforme abaixo relacionado, atendendo 
satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência. 

CONTRATO 
	

PRO.00.6778 

Objeto 
Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo Botucatu, de acordo com o CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato supracitado. 

Assinatura 
	

07/07/2015 

Vigência 
	

29/10/2015 a 28/10/2020 

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 AR A 

 
E 

1.680 38.297 1.965 m2  

CONTRATO 
	

PRO.00.6780 

Objeto 
Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo Tatuí, de acordo com o CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato supracitado.  

Assinatura 
	

07/07/2015 

Vigência 
	

22/10/2015 a 21/10/2020 

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

ÁREA 

1.342 30.572 1. 09,36 m2  

282Z 	
YJJ 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

RUA AGUEDA GONÇALVES, 240— JARDIM PEDRO GONÇALVES — TABOÃO DA SERRA — SP — CEP: 06.760-900 — FONE: (011) 2845 6248/6293/6287 — FAX 11 1 2845 6037 
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PRODESP 
Tecnologia da ii- r-l-rnação 

CONTRATO PRO.00.6953 

Objeto  
Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo Sorocaba, de acordo com o CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato supracitado. 

Assinatura 01/06/2016 

Vigência 01/06/2016 a 31/05/2020 

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

    

    

 

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017  

  

 

ÁREA 

2.443 rn2  2.972 

 

67.891 

   

AD IANA SIMÕES FERNANDES 
Gerente 
Matrícula: 13.868-0 

SERGIO TADEU HIROTA DA SILV 
Especialista Suporte Gestão 
Matrícula: 14.809-0 
Área responsável pela emissão do atestado gerado em conformidade 
com as informações prestadas pelos gestores do contrato 

2823 
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• 
/PRODESP 

Tecnologia da Informação 

Gestão do Contrato de Fornecedor 

ORDEM DE SERVIÇO 

SCO.EX.297/2016 

São Paulo, 01 de junho de 2016. 

A 
PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO PRO 6953 

Informamos nos termos do subitem 5.1.1 da Cláusula V — OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA PRODESP, que os serviços do objeto do contrato referenciado 
— prestação de serviço de gestão, operação e manutenção do Posto Poupatempo 
Sorocaba, localizado na cidade de Sorocaba/SP, na Rua Leopoldo Machado, 525 — Centro, 
deverão ter início no dia 06/06/2016. 

Para a execução do objeto contratado deverão ser observadas e cumpridas todas as 
cláusulas e condições estabelecidas no Contrato e ANEXO II — CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

krA 	• 
CESAR AUGUSTO GIAV ROTTI BARBOSA— MATRÍCULA 14.482-4 
COMPANHIA DE PROg SAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PA_ LO - PRODESP 

De acordo. 
O Tabelião e Notas e oe Protesto 	S.G. Sul - SP 

Tabeliã - Olavo Pires dei margo Filho 
Tel.: (In 4238-5 56 

AUT ENTICAC 	AulentlCo a ores te cOpia, a qual 
confere com o on ;nal a miro aprese,va o do que dou le 

8 	

o 	JAN. 208 
	lf""?, 

PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 1.1est` 	 da verdade 



,Olel cie C Sul 
i(r ege" 

4236-5656 

deste 

ministraçãw 
.ERNO D 

g:thtrato, se ffla 	encontrg 

PRODESP 
Tecnologia da Informação 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO 
ABRANGENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS 
DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E DE ADEQUAÇÃO 
EVOLUTIVA DO POSTO POUPATEMPO SOROCABA, QUE 
FAZEM A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP E A PRO JECTO 
— GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS — EIRELI. 

Certifico que o conteúdo 
das cláusulas I (item 1.1) à 
XIV (item 14.1), das 02 
(duas) vias deste contrato, 
com folhas numeradas de 
01 à 27 e seus Anexos é 
idêntico /ao do original 
cancelado 	pela 
gssessoria Jurídica — PAJ, 

79nexol—a—o--processo n.° 
25761. 

O Bénassi 
•• 2-6 	PRO.00.6953 

uporte Cstão • GSC 

Newton R 
Ma 

Especialista 

Pelo presente contrato, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, 
Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.° 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, a 
empresa PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS — EIRELI, inscrita no 
CNPJ/MF 43.316.033/0001-58, com sede na Rua Lourdes, 607— Bairro Nova Gerti — São 
Caetano do Sul — SP — CEP 09571-470, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais ao final 
designados e assinados, têm entre si justo e acertado o contrato de prestação de serviço 
de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção e 
de adequação evolutiva do Posto Poupatempo SOROCABA, mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 

I - OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de gestão 
abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção e de 
adequação evolutiva do Posto Poupatempo SOROCABA, localizado na cidade de 
Sorocaba/SP, na Rua Leopoldo Machado, 525 — Centro, de acordo com o 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições 
estabelecidas neste contrato. 

1.2. Os serviços objeto da contratação compreendem: 

1.2.1. Prestação de serviços de gestão, gerenciamento administ ção do Posto 
Poupatempo SOROCABA; 

1.2.2. Prestação de serviços de recepção),.info 
presencial ao público nos órgãos da3ããiiiiiTir' 
do Posto Poupatempo, conforrrS,,,diseF#NO: 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 4;,:kaÉkCi' II 
interrupção ou prejuízo do atendimed nonga 
em funcionamento; 

• " Em tes • • 	• 1/27 
Rua Agueda Gonçalves, 240- Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TEt_p9,rz,1E 

INTERNET: www,prodesp.sp qov.br  - prodes,p4pio- • .g=-Adirk-411 

0970AF012974: 

tendimento 

Selw3 
2a45.6381 
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Tecnologia da Informação PRO.00.6953 

• 
PRODESP 
1.2.3. Realização do Programa de Formação e Capacitação e de Educação 

Continuada para toda a equipe de serviços de recepção, informação, 
orientação ao público e atendimento e administração do Posto, assim como 
para os integrantes dos órgãos parceiros, com preparação de infraestrutura 
e fornecimento de apoio logístico no próprio Posto; 

1.2.4. Fornecimento, reposição e substituição de uniformes e crachás para toda a 
equipe de serviços de recepção, informação, orientação ao público, 
atendimento, supervisão, administração do Posto Poupatempo objeto deste 
instrumento e também dos órgãos que compõem o Posto, de acordo com o 
previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II, 
neste instrumento e em cronograma estabelecido em conjunto com a 
PRODESP/Poupatempo; 

1.2.5. Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os 
serviços de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto 
Poupatempo objeto deste contrato, incluindo edificações e as instalações 
hidrossanitárias, elétricas e de ar condicionado, mantendo-as em 
condições normais de utilização; 

1.2.6. Fornecimento, montagem e manutenção do mobiliário do Posto 
Poupatempo previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II; 

1.2.6.1. Manutenção de todo o mobiliário, inclusive aquele pré-existente, e 
substituição de itens, quando necessário, de forma a manter o 
padrão de qualidade e operação da unidade. 

1.2.7. Fornecimento, montagem e manutenção da comunicação visual do Posto 
Poupatempo previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II; 

.2.7.1. Manutenção de toda a comunicação visual, inclusive aquela pré-
existente, e substituição de itens, quando necessário, de forma a 
manter o padrão de qualidade e operação da unidade. 

f .,., o 11.4OaD, 30 G,e Nota 
i' 	- e- 	 o 
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M. 2018 

cimento, instalação e operação dos softwares, hardwares e demais 
ÓP'  

,tp? mentos necessários à operação da administração do Posto e dos 
0°01 da Administração Direta, conforme CADERNO DE 
afR 	IFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II; 

Ato2,43. . Manutenção da tecnologia, atualização e substituição, quando 
necessário, dos softwares, hardwares e demais equipamentos, 
inclusive os pré-existentes na unidade. 

Fornecimento e manutenção dos equipamentos, como de geren lamento 
de atendimento, para todos os órgãos, e para equipamentos es ecíficos, 
seguindo os parâmetros estabelecidos no CADER O DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II; 
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• 
PRODESP 

ecno egia da Informação PRO.00.6953 

1.2.9.1. Manutenção, substituição e atualização, quando necessário, de 
todos os equipamentos, inclusive aqueles pré-existentes na 
unidade, de forma a manter o padrão de qualidade e operação da 
unidade. 

1.2.10. Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte" e de "Manutenção" 
dos recursos de teleinformática e de informática para todos os órgãos do 
Posto; 

1.2.11. Fornecimento e reposição contínua de folheteria e impressos necessários 
para o funcionamento dos serviços de administração do Posto Poupatempo 
e dos órgãos da Administração Direta; 

1.2.12. Fornecimento de todo material necessário à operação dos equipamentos e 
sistemas eletrônicos e computacionais, bem como dos insumos utilizados 
nos atendimentos normais, nos atendimentos de exceção (casos em que a 
condição física ou mental do cidadão requer tratamento especial e 
preferencial) e eventual contingência para a execução dos serviços 
contratados; 

1.2.13. Fornecimento de serviços de transporte conforme disposições contidas no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —ANEXO II; 

1.2.14. Fornecimento de materiais, utilidades e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços gerais de apoio, atendendo o estabelecido no item 
16 do CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II deste 
contrato; 

1.2.15. Execução da adequação evolutiva do Posto Poupatempo SOROCABA, 
que consiste nas ações para renovação e atualização de instalações e 
equipamentos, incluindo material e mão de obra, seguindo as 
especificações do CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II, 
sem interrupção ou prejuízo do atendimento normal da unidade que se 
encontra em funcionamento. 

ens móveis e equipamentos pré-existentes na unidade que se encontra em 
anTéRçk,,,  de propriedade da PRODESP, serão relacionados em conjunto 

e5êTrao_ETo 
TR TADA, que tem a responsabilidade de zelar e mantê-los em bom 

da a vigência deste contrato. 

181.3.1 	A CONTRATADA deverá manter a relação de bens móveis e 
da verdade equipamentos devidamente atualizada ao longo da vigência deste 
	 contrato, informando todas as alterações e substituições, sempre 

que solicitado pela PRODESP. 

CONTRATADA deverá manter total observância às disposições contidas no 
ERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II, endo em vista a 
nização de instalações e de serviços do Programa Poupat mpo. 
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1.5. A presente contratação, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
n.° 044/2016, foi homologada pela Diretoria Executiva, assim como autorizada a 
previsão de despesa orçamentária nos Documentos de Comprovação 
Orçamentária, nos termos do Decreto Estadual n.° 33.144, de 20/3/91, conforme 
documentos anexados no Processo PRODESP n.° 92.576. 

II - PRAZOS 

2.1. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1.1. A vigência do presente Contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, contados 
a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por mais um 
período de 12 (doze) meses, até o limite de 60 (sessenta) meses, desde 
que não haja manifestação em contrário das partes, no prazo de até 90 
(noventa) dias do término do prazo contratual. 

2.1.2. O início da execução do objeto contratado se dará a partir da data indicada 
na Ordem de Início dos Serviços, emitida pela PRODESP, conforme 
previsto no item 5.1.1. da Cláusula V — OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA PRODESP. 

2.2. ETAPAS 

2.2.1. A CONTRATADA deverá informar os seguintes itens, dentro do prazo 
estipulado, a contar a partir da data de assinatura do contrato: 

a) 	Constituir Equipe Técnica, composta dos profissionais das principais 
áreas técnicas envolvidas na adequação evolutiva do Posto em até 5 
(cinco) dias: 
a.1) Coordenador técnico geral para as ações de adequação 

evolutiva; 
a.2) Responsável técnico pela adequação do espaço físico; 

.3) 	Responsável técnico pela teleinformática; 
Responsável técnico pela área de recursos humanos, formação 
e capacitação da equipe do Posto, bem como, responsável 
pelo fornecimento de uniforme e crachás. 

de S.C. Sul - SP 
amargo Filho se 	4) 

te copia, a cium 
cin que dou fé 

ver ade
'Apresentar o plano de seleção e contratação da equipe da 

L9P1mT, :f" 

ONTRATADA em até 10 (dez) dias. 
e 30afes tia 	 , 

c) 	Apresentar os protótipos dos uniformes e crachás para aprovação em 
até 15 (quinze) dias. 

Entregar os uniformes e crachás para os funcio ários, pelo menos, 7 
(sete) dias antes da data de inicio de atividade 4o Posto Poupatempo 
SOROCABA, de forma a permitir a realização d s devidos ajustes. 
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2.2.2. A data para início da prestação de serviço no Posto Poupatempo 
SOROCABA será indicada na Ordem de Início de Serviço, emitida de 
acordo com o ANEXO VI. 

2.2.2.1. A CONTRATADA deverá concluir o Programa de Formação e 
Capacitação previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS — ANEXO II, em até 180 (cento e oitenta) dias do 
inicio da prestação dos serviços, conforme OIS mencionada no 
item 2.2.2. acima. 

2.2.3. Para a execução dos eventos/serviços indicados abaixo, visando a 
adequação evolutiva do Posto, a CONTRATADA deverá respeitar os 
prazos-limite abaixo estabelecidos, considerando dias corridos a contar da 
data indicada na Ordem de Início de Serviço, emitida pela PRODESP, 
conforme previsto no item 5.1.1. da cláusula V — OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA PRODESP. 

ITE ENTOS/SERVIÇ 0-LIMITE 

   

1.  
Apresentação dos cronogramas detalhados para: 
Adequação do espaço físico do Posto Poupatempo 
Atualização tecnológica de informática 

Até 10 dias 

2.  

Apresentação descritiva dos itens a serem fornecidos, 
para comprovação de atendimento das especificações 
técnicas exigidas: 
Equipamentos de teleinformática / Equipamentos 
específicos / Apresentação de protótipos de 
mobiliário e comunicação visual 

Até 30 dias 

3.  

Conclusão dos serviços: 
Instalação do mobiliário 
Instalação de comunicação visual 
Instalação de equipamentos de teleinformática 
Instalação de equipamentos específicos 
Adequaç. do spaço físico do Posto Poupatempo 

Até 150 dias 

 

 

 

ção do Posto Poupatempo previstos neste contrato 
e icada na Ordem de Início de Serviço, 

go.,  F.o,. cie modo a garantir a continuidade do 
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018 

da verdade 

naruna lar*, Soares da sgva 
Si,r1R 

5/27 
ra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PA 

INTERNET 	ode • s . . .ovbr - prodesp@prodesp.sp.gov.br  
Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da S - FAX: (11) 2845.6381 

2823 



PRODESP 
Tecn agia da Informação 	

PRO.00.6953 

2.2.5. A emissão do Termo de Aceite Definitivo por parte da PRODESP se dará 
somente após a conclusão das atividades previstas para ajustes e 
adequação evolutiva. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar 
todas as condições exigidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS - ANEXO II deste contrato. 

2.2.6. A inobservância dos prazos estipulados neste contrato somente será 
admitida pela PRODESP quando fundamentada nos motivos de força 
maior previstos no Código Civil Brasileiro ou por motivos imputáveis à 
PRODESP, os quais deverão ser comprovados, sob pena da 
CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste instrumento. 

2.2.7. A hipótese de que trata o item 2.2.6., somente será considerada mediante 
solicitação escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo de 10 
(dez) dias do fato gerador do atraso aceito pela PRODESP, também, por 
escrito. 

III - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ 16.335.999,84 (dezesseis 
milhões, trezentos e trinta e cinco mil,novecentos e noventa e nove reais e oitenta 
e quatro centavos), 19/04/2016. 

3.1.1. O preço ajustado neste contrato inclui todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao seu objeto, abrangendo despesas com adequação evolutiva, 
logística de operação, móveis, equipamentos, inclusive os de informática, 
telecomunicações, instalações, equipe de profissionais, formação, 
capacitação, uniformes, crachás, remunerações, transportes, suporte 
técnico, manutenção preventiva e corretiva, conforme CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II, bem como todos os benefícios 
e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários, 
ficando todos estes itens sob a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive no que se refere às suas empresas subcontratadas, não cabendo 
à PRODESP arc com quaisquer custos adicionais a este título. 

3.2. A PRODESP paga 
objeto deste contr 
e trinta e três reais 
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3.2.1 Os padam 
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3.2.2. No primeiro e no último mês da prestação dos serviços, o valor mensal 
definido no item 3.2. será calculado pro rata die, adequando os dispêndios 
à efetiva vigência contratual, conforme cláusula II — PRAZOS. Nos demais 
meses, os encargos serão cobrados com base no período mensal da 
efetiva prestação dos serviços. 

3.2.3. Se na fase de prestação de serviços de adequação evolutiva, prevista no 
item 2.2.3., a CONTRATADA não realizar os eventos/serviços nos prazos 
estabelecidos, os pagamentos mensais poderão ser suspensos até a 
regularização dos mesmos, ou glosados os itens não executados, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste instrumento. 

3.2.4. Na fase de prestação de serviços de operação prevista no item 2.2.2., para 
o pagamento do valor mensal estabelecido no item 3.2., a CONTRATADA 
deverá obedecer aos seguintes parâmetros: 

A) TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 

IIRGD — Serviços de emissão de RG 
(todas as vias) 

T.M.A.* Situação Considerada Aplicação 

até 15min38seg Previsto Pagamento de 100% do valor mensal 

15min39seg a 16min52seg abaixo do Previsto desconto de 0,75% do valor mensal 

acima 16min53seg Inaceitável desconto de 0,75% do valor mensal e 
penalizações previstas contratualmente 

*Os valores poderão ser revistos em função da performance dos Postos Poupatempo. A alteração será 
formalizada pela PRODESP. 

Detran — Serviços de emissão de CNH 
(todas as vias) 

T.M.A.* Situação Considerada Aplicação 

até 8min02seg Previsto Pagamento de 100% do valor mensal 

8min03seg a 8min40se 
.. 

aGaixo do Previsto desconto de 0,75% do valor mensal 

ou e de Pr 
acima 8pirie 	oi o Piree• 
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B) PESQUISA DE SATISFAÇÃO MENSAL 

Média Geral do Posto* 

acima de 9,23 Previsto Pagamento de 100% do valor mensal 

entre 9,04 e 9,23 Abaixo do previsto Desconto de 0,5% do valor mensal 

abaixo de 9,04 Inaceitável Desconto de 0,5% do valor mensal e penalizações 
previstas contratualmente 

* Os valores poderão ser revistos em função da performance dos Postos Poupatempo. A alteração será 
formalizada pela PRODESP. 

C) PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS - DETRAN, IIRGD e SERT 

Neste indicador observaremos as seguintes condições e providências, considerando 
cada órgão separadamente: 

ia  Condição: Obtido 100% dos Pontos de Atendimento Ativos, de segunda-feira a 
sábado, durante todo o mês, conforme a distribuição dos Postos de 
Trabalho definidos no "Detalhamento dos Postos de Trabalho" do 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II deste 
instrumento. 

Providência: Esta ocorrência resultará no pagamento de 100% (cem por cento) do valor 
mensal. 

2a  Condição:  Não satisfeita a condição acima, deverá ser observado o quadro abaixo: 

PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS - DETRAN, IIRGD OU SERT 

Condição 

°A Atendimentos diários com Tempo de Espera menor que 20 min. 

Pagamento de 100% do valor mensal entre 80% e 100I o 

abaixo de 80° Desconto de 1% do valor mensal 
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3.3. No caso de formação de consórcio, para o faturamento dos serviços objeto deste 
contrato, a CONTRATADA deverá cumprir o disposto no Artigo 4° da Instrução 
Normativa Receita Federal do Brasil - RFB n.° 834, de 26 de março de 2008, que 
estabelece que o faturamento correspondente às operações do consórcio será 
efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal 
ou Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento. 

3.4. As Notas Fiscais/Faturas representativas dos pagamentos mensais deverão ser 
entregues até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 
pela CONTRATADA na sede da PRODESP, situada na Rua Agueda Gonçalves, 
n.° 240 — Taboão da Serra/SP — Protocolo Central — piso PD — sala 1.4, de 
segunda-feira a sexta-feira das 8h às 17h. 

3.4.1. Na hipótese de divergência entre os valores constantes da Nota 
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e o estipulado no contrato, a 
PRODESP poderá glosar os valores apontados como indevidos. No caso 
de devolução da Nota Fiscal/Fatura, a reapresentação será considerada 
como nova solicitação. 

3.4.1.1. Na ocorrência do disposto no subitem 3.4.1. e/ou atraso na 
entrega da Nota Fiscal/Fatura, no prazo estabelecido no item 3.4., 
o pagamento correspondente será efetuado em 30 (trinta) dias 
contados do seu recebimento. 

3.5. As importâncias a serem pagas pela PRODESP serão depositadas em conta 
corrente da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual 
n.° 55.357, de 18 de janeiro de 2010. 

3.5.1. Para tanto, a CONTRATADA deverá informar à PRODESP, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da assinatura do presente 
contrato, o número de sua conta corrente e o da agência do referido 
estabelecimento bancário. 

3.6. A PRODESP só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente 
Contrato, caso a Certidão Negativa de Débito - CND-INSS esteja em vigor e/ou se 
não houver pendência de obrigação em nome da CONTRATADA registrada no 
CADIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 
Estaduais. 
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3.9. Todos os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, 
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como ficarão a cargo da 
mesma os encargos e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária e tributária, inclusive em relação as suas empresas subcontratadas. 

3.10. Quando a PRODESP for a fonte responsável pelo recolhimento do tributo, ela 
descontará dos pagamentos que fizer à CONTRATADA, segundo a legislação 
vigente, e recolherá nos prazos de lei. 

3.11. A PRODESP reserva-se o direito de solicitar à CONTRATADA, quando entender 
conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais 
encargos devidos, diretos ou indiretamente, a respeito deste contrato. 

3.12. O valor mensal previsto no item 3.2 será reajustado anualmente, de acordo com a 
variação do IPC FIPE (índice de Preços ao Consumidor) ocorrida no período, 
conforme fórmula a seguir: 

IPC 
R = Po . [ ( 	 ) 1] 

IPCo 

Onde: 

R = parcela de reajuste; 

Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do 
contrato no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC - FIPE (índice de Preço ao Consumidor), ocorrida 
entre o mês de referência de preços ou o mês do último reajuste 
aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 

3.12.1. Na hipótese de superveniência de disposição da Lei Federal ou 
determinação do Poder Executivo Federal, permitindo a aplicação de 
reajuste de preço em periodicidade inferior à prevista no item 3.12., 
poderão as partes contratantes repactuar a nova periodicidade, obedecidas 
as condições que a Lei, então vigente, estabelecer. 

3.12.2. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do índice 
estabelecido no item 3.12., será utilizado o índio 	'al que vier a 
substituí-lo ou, no caso de não determinação deste, s rá esc ido o índice 
substituto que melhor venha refletir a variação dos iustos do • .jeto deste 
contrato. 

, 
3.12.3. Na periodicidade prevista no item 3.12.: e2aléi;',à)ê-s  et0',7,0snurw 
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IV - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, para assinatura do Contrato, deverá entregar instrumento de 
Constituição de Consórcio, devidamente regularizado. 

4.2. A CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de 
assinatura deste instrumento, deverá: 

4.2.1. Credenciar, junto à PRODESP, representante e seu substituto, 
responsáveis pela gestão do contrato, a quem deverão ser conferidos 
poderes de ampla decisão e de representação legal, inclusive no que se 
refere aos recebimentos das notificações quanto às aplicações das 
sanções e multas previstas neste instrumento, bem como a apresentação 
das respectivas defesas, informando número de telefone e endereço 
eletrônico (e-mail) e para contato e envio de correspondência. 

4.2.1.1. Caso não estejam desempenhando satisfatoriamente as suas 
funções de gestão do contrato, seguindo os critérios 
estabelecidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS — ANEXO II e neste instrumento, a empresa deverá 
indicar outro representante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
corridos, contados da data da solicitação da PRODESP. 

4.3. A CONTRATADA deverá: 

4.3.1. Providenciar, concomitantemente à assinatura do contrato, seu cadastro na 
Unidade Cadastradora do CAUFESP, caso não esteja cadastrada ou sua 
renovação, caso esteja com o cadastro vencido, bem como mantê-lo válido 
durante toda a vigência contratual; 

4.3.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação e qualificação na fase da licitação; 

4.3.3. Atender todas a c dições e especificações contidas nos Anexos do 
Edital e do Co rato, em exceção de nenhuma delas, sob pena de 
aplica ão das s nções • evistas neste instrumento, ou de outras medidas 

que  

Is_ 

2, (7,23 
, AU! E N T 'CAÇÃO - A enfie. a presen,  

:_Js 
vo wes de Ca rg0 

4.3.4. Curnfrtirea"rj 	ados—í WiAfigentes de âmbito federal, estadual ou a o. 
munip01 e 4.7-15) rwaNifpit rnaa segurança e medicina do trabalho; 

11/27 
Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) F 

INTERNET: www. rodes s ov.br  - prodesp@prodesp.sp.gov.br  



4.4.6. Responsabilizar- 	Imante._ 
observação da. 3férdigi4 
Poupatempo a ,q,uanticlaçl 
materiais suficieoWe Cã?' ¡Se Ircráteii° 

14' 	0 2 	N. 201 

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Se El 
INTERNEV' 

(11) 2845.6381 

2836 

restação dos serviços, com 
crjãf4áve I , mantendo no Posto 

es! da equipe, equipamentos e 
ri-leetç'S do objeto deste contrato; 

Jade 

,s da Silva 

ME: (11) 2845.6000 (PABX) - 
)rodesp.sp.gov.br  

rPRODESP 
Tecnologia da Informação 	 PRO.00.6953 

4.3.5. Providenciar a regular documentação necessária perante os órgãos e as 
autoridades competentes com a finalidade de possibilitar a adequação 
evolutiva, operação e o funcionamento do Posto Poupatempo no local, com 
todas as aprovações que se fizerem pertinentes, tais como licenças, 
alvarás, vistorias, aprovações, matrícula no INSS se necessário, 
autorização dos serviços ou outros eventuais procedimentos, para a 
prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive a transferência da 
titularidade junto às concessionárias de luz, água, telefonia; regularização 
municipal; etc, quando necessário; 

4.3.5.1. 	Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos 
documentos elencados no item 4.3.5, bem como quaisquer 
contas de consumo referentes ao funcionamento do Posto. 

4.3.6. Todo e qualquer quantitativo mencionado neste contrato não exime a 
CONTRATADA de manter as reservas técnicas respectivas para o bom e 
fiel cumprimento deste. 

4.4. A CONTRATADA, além de tornar disponível a equipe para a prestação de 
serviços, os materiais, os equipamentos e demais itens necessários para a perfeita 
execução do objeto deste contrato, sem prejuízo de todas as obrigações 
estabelecidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II, que 
integra o presente instrumento para todos os fins e efeitos, obriga-se a: 

4.4.1. Manter, no mínimo, os índices de satisfação alcançados pelo Posto 
Poupatempo SOROCABA no atendimento à População, conforme 
pesquisa publicada periodicamente; 

4.4.2. Observar, com vista à fiscalização dos serviços prestados, os indicadores e 
itens de monitoramento em uso e que vierem a ser implantados pela 
PRODESP, para garantir o padrão de qualidade dos Postos Poupatempo; 

4.4.3. Observar os indicadores e parâmetros apresentados no item 3.2.4. da 
cláusula III — PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO; 

4.4.4. Apresentar regularmente relatórios de atividades e outros referentes à 
operação do Posto, atendendo às solicitações e definições da PRODESP; 

4.4.5. Permitir livre acesso do representante nomeado pela PRODESP ou seu 
substituto formalmente desi a. junto aos executantes dos serviços, bem 
como à documentação r lativa 	desempenho, sob controle do seu 
representante; 
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4.4.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados ou 
subcontratados, nos termos da legislação vigente, executando-os de forma 
a atender as diretrizes, padrões, normas e procedimentos estabelecidos no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e demais 
orientações definidas pelo padrão de atendimento do Programa 
Poupatempo ao longo da vigência do contrato; 

4.4.8. Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação dos serviços contratados e subcontratados com observância à 
legislação vigente aplicável, inclusive com fornecimento de insumos, 
quando for o caso, de forma a assegurar a qualidade dos serviços, de 
acordo com os parâmetros estabelecidos pela PRODESP junto à 
CONTRATADA para esse fim; 

4.4.9. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização da prestação dos 
serviços de limpeza, segurança (vigilância) e copa, de acordo com o 
estabelecido no CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II 
deste contrato; 

4.4.10. Dar continuidade à rotina de serviços de apoio à operação do Posto, como 
transporte e manutenção predial, bem como o atendimento às 
necessidades emergenciais; 

4.4.11. Responsabilizar-se pelo processo de produção de documentos a serem 
entregues à população; 

4.4.12. Responsabilizar-se pelo atendimento adequado às necessidades do 
cidadão, fornecendo informações e orientações corretas, completas e 
atualizadas; 

4.4.13. Responsabilizar-se para que não haja omissão no atendimento à 
população, por falta e ausências de integrantes da sua equipe em seu(s) 
posto(s) de trabalho, efetuando a reposição do membro da equipe de 
trabalho, em caráter imediato; 

4.4.14. Responsabilizar-se para que não haja omissão no atendimento à 
população, por conduta inadequ 	os integrantes de sua equipe, seja 
por ignorar a presença ou a solic 	cidadão usuário; 
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4.4.16. Fornecer à equipe uniformes apropriados para cada tipo de trabalho e 
provê-los com os equipamentos convencionais de segurança e de Proteção 
Individual — EPI's, quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo 
com as normas de segurança, bem como fornecer a todos os ocupantes de 
postos de trabalho, incluindo os médicos permissionários, crachás com 
fotografia recente, garantindo que todos estejam devidamente 
uniformizados e identificados. Todos os uniformes, crachás e 
equipamentos de segurança devem ser substituídos sempre que for 
necessário a fim de serem mantidos em perfeitas condições de uso; 

4.4.17. Manter, para a prestação dos serviços objeto deste contrato, profissionais 
contratados pelo regime CLT, cujas funções exijam subordinação, 
continuidade e pessoalidade, atendendo a todos os requisitos e perfil 
técnico e gerencial exigidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS - ANEXO II, que integra este contrato; 

4.4.18. Manter os Postos de Trabalho necessários à execução dos serviços, com 
profissionais devidamente treinados, e em quantidade adequada de forma 
a minimizar o Tempo de Espera na prestação de serviço ao Cidadão, de 
acordo com as especificações constantes no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste Instrumento; 

4.4.19. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos integrantes da 
sua equipe, inclusive dos subcontratados; 

4.4.20. Instruir todos os integrantes da sua equipe a acatar as orientações de 
funcionamento do Posto Poupatempo, inclusive quanto ao cumprimento 
das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como a 
prevenção de incêndio nas áreas do Posto; 

4.4.21. Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos membros de sua 
equipe de trabalho, das normas disciplinares determinadas pela 
PRODESP, impedindo os mesmos de: 

a) Divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em virtude das 
atividades executadas; 

b) Valer-se da atividade desempenhada de modo a beneficiar 
determinado cidadão (paren 	nhecidos) em prejuízo de outro ou 
em benefício próprio; 

c) Executar serviços (emi 
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e) Constituir-se Procurador de outro e ele próprio emitir documento ou 
executar serviço, valendo-se de sua atividade no Poupatempo; 

f) Atender despachantes, exceto quando houver o instrumento de 
procuração; 

g) Vender ou promover a venda de senhas, ou reservá-las; 

h) Receber valores ou objetos com a finalidade de facilitação no 
atendimento; 

i) Praticar ou induzir outro a praticar ato violento; 

j) Praticar roubo ou furto nas dependências do Poupatempo 
comprovado — ou induzir outro à prática, ou qualquer conduta ilícita; 

k) Criar dificuldades inexistentes na prestação de serviços, para obter 
vantagens monetárias. 

4.4.22. Garantir, caso seja necessária, a substituição de qualquer integrante da 
equipe alocada para a execução dos serviços, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias corridos, com o devido cancelamento de senhas de acesso aos 
sistemas informatizados e que o substituto tenha qualificação idêntica ou 
superior àquele que será substituído; 

4.4.22.1. 	Substituir, a pedido da PRODESP, qualquer funcionário que 
não esteja desempenhando satisfatoriamente as suas funções 
de acordo com os critérios estabelecidos no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e neste 
instrumento. 

4.4.23. Realizar os itens de adequação evolutiva, conforme prazos indicados no 
item 2.2.3. e recomendações técnicas estabelecidas no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS —ANEXO II e neste instrumento; 

4.4.24. Submeter à aprovação da PRODESP, quando solicitado, amostras e 
protótipos de materiais ou equipamentos que porventura possam ser 
instalados ou utilizados no Posto, para avaliação da conformidade destes 
com o padrão Poupatempo; 
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4.4.25. Manter todos os recursos de teleinformática necessários à execução dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, de acordo com os prazos e níveis 
de SLA constante no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - 
ANEXO II deste instrumento; 

4.4.26. Responsabilizar-se pela atualização da lista do software antivírus evitando 
a invasão dos sistemas instalados; 

4.4.27. Responsabilizar-se pelos serviços de suporte técnico na realização das 
rotinas de backup (cópias de segurança); 

4.4.28. Prestar serviços de suporte de primeiro nível aos recursos de 
teleinformática e de informática para todos os órgãos do Posto 
Poupatempo; 

4.4.29. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva do ar 
condicionado e equipamentos específicos, bem como de todos e quaisquer 
itens (equipamento, dispositivo, programa, etc.) necessários ao 
funcionamento adequado do Posto Poupatempo durante toda a vigência do 
contrato; 

4.4.30. Manter durante toda a vigência deste contrato, a contratação de Seguro 
Patrimonial para todos os itens móveis e imóveis, necessários ao perfeito 
funcionamento do Posto Poupatempo, que estão sob sua responsabilidade, 
sendo estes próprios ou de terceiros, assim como Seguro de 
Responsabilidade Civil; 

4.4.31. Responsabilizar-se exclusivamente pelos danos causados diretamente à 
PRODESP ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
deste contrato; 

4.4.32. Ressarcir à PRODESP todo e qualquer dano ocasionado pelos integrantes 
da sua equipe no desempenho de suas funções, assumindo, desde já, 
inteira responsabilidade por esses eventos, podendo a PRODESP, a seu 
critério, descontar os respectivos valores das faturas devidas à 
CONTRATADA; 

4.4.33. Responder, como única e exclusiva 
erros ou omissões de serviços ou 
desde que as mesmas não sejam 
fornecidas pela PRODESP ou outr 
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4.4.34.2. Pagamentos de todos e quaisquer tributos, multas ou ônus 
oriundos deste contrato, pelos quais a CONTRATADA seja 
responsável, principalmente pelos de natureza fiscal, 
previdenciária e trabalhista. 

4.5. Cumprir rigorosamente com as condições, cláusulas e obrigações previstas na 
Convenção Coletiva de Trabalho correspondente à Categoria Profissional, quando 
aplicável, em especial quanto ao convênio médico para assistência médica, 
hospitalar e odontológica, vale-refeição, cesta básica e percentual de hora-extra, 
entre outros, se previsto. 

4.6. Responsabilizar-se sem qualquer espécie de solidariedade/subsidiariedade por 
parte da PRODESP, pelas obrigações de natureza fiscal, previdenciária, 
trabalhista, acidentária e civil, em relação ao pessoal que a mesma alocar para a 
prestação dos serviços objeto do presente contrato. 

4.6.1. Em caso de propositura de ação trabalhista, decorrente e relacionada com 
a prestação de serviços objeto deste contrato por empregado da 
CONTRATADA, na qual a PRODESP seja citada na condição de 
reclamada ou litisconsorte, em decorrência da subsidiariedade prevista no 
Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a PRODESP poderá 
exigir da CONTRATADA que caucione o valor da condenação em primeira 
instância correspondente, observado o disposto no artigo 56 da Lei. 
8.666/93 e alterações posteriores, de forma autônoma e específica, como 
garantia de seu pagamento, até liquidação e/ou encerramento da ação 
trabalhista respectiva; 

4.6.1.1. Desde que expressamente autorizado pela CONTRATADA, a 
PRODESP poderá promover a liquidação e pagamento de 
condenação que lhe venha a ser imposta na situação prevista na 
cláusula anterior, mediante a compensação do valor 
correspondente na fatura/nota fiscal que venha a ser apresentada 
pela CONTRATADA para pagamento dos serviços objeto do 
presente contrato, até a liquidação e satisfação total e integral do 
crédito respectivo. 
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4.7.1. Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos Programas 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO e de Prevenção dos 
Riscos Ambientais — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras 
n.° 07 e 09, respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 
1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalando 
e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes — CIPA, considerando o número total de trabalhadores nos 
serviços, para o fiel cumprimento da legislação em vigor. 

4.8. Obriga-se, por seus administradores, sócios e gerentes, por seus funcionários ou 
terceiros contratados e/ou sub-contratados, credenciados e representantes, a 
manter e guardar o mais expresso, estrito e absoluto sigilo sobre dados, 
informações, conteúdo, especificações técnicas, características de ambientes, 
relações ou informações de caráter comercial com clientes da PRODESP, a que 
tenham acesso ou conhecimento, sob qualquer forma, em decorrência da 
prestação dos serviços e/ou fornecimento de bem, objeto deste contrato, no 
decorrer da sua execução ou cumprimento, sob pena de responder civil e 
criminalmente pelo seu descumprimento, ficando responsável pela reparação por 
prejuízos materiais, morais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes. 

4.8.1. A obrigação de sigilo prevista item 4.8., aplica-se não só pelo prazo de 
vigência ou de execução dos serviços/fornecimento previstos neste 
contrato como se estende também após seu encerramento pelo prazo de 
20 (vinte) anos. 

4.9. Observada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se exclusivamente, 
pela retirada e descarte do material até o destino final, sempre que solicitado pela 
PRODESP, obrigando-se a apresentar a documentação comprobatória de sua 
qualificação para tanto, de conformidade com a legislação pertinente, sob pena de 
rescisão do ajuste, bem como da imposição das penalidades nele previstas. 

4.10. Não emitir e/ou fazer circular duplicatas ou saque de letras de câmbio contra a 
PRODESP, relativamente a todo e qualquer crédito decorrente deste contrato. 

4.11. Assinar o TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO - ANEXO I deste contrato, dando 
ciência da remessa da documentação do procedimento licitatório ao Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo. 
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4.13. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o TERMO DE 
ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, conforme modelo ANEXO VII deste 
contrato. 

V - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PRODESP 

5.1. A PRODESP obriga-se a: 

5.1.1. Expedir a Ordem de Início de Serviço, prevista nos subitens 2.1.2. e 2.2.3. 
da Cláusula II — PRAZOS deste contrato, com antecedência mínima de até 
10 (dez) dias úteis da data de início da execução dos serviços, conforme 
modelo constante no ANEXO VI; 

5.1.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato, 
informar, por escrito, à CONTRATADA, o nome do representante da 
PRODESP e o do seu substituto imediato, com respectivo telefone, 
endereço eletrônico e endereço para envio de correspondência, com o qual 
deverão ser mantidos todos os contatos; 

5.1.3. Fornecer todas as informações necessárias para a realização dos serviços; 

5.1.4. Definir os conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos do Posto 
Poupatempo; 

5.1.5. Definir e dimensionar os órgãos e instituições que participarão do Posto 
Poupatempo; 

5.1.6. Manter contato com representantes institucionais dos órgãos e instituições 
que participam do Programa Poupatempo; 

5.1.7. Fornecer à CONTRATADA a orientação necessária para execução dos 
serviços de adequação evolutiva do Posto, no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste instrumento; 

5.1.8. Promover a qualquer tempo, nas dependências do Posto Poupatempo, 
averiguação da conformidade dos serviços contratados, devendo a 
CONTRATADA fornecer as facilidades n e irias para tanto; 

5.1.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento 
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5.1.9.2. As necessidades da administração do Posto que não forem 
atendidas por esta estrutura serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo esta apresentar solução para 
aprovação da PRODESP. 

5.1.10. Responsabilizar-se pela contratação e administração dos serviços de 
limpeza, segurança (vigilância) e copa, nos termos do art. 67 da Lei 
8.666/1993; 

5.1.11. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA e notificá-la, quando 
se fizer necessário, em relação à execução dos serviços que não estejam 
sendo realizados em conformidade ao estabelecido neste contrato; 

5.1.12. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o Termo de 
Encerramento e Outras Avenças, desde que cumpridas todas as 
obrigações pela CONTRATADA, conforme modelo ANEXO VII deste 
instrumento. 

VI - SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. A subcontratação não será, sob qualquer hipótese, considerada como transferência 
das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA. 

6.2. Na hipótese de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável 
perante a PRODESP pelo fornecimento e serviços subcontratados, não assumindo 
esta qualquer vínculo contratual com a subcontratada. 

6.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de 
assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciária, fundiária, 
securitária e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) ao representante da 
PRODESP, sob pena da aplicação das sanções previstas neste instrumento. 

6.4. Se os serviços subcontratados envolverem cessão de mão-de-obra a 
CONTRATADA deverá reter os 11% (onze por cento) para a Previdência Social 
sobre o valor da prestação dos serviços. 
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b) Dedução dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total 
correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços 
subcontratados; 

c) Valor retido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à 
diferença entre a retenção, apurada na forma da letra "a", e a dedução efetuada 
conforme previsto na letra "b", que indicará o valor a ser efetivamente retido 
pela PRODESP. 

6.5.1. E juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, encaminhar à PRODESP cópia: 

a) Das Notas Fiscais/Faturas ou outro documento fiscal admissivel das 
subcontratadas com o destaque da retenção; 

b) Dos comprovantes de arrecadação dos valores retidos das 
subcontratadas; 

c) Da GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo 
"Inscrição Tomador CNPJ/CEI", o CNPJ da CONTRATADA ou a 
Matricula CEI da obra e, no campo denominação social Tomador de 
Serviço/obra construção civil, a denominação social da empresa 
CONTRATADA. 

6.6. Para a execução dos serviços é facultado à CONTRATADA subcontratar os 
serviços de manutenção das instalações do Posto Poupatempo (adequação civil, 
instalações elétricas, lógicas e hidráulicas, instalações de ar-condicionado entre 
outros), os serviços de transporte, entre outros, desde que não compreendam as 
atividades de serviços de gestão, gerenciamento ou administração da prestação de 
serviços objeto deste contrato, assim como os serviços de recepção, informação, 
orientação e atendimento presencial ao público. 

VII - GARANTIA DE FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 	Para o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente 
instrumento, a CONTRATADA deverá fornecer garantia de execução contratual, 
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado no item 3.1. da cláusula 
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7.2. A garantia mencionada no item 7.1. será prestada por caução em dinheiro, títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo a caução em 
dinheiro ou título da dívida pública, ter sido emitida sob a forma escriturai, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda. 

7.2.1. A garantia mencionada nos itens 7.1. e 7.2. deverá ser válida por prazo não 
inferior à vigência do contrato ou de suas prorrogações, devendo ser 
providenciada, sempre que necessária, a revalidação destas garantias. 

7.3. A CONTRATADA providenciará complementação da garantia, de forma a manter a 
equivalência estipulada no item 7.1. acima, no prazo de 20 (vinte) dias da 
assinatura de eventual aditamento ou prorrogação contratual que altere o valor 
deste Contrato. 

7.4. No caso da CONTRATADA não apresentar a garantia ou a sua complementação 
conforme os itens 7.1. e 7.3, acima, ficará sujeita às penalidades previstas neste 
instrumento, sem prejuízo da rescisão, bem como da aplicação das penalidades 
previstas na cláusula XII - RESCISÃO E PENALIDADES. 

7.5. A PRODESP devolverá à CONTRATADA, o valor original retido conforme item 7.4. 
acima, sem juros, correção monetária, ou qualquer outro acréscimo, em até 10 
(dez) dias após a data de apresentação ou complementação da garantia. 

7.6. A qualquer tempo a PRODESP poderá, mediante justificativa, exigir a substituição 
da garantia ofertada, o que deverá ser atendido no prazo de 20 (vinte) dias. 

7.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 
execução do contrato e quitação das obrigações resultante deste. 

7.7.1. Se a garantia tiver sido efetuada por caução em dinheiro, o valor será 
devolvido devidamente atualizado pelo IPC-FIPE ou no caso de sua 
extinção, pelo índice previsto na legislação Estadual Aplicável, vigente na 
data desta devolução e calculada desde a data de sua prestação. 

VIII - ACOMPANHAMENTO 
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IX - COMUNICAÇÃO 

9.1. As comunicações recíprocas, relativas a este contrato somente serão consideradas 
como efetuadas, se entregues através de correspondência mencionando o número 
deste contrato e o assunto específico do seu conteúdo, devendo ser endereçadas 
aos representantes indicados nos subitens 4.2.1. e 5.1.2.. 

9.2. A entrega de qualquer carta ou documento far-se-á por portador, com protocolo de 
recebimento e o nome do remetente, conforme acima descrito, ou através dos 
CORREIOS com aviso de recebimento - AR. 

9.3. A CONTRATADA e a PRODESP obrigam-se a informar quaisquer alterações nos 
dados relativos ao disposto nesta cláusula. 

X - CONFIDENCIALIDADE, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING 

10.1. Fica expressamente vedada à CONTRATADA a utilização, a titulo gratuito ou 
oneroso perante terceiros estranhos a este vínculo contratual das informações, 
bancos de dados e demais conteúdos dos sistemas de gerenciamento, 
atendimento, adequação evolutiva, operação e manutenção do Posto Poupatempo 
conhecidos em virtude da execução deste contrato, sob pena de aplicação da 
sanção de suspensão do direito de licitar ou contratar com a PRODESP, pelo 
período de até 05 (cinco) anos ou proposição de aplicação da sanção de 
inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, além do 
pagamento de indenização por perdas e danos. 

10.2. A CONTRATADA só poderá dar publicidade a respeito do atendimento ou 
operação do Posto Poupatempo mediante o prévio conhecimento e autorização da 
PRODESP. 

10.3. É vedado à CONTRATADA proceder, realizar ou promover ações comerciais, de 
marketing, promocionais, de publicidade ou congêneres não previstas neste 
instrumento, sejam elas onerosas ou não. 

10.4. É vedado à CONTRATADA explorar comercialmente áreas internas e externas do 
Posto Poupatempo SOROCABA. 

- RES ISÃO E PENALIDADES 
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11.1.1. É reconhecido o direito da PRODESP em haver da CONTRATADA, as 
sanções previstas na legislação aplicável, mencionada no subitem anterior 
e as disposições do Decreto Estadual n.° 48.999, de 29/09/04, do Decreto 
Estadual n.° 49.674, de 06/06/2005 e do Decreto Estadual n.° 53.047 de 
02/06/2008, pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais. 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido, por quaisquer das partes, pelo não 
cumprimento de quaisquer condições ou cláusulas estabelecidas neste 
instrumento, ficando a parte infratora sujeita, a favor da parte inocente, às perdas e 
danos correspondentes. 

11.3. Os casos fortuitos e/ou motivos de força maior serão excludentes da 
responsabilidade das partes contratantes de acordo com o disposto no artigo 393 
do Código Civil Brasileiro. 

11.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a PRODESP poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.4.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades, para as quais 
a CONTRATADA tenha concorrido diretamente; 

11.4.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato, vigente à época 
da ocorrência do fato gerador: 

11.4.2.1. por dia de atraso no inicio de operação do Posto Poupatempo, 
conforme estabelecido no item 2.2.1.; e 

11.4.2.2. por descumprimento dos prazos previstos para a adequação 
evolutiva, conforme indicado no item 2.2.3. 

11.4.3. Multa de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, vigente à época da 
ocorrência do fato gerador, e, no caso de nova infração, 10% (dez por 
cento) do faturamento mensal, vigente à época da ocorrência do fato 
gerador, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do 
presente contrato; 

11.4.4. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do faturamento mensal, à época 
da ocorrência, no 	o de reincidência do mesmo fato gerador, pelo I 
descumprimento e q isquer cláusulas ou condições do presente 
contrato; 
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12.1. 

XII — DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes contratantes ficarão sujeitas às norma dispostas ,,na Lei Federal n.° 
10.520 de 17/07/2002, Decreto Estadual n.° 47.2,, 7 de 06/112002 e alterações 
posteriores, Regulamento de Licitação na Modalidade de Pre ão da PRODESP, 
publicado no D.O.E. de 12/03/2003, republicado ná D.O.E. em 3/10/2003, Decreto 
Estadual n.° 49.722 de 24/06/2005, Decreto E 	.° 54. 	-clfd)7/01./2007, Lei 

elo  
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11.4.6. Suspensão ou impedimento para licitar e contratar com a PRODESP, nos 
termos do inciso III do artigo 87 da Lei federal n.° 8.666/93 e suas 
atualizações e do artigo 7.° da Lei federal n.° 10.520/02, conforme decisão 
plenária do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo — Processo n.° 
TC-005876.989.15-3; 

11.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a PRODESP, 
observado as disposições legais aplicáveis, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a PRODESP, pelos prejuízos 
resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
11.4.6., acima. 

11.5. Ficará a critério da PRODESP a aplicação cumulativa ou não das sanções acima. 

11.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das multas previstas no ato 
convocatório, após ter sido garantido o exercício do direito de defesa e registradas 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, 
obedecendo-se, também, as disposições do Decreto Estadual 48.999 de 
29/09/2004. 

11.7. As multas previstas neste contrato também poderão ser cobradas dos pagamentos 
devidos ou cobrados da CONTRATADA, através de cobrança direta e autônoma, 
pela via administrativa ou judicial. 

11.8. No caso de não existirem pagamentos pendentes, a CONTRATADA deverá 
efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do 
recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de 
Tesouraria da PRODESP, na Rua Agueda Gonçalves, n.° 240 — Taboão da Serra — 
SP, andar Térreo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos 
judiciais cabíveis. 

11.9. Os valores referentes às multas, indenizações e demais importâncias quando não 
ressarcidos pela CONTRATADA, serão atualizados pelo IPC-FIPE, calculado pro 
rata dia e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano. 
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12.2. O presente contrato, a execução de seu objeto, produtos e/ou serviços não 
poderão ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pela CONTRATADA, a 
terceiros estranhos a esta contratação. 

12.3. A CONTRATADA obriga-se a anuir na cessão ou transferência parcial deste 
contrato da PRODESP para qualquer de seus clientes e/ou entes da Administração 
Pública em geral, mantidas as mesmas condições nele estabelecidas. 

12.4. O cumprimento, durante a execução dos serviços, das leis federais, estaduais e 
municipais vigentes correrá por conta da CONTRATADA, sendo esta a única e 
exclusiva responsável pelas infrações que houver. 

12.5. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento das 
cláusulas e condições deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele 
decorrente não constituirá renúncia e nem afetará o direito da parte contratante em 
exercê-lo a qualquer tempo. 

12.6. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer acordo 
verbal ou escrito ajustado anteriormente ou posteriormente à data de sua 
assinatura, bem como em relação às disposições eventualmente conflitantes com o 
edital da licitação que o originou, a menos que sejam expressamente revogadas 
pelas partes através de retificação a este contrato. 

12.7. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, 
salvo por meio de Aditivo Contratual. 

12.8. Não se estabelece, por força deste contrato, nenhum tipo de sociedade, 
associação, consórcio, agência, mandato, representação, consultoria, 
responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes contratantes. 

XIII - ANEXOS 

13.1. Fazem parte integrante deste contrato: 

ANEXO 1 	- Termo de Ciência e de Notifica 
de São Paulo; 

ANEXO II 	- Caderno de Especificações T nicas; 
ANEXO III 	Planilha de Composição de P ços 
ANEXO IV - Planilhas de Adequação Evol Iva, Operaçã 
ANEXO V - Planilhas de Custos e Forma 
ANEXO VI - Modelo de Ordem de Iníciin fe:"Utt'O.X.  
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ANEXO VII - Termo de Encerramento GOutr 
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XIV - FORO 

14.1. As partes contratantes elegem como foro competente o da Comarca de Taboão da 
Serra, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir as questões porventura decorrentes da execução deste 
contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, o presente contrato é assinado pelas partes, 
em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para que 
surta os seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores. 

Taboão da Serra, 0•1  de 	 de 2016. 

TESTEMUNHAS 

Flavio Cappelletti Junior 
Diretor de Serviços 

ao Cidadão 

Tania Virgini S. Andrade 
Superintendente de Operaçaes 

AAatr.: 13.523-9 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP 

i"- ar Marques 
Diretor 

TO• Ustáo, A.ei. é Sere -EM 

PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E 
SERVIÇOS — EIRELI 

CLÓ VIS DE SOUZA BRITO 
Metr. 7813.0 
Especialista Suporte Gesto - UPP 

27/27 
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ANEXO 1 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

Contratante: 	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO — PRODESP 

Contratada: 	PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS — EIRELI 

Contrato n°(de origem): PRO.00.6953 

Objeto: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ABRANGENDO A 
EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E DE 
ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DO POSTO POUPATEMPO SOROCABA. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução 
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 
e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a 
ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Taboão da Serra, et de j‘...,,uk0 	de 2016. 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO — PRODESP 

Nome Flavio Cappelletti Junior Tânia V.S. Andrade 
Cargo Diretor de Serviços ao Cidadão 

flaviojr@sp.gov.br  
flaviojr.cappelletti@gmail.com  

Superintendente dc Operações 
tsouza@sp.gov.br  

ta-mar@uol.com.br  E-mail institucional 

E-mail pessoal 

Assinatura  
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APRESENTAÇÃO 

O Programa Poupatempo conta hoje com 69 Postos fixos e 1 unidade móvel de 
atendimento em operação (sendo 6 na Capital, 12 na Grande São Paulo, 47 no Interior, 4 
no Litoral e 1 unidade móvel na Grande São Paulo), no Estado de São Paulo, com média 
de 192 mil atendimentos diários, totalizando, desde o início de operação em 1997 até 
dezembro de 2015, cerca de 474 milhões de atendimentos. 

Com objetivo de agilizar a expansão do atendimento do Poupatempo no Estado de São 
Paulo, o Governo Estadual optou por contratar a prestação de serviços para 
operacionalização e manutenção dos Postos Poupatempo. O Posto Poupatempo Sorocaba 
foi inaugurado em 22 de novembro 2011. 

Unia vez que o Posto já está em operação, este caderno detalha a especificação dos 
recursos e serviços necessários à continuidade do funcionamento, pela nova contratação 
dos serviços integrados de operação, manutenção e adequação evolutiva do Poupatempo 
Sorocaba, objeto desta licitação, visando melhorar as condições físicas, operacionais e o 
atendimento ao público. 

1. OBJETO 

Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviços de gestão abrangendo os 
serviços integrados de operação, manutenção e adequação evolutiva do Posto 
Poupatempo Sorocaba, englobando: 

• Prestação de serviços de gestão, gerenciamento ou administração da prestação de 
serviços objeto da contratação, serviços de recepção, informação, orientação e 
atendimento presencial ao público nos órgãos da administração direta e 
administração do Posto, sem interrupção ou prejuízo do atendimento normal da 
unidade que se encontra em funcionamento. 

• Fornecimento de uniformes e crachás para toda a equipe contratada, de serviços 
de recepção, informação, orientação ao público, atendimento e administração do 
Posto e para os funcionários dos órgãos parceiros indicados pela 
Prodesp/Poupatempo. 

• Reposição de uniformes e crachás para i:oda 	equip de serviços de recepção, 
informação, orientação ao público, atendime to, admini ação do Posto e dos 

parceiros que compõem o Posto indica os pela Pro sp/Poupatempo. 

• Realização do Programa de Formação e Cap citação e de Educação Continuada 
- s 'blico, 

Ires-92E0)db  (...r 
-,456 	o do 

COM 

programa. 

. 	r/3 

o e Yio_No d'Bra- , 

• Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os serviços 
de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto, incluindo 
edificações, instalações hidrossanitárias, elétricas, ar condicionado, entre outros, 
mantendo-os em condições normais de uso, considerando a continuidade de 
funcionamento da unidade. 

• Manutenção da tecnologia e sua atualização, quando necessário, dos softwares, 
hardwares e demais equipamentos necessários à operação da administração do 
posto e dos órgãos da Administração Direta pré-existentes na unidade que se 
encontra em funcionamento. 

• Fornecimento e instalação dos equipamentos de gerenciamento de atendimento 
para todos os órgãos, previstos neste Caderno. 

• Manutenção de todos os equipamentos de gerenciamento de atendimento e 
equipamentos específicos para todos os órgãos, conforme especificado neste 
Caderno, inclusive aqueles pré-existentes na unidade que se encontra em 
funcionamento e sua atualização, quando necessário. 

• Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte' e de "Manutenção" dos 
recursos de teleinformática e de informática para todos os órgãos do Posto, 
inclusive os equipamentos pré-existentes. 

• Fornecimento e reposição contínua de folheteria e impressos necessários para o 
funcionamento dos serviços de administração do Posto e dos órgãos da 
Administração Direta. 

• Fornecimento de todo material necessário à operação dos equipamentos e sistemas 
eletrônicos e computacionais, bem como dos insumos utilizados nos atendimentos 
normais, nos atendimentos de exceção (casos em que a condição física ou mental 
do cidadão requer tratamento especial e preferencial) e eventual contingência para 
a execução dos serviços contratados. 

• Fornecimento de serviços de transporte e operacionalização do serviço de malotes. 

Acompanhamento e fiscalização da prestação dos servi 
do Posto, de forma a garantir o atendimento dentro 
pela Prodesp. 

• Acompanhamento e fiscalização da prestação do s 
aos ocupantes de postos de trabalho do Posto, d 
aos parâmetros estabelecidos peta Prodesp 
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do Programa, assim como 

• Buscar a melhoria contínua do atendimento por meio da desburocratização e 
da simplificação de processos sempre que possível, sem ferir a legislação 
existente; 

• Acolher com respeito e dignidade os usuários 
seus familiares e acompanhantes; 

• Respeitar rigorosamente a ordem de chegada. 

• Fornecimento e montagem da comunicação visual do Posto para adequação 
evolutiva, conforme especificado neste Caderno. 

• Manutenção e substituição, quando necessário, do sistema 
do Posto, inclusive aqueles pré-existentes, de forma a 
qualidade e operação da unidade. 

• Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, 
equipamentos necessários à operação da administração do 
Administração Direta, para adequação evolutiva do Posto, 
atualizada conforme este Caderno de Especificações Técnica 

• Fornecimento, manutenção e substituição, quando necessário, dos equipamentos 
para copa, inclusive daqueles pré-existentes, de forma a manter o padrão de 
qualidade e operação da unidade. 

• Execução das ações para adequação evolutiva no Posto Sorocaba, para renovação 
e atualização de instalações e equipamentos, incluindo material e mão de obra, 
sem interrupção ou prejuízo do atendimento normal da unidade que se encontra 
em funcionamento. 

2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES POUPATEMPO 

2.1. Conceitos do Programa Poupatempo 

• Unidades de atendimento integrado reunindo vários órgãos prestadores de 
serviços públicos, entidades da sociedade civil e empresas prestadoras de 
serviços de natureza pública num único espaço; 

• Preservar o paradigma de padrão de atendimento ao Cidadão, oferecendo 
serviços públicos com eficiência, qualidade e rapidez; 

• Formas de atendimento: 

o Atendimento presencial 

o Autoatendimento (totens e caixas eletrônicos). 

2.2. Princípios do Programa Poupatempo 

• Prestar atendimento sem privilégios; .. 
....áj,....,===.....Ampliar o acesso do Cidadão às info ações e aos rviços públicos; 
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2.6. Etapas e prazos para adequação evolutiva no Posto Sorocaba 

A contratada deverá observar os prazos-limite constantes em contrato para a 
execução dos serviços de adequação evolutiva previstos neste edital, contados a 
partir da data indicada na Ordem de Início de Serviço. 

3. RESPONSABILIDADES NA OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DOS 
POSTOS POUPATEMPO 

e 

00 

2.5. Horário de atendimento 

Horário de Atendimento ao Público: de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; 
e aos sábados, das 9h às 13h. 

• Horário de Operação do Posto: segunda a sexta-feira, das 8h45min às 
17h15min; e aos sábados, das 8h45min às 13h15min. 

• Demanda potencial: município de Sorocaba e municípios vizinhos. 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupaternpo Sorocaba 

• Acompanhamento das atividades realizadas na adequação evolutiva do 
Posto; 

• Fornecimento de serviços de limpeza e vigilância do Posto e copa para 
atendimento aos ocupantes de postos de trabalho; 

• Monitoramento e auditoria do cumprimento de todas as condições de 
prestação de serviços contratada; 

• Monitoramento e auditorias relativas à manutenção da qualidade do 
"Padrão Poupatempo" e do "Nível de Atendimento e de Satisfação do 
Cidadão Usuário", de acordo com os padrões e indicadores estabelecidos; 

Sistemas comuns a todos os Postos: 

GUIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVIÇOS DO POUPATEMPO; 

DE GESTÃO DE MANIFESTAÇÕES DO CIDADÃO; 

DE GESTÃO DE ATENDIMENTO - POUPAFILA 

CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS. 

AGENDAMENTO; 

SINTONIA; 

E-POUPATEMPO 

DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO; 

OUTROS SISTEMAS INTRANET: DE GESTÃO POR INDICADORES E QUALIDADE, 

ACHADOS & PERDIDOS, RH POUPATEMPO E CORREIO ELETRÔNICO (LOTUS 
NOTES). 
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Estrutura organizacional. 

Caderno de specificações Técnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba 

3.1. DIRETRIZES GERAIS 

3.1.1. RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO / PRO 

<74"----------15'efinição  de conceitos, diretrizes, padrões, nor as e proces entos; 

• Definição e dimensionamento dos órgãos e in 
cada Posto Poupatempo; 	( eIi N0l 
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RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

Prestar serviços de gestão abrangendo a execução de serviços integrados 
de operação, manutenção e adequação evolutiva do Posto Poupatempo 
Sorocaba, conforme descrito no item 1 - Objeto; 

Cumprir os princípios, diretrizes, padrões e normas definidos pelo 
Poupatempo; 

Garantir a presta 	 erviços ao Cidadão, conforme padrão de 
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Caderno de Especificações Técnicas 

PRODESP 	 Posto Poupaternpo Sorocaba 
Tecnologia da Informação 

3.2. DETALHAMENTO / QUADRO RESUMO 

As 	principais 	atividades 	e 	responsabilidades 	da 	Prodesp 	/ 	Poupatempo 	e 	da 

Contratada 	encontram-se 	detalhadas 	e 	agrupadas 	nos 	quadros 	a 	seguir 

apresentados: 

3.2.1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS 

s 
i '',,, 

OLUTIVA,
ESPECÍFICOS 

PRO DESP 
Tecnologia da Informação 

(.19 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba 

áf 

• APOIO, REGISTRO E ACOMPANHAMENTO 
DAS CONTINGÊNCIAS POR MEIO DA 
CENTRAL DE MONITORAMENTO DE 
SISTEMAS. 

• MANUTENÇÃO E AJUSTES NO SISTEMA; 

• RECICLAGEM PERIÓDICA NA CAPACITAÇÃO, 
DEVIDO A AJUSTES E ATUALIZAÇÕES; 

• ANÁLISE E APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES 
DE REGRA DE ATENDIMENTO SOLICITADAS 
PELOS ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES. 

• GESTO PERMANENTE DOS 
RECURSOS DE TELEINFORMÁTICA 
FORNECIDOS E DA 
INFRAESTRUTURA DE 
CABEAMENTO ESTRUTURADO; 

• GESTÃO PERMANENTE DA 
DISPONIBILIDADE DO GUIA DE 
INFORMAÇÕES •-• SERVIÇOS DO 
POUPATEMPO E BANCÁRIOS, 
INSTITUIÇÕES. ETC; 

• SUBMETER À APROVAÇÃO DA 
PRODESP / POUPATEMPO 
QUAISQUER ALTERAÇÕES NAS 
CONFIGURAÇÕES DOS 
EQUIPAMENTOS DE REDE LAN, 
BEM COMO, DE QUAISQUER 
RECURSOS NÃO DEFINIDOS NAS 
CONFIGURAÇÕES IMPLANTADAS; 

• FORNECER MENSALMENTE 
RELATÓRIOS DE ATENDIMENTO 
TÉCNICO DE PRIMEIRO NÍVEL, 
COM QUANTIDADE DE 
ATENDIMENTOS E TEMPO DE 
INDISPONIBILIDADE. 

• FORNECER OUTROS 
RELATÓRIOS, SE NECESSÁRIO 

• PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO DOS 

• AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO; 

• SUBMETER À PRODESP1 
POUPATEMPO SOLICITAÇÕES DE 

E INCLUSÕES DAS 
REGRAS DE ATENDIMENTO. 

ar 	Á 

E 

A CARACTERIZAÇÃO DAS 
UNIDADES 

• HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PUBLICO; 

• HORÁRIO DE OPERAÇÃO/ 
FUNCIONAMENTO DO POSTO; 

• CAPACIDADE DE ATENDIMENTO GERAL; 

• ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: GERAL 
DO POSTO; 

B. DIMENSIONAMENTO DE 
RECURSOS 

• DEFINIÇÃO DE ÓRGÃOS E SERVIÇOS; 

• ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO POR ÓRGÃO; 

• ESFERA ESTADUAL (ADM. DIRETA E 
INDIRETA); 

• OUTRAS INSTITUIÇÕES; 

• SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO E 
RECURSOS NECESSÁRIOS (POSTOS DE 
TRABALHO, TELEINFORMÁTICA, 
MOBILIÁRIO, ETC.). 

G. SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO 

• PRESTAÇÃO DE TODO E EQUIPAMENTOS; 
C. RECURSOS FÍSICOS / 

MANUTENÇÃO DAS 
INSTALAÇÕES 

• DIRETRIZES GERAIS PARA MANUTENÇÃO 
GLOBAL DAS INSTALAÇÕES / 
EQUIPAMENTOS DO POSTO. 

N5 ALTERAÇÕES 

QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA, CONFORME 
DIRETRIZES DEFINIDAS 

D. MOBILIÁRIO 

• PRESTAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

H. EQUIPAMENTOS 
• PRESTAÇÃO DE TODO E 

QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA 

E. COMUNICAÇÃO VISUAL 

• PR 	ÇÃO DE TODO E 
QUALQ 	R SERVIÇO DE 
MANUTE 	ÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA 

I. 	MATERIAL DE USO 
CONTÍNUO 

• ASSEGURAR O FO 	[CIMENTO 
FORMULÁRIOS DE S 
RESPECTIVOS ÓRGÃO 
ADMINISTRAÇÃO DIRE 
. 	TRARÀ1.4:4• 	• r /, 	• ,L, _.. 

DE 
URANÇA / PELOS 
DA 
(CARTEIRA DE 

• 5 ESPECÍFICOS 

• FORNECIMENTO DE TODO 
MATERIAL DE CONSUMO E DOS 
INSUMOS DE INFORMÁTICA 
UTILIZADOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO DO POSTO E 

RGÃOS ESTADUAIS DA 
DMINISTRAÇÃO DIRETA, 
CETO FORMULÁRIOS DE 

EGURANçA. 	/ ORNECER LOGÍSTICA PARA 
ETIRADA DE FORMULÁRIOS DE 
EGURANÇA PARA OS ÓRGÃOS 

...- 

• DIRETRIZES PARA MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, RE 
TELEFONIA; 	 ,,....----,—. 
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Caderno de EspecificaçÕes Técnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba 

SPONSAILIDADES PRODESP / 
O 

IlLEA 

DA ADMINISTRAÇ O DIRETA 

J. OCUPANTES POSTOS 
DE TRABALHO 

K. NIFORMES E 
CRACHÁS 

L LIMPEZA 

CD Sorocaba 

• DEFINIÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DE 
POSTOS DE TRABALHO NECESSÁRIOS À 
OPERAÇÃO DO POSTO; 

• DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE 
OCUPANTES PAPA OS POSTOS DE 
TRABALHO SOB RESPONSABILIDADE DA 
PRODESP/POUPATEMPO, 

• DEFINIÇÃO DO PERFIL E DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES DE: 

• ADMINISTRAÇÃO DO POSTO; 

• RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO; 

• ATENDIMENTO/ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO 

• INFORMÁTICA 

• DEFINIÇÃO, EXECUÇÃO E 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DE 
DESIGNAÇÃO E CESSAÇÃO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS: ATIVIDADES 
OBRIGATÓRIAS E SUPERVISÃO DOS 
DEMAIS ÓRGÃOS; 

• FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO: 

• MÓDULO CONCEITUAL; 

• MÓDULO COMPORTAMENTAL - 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E 
ACOMPANHAMENTO; 
MÓDULO DE CAPACITAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (TEÓRICO E 
PRÁTICO); 
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO; AGENDAMENTO E DEMAIS 
MÓDULOS NECESSÁRIOS À BOA 
OPERAÇÃO DO POSTO. 
POLÍTICA / ORIENTAÇÕES SOBRE 
REGISTRO E CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
DE SERVIDORES PÚBLICOS 

• PROGRAMAÇÃO E EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA DE 
TREINAMENTO / EDUCAÇÃO 
CONTINUADA; 

• DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE DE 
OCUPANTES DOS POSTOS 
TRABALHO SOB SUA 
RESPONSABILIDADE. 

• OPERACIONALIZAÇÃO E GESTÃO 
DO REGISTRO E CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

• VIABILIZAR O REGISTRO DIÁRIO, 
RELATÓRIO DE 
INCONSISTÊNCIAS, ESPELHO DE 
PONTO E FECHAMENTO MENSAL 
DA FREQUÊNCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS; 

• EFETUAR LANÇAMENTO DOS 
CÓDIGOS DE JUSTIFICATIVAS 
DAS INCONSISTÊNCIAS, 
DEVIDAMENTE REGISTRADAS 
JUNTO À ADMINISTRAÇÃO DO 
POSTO; 

• FORNECER PARA OS 
SUPERVISORES DOS ÓRGÃOS O 
RELATÓRIO MENSAL FINAL 
IMPRESSO E. SE POSSÍVEL DE 
GERAÇÃO DE ARQUIVO PARA 
POSTERIOR ENVIO AOS 
ÓRGÃOS; 

• ENCAMINHAMENTO DOS 
RELATÓRIOS MENSAIS DE 
FREQUÊNCIA DO SERVIDOR AOS 
RESPECTIVOS ÓRGÃOS 
(ARQUIVO FÍSICO E 
ELETRÔNICO, SE POSSÍVEL). 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO. 

• DIRETRIZES PARA REPOSIÇÃO DE 
UNIFORMES E CRACHÁS. 

SENTAÇÃO DE PROTÓTIPO; 

• FOR MENTO A TODOS 
OCUPA ES POSTOS DE 
TRABALH DO POSTO. 

• DIRETRIZES GERAIS / PA 
• DISPONIBILIZAÇÃO DO SI 

DE 4514-,119 
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da verdNdt3 
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Ves ria silva 
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M. VIGILÂNCIA 
• DIRETRIZES GERAIS / PARÂMETROS; 
• DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

• ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. 

N. COPA 

• DIRETRIZES GERAIS / PARÂMETROS; 
• DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

• ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO 
DO SERVIÇO. 

• FORNECIMENTO DE INSUMOS 
PARA COPA 

O. TRANSPORTES / 
SERVIÇOS DE MALOTE 

• DIRETRIZES GERAIS / TRANSPORTE DE 
MALOTES. 

• FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE 
TRANSPORTE 

• OPERACIONALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO DE MALOTE. 

P. 	FOLHETERIA 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
• CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO DO LEIAUTE 
• DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE (TIRAGEM) 
• ENVIO DE ARQUIVO FECHADO/PRONTO 

PARA IMPRESSÃO (PDF) 
• APROVAÇÃO E LIBERAÇÃO DO PROTÓTIPO 

PARA IMPRESSÃO FINAL 

• APRESENTAÇÃO DO PROTÓTIPO 
(PROVA OU PRÉ-IMPRESSÃO) 
PARA APROVAÇÃO. 

• EXECUÇÃO (IMPRESSÃO FINAL E  
DISTRIBUIÇÃO 
/DIVULGAÇÃO/PUBLICAÇÃO) DA 
FOLHETERIA. 

• GARANTIR A DISPONIBILIDADE 
AO CIDADÃO. 

Q. EVENTOS INTERNOS 

• DIRETRIZES GERAIS PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS INTERNOS: 

• CULTURAIS: EXPOSIÇÕES DE ARTES 
PLÁSTICAS, APRESENTAÇÕES DE CORAIS, 
GRUPOS TEATRAIS, POESIAS, ETC. 

• SOCIAIS: PALESTRAS, CAMPANHAS DE 
SAÚDE ETC. 

.: SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
INTERNOS 

R. EVENTOS 

1 
t 

k  

EXTERNOS 

• DIRETRIZES GERAIS PARA REALIZAÇÃO 
EVENTOS EXTERNOS: 

• SOCIAIS: 
• LEVAR SERVIÇOS À COMUNIDADE 

PESSOAS COM DIFICULDADE DE ACESSO 
AO POSTO - COMUNIDADES CARENTES, 
EVENTOS 	IS E ESTADUAIS, 
ESCOLA 	FACULDA ES, FEIRAS, 
HOSPIT S, ETC. 

• ATEND ENTO DOMICI IAR A PESSOAS 
IMPOS IBILITADAS DE 	•COMOÇÃO 

1 

DE 

E ÀS 

• SELEÇÃO DOS EVENTOS 
EXTERNOS, DESTITUÍDOS DE 
CARÁTER POLÍTICO OU 
RELIGIOSO, A SEREM  
REALIZADOS, 
PREFERENCIALMENTE EM 
HORÁRIOS DE MENOR DEMANDA 
E AOS SÁBADOS. EM FORMATO 
DE PARCERIA COM AS 
ENTIDADES INTERESSADAS 

• ENCAMINHAMENTO DAS 
PROPOSTAS PARA APROVAÇÃO 
DA SUPERINTENDÊNCIA 
POUPATEMPO 

• PROGRAMAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
NOS EVENTOS EXTERNOS 
APROVADOS 

----- 
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INSTITUIÇOES 
PARTICIPANTES 

, 
INSTITUIÇOES PARTICIPANTES 
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3.22. ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA 

• . 	it 
dl 

• CRONOGRAMA DETALHADO DE 
ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA; 

• ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DO 
POSTO, CONFORME 

 DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE; 

• OBTENÇÃO DE LICENÇAS, 
HABITE-SE E DE ALVARÁ DE 
FUNCIONAMENTO E DE 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NO 
POSTO, JUNTO AOS ÓRGÃOS 
COMPETENTES. 

• FORNECIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES 
DO SERVIÇO A SER REALJZADO 
(MEMORIAL DESCRITIVO E CRITÉRIOS DE 
MEDIÇÃO) 

A. ESPAÇO FÍSICO / 
ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA 

B. MOBILIÁRIO 
• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO. 

• APRESENTAÇÃO DE PROTÓTIPO; 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

C. COMUNICAÇÃO VISUAL 

• PROJETO; 
• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DA PROPOSTA E DO 
PROTÓTIPO. 

• APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
E DO PROTÓTIPO; 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

D. TELEINFORMÁTICA 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
SOFTWARES, REDE E TELEFONIA; 

• DEFINIÇÃO DE INDICADORES DE 
QUALIDADE DOS SERVIÇOS; 

• APROVAÇÃO / ACEITE DOS • 
EQUIPAMENTOS; 

• MANUTENÇÃO DAS LINHAS DE 
COMUNICAÇÃO DE DADOS INTRAGOV; 

- FORNECIMENTO DO ENDEREÇAMENTO 
DE REDE E METRICAS DE 
CONFIGURAÇÃO DOS RECURSOS DE 
REDE; 

• FORNECIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO 
NECESSÁRIA PARA A INSTALAÇÃO  'IS 
SOFTWARES NAS ESTAÇÕES DE 

• MANUTENÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO 
DE COMUNICAÇÃO DE VOZ - 
PABX DO POSTO; 

• INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO 
DE COMUNICAÇÃO DE DADOS - 
REDE LAN - DO POSTO; 

• INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 
 DA SOLUÇÃO DE CFR/ DO 

e STO; 
• FO' ECIMENTO E INSTALAÇÃO 

DE T• DOS OS RECURSOS DE 
TELEIN'•RMÁTICA, FORNECIDOS 
PELA C• TRATADA; 

.
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SOFTVVARE DE CORREIO ELETR NICO 
PARA OS GESTORES DA PRODESP, 
QUANDO NECESSÁRIO; 

• FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE 
SOFTWARE DE MENSAGENS 
INSTANTÂNEAS PARA OS PROFISSIONAIS 
DE INFORMÁTICA DA CONTRATADA; 

• APROVAÇÃO DO CRONOGRAMA 
DETALHADO DE INSTALAÇÃO. 

TODOS OS RECURSOS DE 
TELEINFORMÁTICA; 

• CRONOGRAMA DETALHADO DA 
INSTALAÇÃO DOS RECURSOS DE 
TELEINFORMÁTICA;  

. 
Ar) 	ÇÃ  RESENTA0  

DAS 
CERTIFICAÇÕES DOS 
PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NA 
ADEQUAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA; 

• DEFINIÇÃO DA PROGRAMAÇÃO E 
POLÍTICA DE USO DOS 
RECURSOS DE TELEFONIA 

• MANUTENÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS DA PRODESP 
QUE SERÃO REMANESCENTES 
DO CONTRATO ANTERIOR 

E. SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA 
SOLUÇÃO E DOS EQUIPAMENTOS, PARA 
TODO POSTO; 

• APROVAÇÃO / ACEITE DOS 
EQUIPAMENTOS; 

- FORNECIMENTO E CONFIGURAÇÃO DO 
SISTEMA; 

• REALIZAÇÃO DE TESTES. 

• FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
DA INFRAESTRUTURA E DOS 
EQUIPAMENTOS; 

• REALIZAÇÃO DE TESTES EM 
CONJUNTO COM A EQUIPE DA 
PRODESP / POUPATEMPO. 

F. MATERIAL DE USO 
CONTINUO 

• ESPECIFICAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS 
ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
(MATERIAL ESPECIFICO, DE INFORMÁTICA 
E DE ESCRITÓRIO); 

• FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS DE 
SEGURANÇA PARA OS ÓRGÃOS 
ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
(CARTEIRA DE TRABALHO, FORMULÁRIOS 
PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ETC.). 

..ame. 

• FORNECIMENTO DE TODO 
MATERIAL DE CONSUMO EM 
GERAL E DOS INSUMOS DE 
INFORMÁTICA UTILIZADOS PELA 

. ADMINISTRAÇÃO DO POSTO E 
ÓRGÃOS ESTADUAIS DA 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA, COM 
EXCEÇÃO DAQUELES CUJO 
FORNECIMENTO É DE 
RESPONSABILIDADE DO 
GOVERNO ESTADUAL 

3.23. SISTEMAS C iRPORATI IS 

N RATADA 

• EXECUÇÃO 
CONFORME PADRÃO 
DEFINIDO PELO 
POUPATEMPO. 

A. GUIA DE SERVIÇOS 
SERVIÇOS DO POUP 

B. SISTEMA DE GESTÃC 
MANIFESTAÇÕES DO 

C. SISTEW,ra...C.F. 51,ÃO 

ao 
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(5ffgeNORMAgega.e do. fé 

OCEDIMENTOS;  
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• DEFINIÇÃO DO FORMATO DOS RELATÓRIOS: ATIVIDADES, 
DE GESTÃO, POSTOS DE TRABALHO / OCUPANTES, 
RECURSOS DE TELEINFORMÁTICA, ACOMPANHAMENTO 
ADMINISTRATIVO - FINANCEIRO, INDICADORES DE 
QUALIDADE, ETC.; 

• MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS. 

• ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO DOS 
RELATÓRIOS 

• APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 
E DESPESAS DE CONSUMO, QUANDO 
SOLICITADA. 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupatentpo Sorocaba 

• DEFINIÇAO DOS PADROES PARA 
INDICADORES DE NÍVEL DE 
SATISFAÇÃO DO CIDADÃO; 

• NÍVEL DE DISPONIBILIDADE DE 
POSTOS DE TRABALHO ATIVOS; 

• MONITORAMENTO E AUDITORIA 
DA QUALIDADE; 

• MONITORAMENTO DE 
INDICADORES E DADOS DE 
ATENDIMENTO. 

• 

Teonologia i da informESaçãPo 

ATENDIMENTO - POUPÜILA 

D. CENTRAL DE MONITORAMENTO 
DE SISTEMAS 

E. AGENDAMENTO 

F. SINTONIA 

G. E-POUPATEMPO 

H. SISTEMA DE PESQUISA DE 
SATISFAÇÃO 

3.2.4. RELATÓRIOS GERENCIAIS 

3.3. PADRÃO DE QUALIDADE POUPATEMPO - ITENS QUE SERÃO MONITORADOS 

Todos os itens abaixo discriminados serão monitorados e averiguados pelo Gestor 
de Qualidade Poupatempo e serão passíveis de penalização conforme Contrato: 

3.3.1. ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA 

Para o novo período contratual, serão implantados OVOS pro 
processos, além da atualização tecnológica de quipamento 
monitoramento da execução das ações previstas 

	
dará por m 

• Acompanhamento do cronograrna detalhado que será ent 
Contratada, observando os prazos-limite mencio ados no contr 
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3.32. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO 

a) Da Infraestrutura 

Conforto ambiental: iluminação, ruído e climatização; 
• Conservação predial e dos equipamentos, mobiliário, instalações e 

comunicação visual - manutenção preventiva e evolutiva; 

• Abastecimento de água, café, chá e serviços de copa; 

• Nível de limpeza e organização espacial. 

Da Administração 

• Qualidade e prazos dos Relatórios de Gestão, Relatórios Diários e 
os de Prestação de Contas (este último quando solicitado); 

• Qualidade no atendimento dos serviços de apoio: copa, vigilância e 
transporte; 

• Resolubilidade para as demandas da PRODESP / Poupatempo; 

• Estoque de materiais e insumos; 

• Qualidade e prazo para a resposta ao Cidadão após sua 
manifestação, conforme norma específica. 

Posto Poupatempo Sorocaba 

b) 

C) 

CET - Sorocaba 

No Atendimento 

• Tempo médio de atendimento; 

• Tempo médio de espera; 

• Postura de atendimento dos ocupantes de Postos de Trabalho; 

• Qualidade das informações e das orientações; 

• Qualidade do produto e dos serviços entregues aos Cidadãos; 

• Qualidade da gestão das contingências; 

• Precisão no preenchimento dos documentos; 

• Capacidade de resolutibilidade das demandas do Cidadão; 

• Nível de Satisfação do Usuário; 

• % de Satisfação do Cidadão - Resultado d Pesquisas Men al e 
AnuaL 

d) Na Prestação dos Serviços/Entregard3o: docume 
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ATENDIMENTO PRESENCIAL 

.E§JADUAIS  - 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA 

Com - ceção das funç• -s de responsabilidade 
exclu iva 	dos 	serv 'ores 	públicos, 	o 
aten. mento 	será 	reali 	do 	pela 	equipe 	da 
cont ,tada 

ACESSA SÃO PAULO 
- --- -4;7" ' • - 	 Ãtirit'a ã----.Int 	• 	rio S.C. Sul : 

., 	2.).-' e-poupatempo I" 	,.riiáo - Ul'arorr esh r, c .3cci,  29rneal-9 
A 	sso a wryiçp pag • 	aInterne 

INSTITUTO DE 	 .' A. 
IDENTIFICAÇÃO RICARDO 	1'. 
GUMBLETON DAUNT - IIRGD 
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SECRETARIA DO EMPREGO E 
RELAÇÕES DO TRABALHO - 
SERT 

• Cadastro de Candidatos a Emprego; 
• Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; 
• Requisição do Seguro-Desemprego. 

SECRETARIA DA FAZENDA 

• Certidão Negativa / Positiva de Tributos 
Estaduais; 

• Certidão Pagamento GARE-DR / IPVA / ICMS 1. 
MILT; 

• GARE — DR / multa por atraso na transferência 
de veículo 

ESTADUAIS - 
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 

Com exceção das funções de responsabilidade 
exclusiva 	dos 	servidores 	públicos, 	o 
atendimento será realizado pela equipe da 
contratada 

DETRAN.SP 

• Serviços de Habilitação CNH — Renovação, 1' 
Habilitação, 2a via, Transferência e Pontuação; 

• Veículos — Registro, transferência, 
licenciamento anual 

FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

Com exceção das funções de responsabilidade 
exclusiva 	dos • 	servidores 	públicos, 	o 
atendimento será realizado pela equipe da 
contratada 

TRE - TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL 

• Certidão de quitação eleitoral 
• Título eleitoral 
• Emissão de guias de multa 

FEDERAIS - ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

O atendimento será realizado por equipes da 
própria Instituição 

BANCO DO BRASIL • Recebimento de taxas e tributos referentes aos 
serviços oferecidos no Poupatempo. 

OUTROS O atendimento será realizado por equipes da 
própria Instituição 

CRECI-SP 

• Inscrição, reinscrição e cancelamento de 
registro de PF ou PJ 

• Inscrição de estagiários 
• ertidões de regularidade 
• O • ntações 	sobre 	programas 	habitacionais 

po 	lares 

AUTOATENDIMENTO 
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e) Dos Postos de Trabalho 

• Acompanhamento da Performance de Atividades dos Postos de 

Trabalho; 

• Nível de disponibilidade de postos de trabalho. 

• índice de rotatividade de ocupantes de postos de trabalho. 

• Identificação dos ocupantes dos postos de trabalho pelo uniforme e 
crachá; 

• Qualidade das peças de uniforme e do crachá; 

• Uso privado dos recursos públicos; 

• Qualificação e perfil dos ocupantes dos postos de trabalho; 

• Qualidade e periodicidade dos treinamentos. 

• Tecnologia da Informação 

• Tempo de atualização do Sistema de Informações; 

• Cumprimento dos SLAs; 

• Segurança da Informação. 

f) Da folheteria de informação e orientação 

• Qualidade, distribuição, atualização e disponibilização pública de 
folheteria. 

4. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES, PRINCIPAIS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO 

4.1. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES E PRINCIPAIS SERVIÇOS 

CET - Sorocaba 
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4.2. DESCRIÇÃO MACRO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO  

I 	O_ 

Orientação ao público • Informações sobre os 
serviços disponibilizados, 
pré-requisitos e 
documentos necessários, 
auxílio no preenchimento 
de formulários, entrega 
de folhetos e filipetas, 
orientação nas chamadas 
de senhas para o 
atendimento 

Serão 	realizadas 	pela 
equipe da Contratada * 

Acessa São Paulo • Cadastro 	dos 	usuários, 
para 	acesso 	gratuito 	à 
Internet 

Serão 	realizadas 	peta 
equipe da Contratada * 

e-poupatempo • Auxílio 	ao 	cidadão 	no 
acesso 	gratuito 	aos 
serviços 	públicos 	via 
Internet. 

Serão 	realizadas 	peta 
equipe da Contratada * 

Detran • Procedimentos 	e 
atividades 	diversas, 
relativas à habilitação de 
condutores 	e  

documentação 	de 
veículos 

Serão 	realizadas 	pela 
equipe da Contratada * 

IIRGD 
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Verificação 	de 	pré- 
requisitos 	necessários 
para 	a 	solicitação 	de 
serviços, 	triagem 	de 
documentos, emissão de 
senhas 	para 	o 
atendimento; 

Digitação 	de 	dado 
pesquisa de_infor ma0e 
pertinente(`Á audlid%. 	 h - 	..,,, 	.%:.,el ,a 	, 	- 
coleta 	crie 	impressõe

) ,i • 	i Lr, 	,-- 	„_,,,- • 
digitais, 	colgew ..1a0A.„-rot 
em 	camit 0 Apropriado, 
informaçãoi 	03obre 	O ._ 

Serão 	realizadas 
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* 

entrega 	de 	documentos, 
entrega 	de 	documentos 
prontos. 

Secretaria da Fazenda • Verificação 	de 	pré- 
requisitos 	necessários 
para 	a 	solicitação 	de 
serviços, 	triagem 	de 
documentos, emissão de 
senhas 	para 	o 
atendimento. 

• Digitação 	de 	dados, 
pesquisa 	de 	informações 
pertinentes, 	emissão 	de 
documentos, 	entrega 	de 
documentos. 

Serão 	realizadas 	pela 
equipe da Contratada.* 

SERT 

• Verificação 	de 	pré- 
requisitos 	necessários 
para 	a 	solicitação 	de 
serviços, 	triagem 	de 
documentos, emissão de 
senhas 	para 	o 
atendimento; 

• Transcrição 	manual 	de 
dados, colagem de foto, 
entrega 	de 	documento 
pronto. 	Digitação 	de 
dados, 	pesquisa 	de 
informações pertinentes. 

Serão realizadas pela 
equipe da Contratada.* 

T.RE. - Tribunal 

Regional Eleitoral 

-- 	'.j,"-i".... 
- 	ia,relia 

01111-NT 

• Triagem 	de documentos, 
pesqu 	- 	digitação 	de 
da 	s, cada 	ro, emissão 
d 	senha- 	para 

endimento 
• oleta 	de 	dados 

o métri cos 
• missão 	de 	gu .s 	de 

Serão 
equipe 

realizadas pela 
da Contratada.* 
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Serão realizadas pela 

equipe da própria 
Instituição 

• Recebimento de valores, 
entrega de comprovante 
referente ao recebimento. 

Banco do Brasil 

cenças, alvarás e 
onsabilidade da 

óvel, as 
rão de re 

Dentro da adequação do imóvel serão executadas reformulações no leiaute e 
adequações em alguns ambientes do Posto. Para conhecimento dos diversos tens, 
consultar a descrição de serviços, critério de medição, projetos e memoriais 

pertinentes. 

Para execução dos serviços de adequação do 
aprovações junto aos órgãos competentes, s 

Contratada. 

FÍSICO DO PO 

"Ifi:Prtib 
ai.. 01)423.8 
AM44.411. 

ip'nai a mim apresa 

5.1.1. CRONOGRAMA DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇ 

Seguem os tens a serem consides-aelesmr-

cronograma detalhado dos ser:pi3IS)-  ie,el.  

entregue a PRODESP / PoupateMRs,e4pp 

contratuais: 	 nrefe com o 

I ã 5 r• 

e g 
Bre Is 

determinante para 
corrigir deterioraçõ 

a?ão,--o_-.-c,Culf 

5.2. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕ 

A manutenção predial é fator 
Poupatempo. Visa evitar ou 

comprometer o aspecto 
bem como evitar interrup.  çõ 

problemas técnicos, ou ai  
cor, 
ca 

0-kw 

aiores grupos de serviços. Para o staca os 
r memoriais e p jetos. 

PREDIAIS: DIRETRI S GERAIS 

* Com exceção de atividades exclusivas do servidor público. 

Notas: 

a) As atividades realizadas pela equipe da Contratada serão supervisionadas pelos 

responsáveis técnicos dos órgãos; 

13) Os procedimentos descritos são os atuais, podendo, ao longo do tempo surgir a 

necessidade de alterá-los devido a novas exigências legais e/ou racionalização dos 

procedimentos. 

5. ESPAÇO FÍSICO 

5.1. ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 

Nota 

O 
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civil 
abertura dos vãos 

fechamentos e acabamentos 

pintura 
pintura das áreas envolvidas 

retoque final 

grelhas de 

".".''''' 

retirada de parte da grelha na área do 0000 

Instalação das grelhas nesta área com nova conformação 

grelhas de 

il.mi".°' 

retirada da grelha na área da Sert e Secretaria da Fazenda 

instalação das grelhas na Coleta, IIRGD e TER 

grelhas de 
Nu/liana° 

retirada da grelha na área da Sert e Secretaria da Fazenda 

instalação das grelhas sobre a Coleta e acertar sobre o Detran 

IIRGD / 
SERT novo 

desmontagem do leiaute da Prefeitura e Correios 

montagem do leiaute IIRGD / SERT e do Acessa SP 

cabeamento - lógica e elétrica 

Correspon 
dente 

desmontar e montar novo local 

cabeamento 

Detran e 
Fazenda 

desmontar e montar em novo local 

cabeamento 

Coleta 

desmontagem do leiaute atual 

montagem nova proposta 

cabeamento - lógica e elétrica 

Espera 
unificada 

instalação dos painéis de senhas 

posicionamento dos bancos 

Triagem 

desmontagem 

montagem do leiaute atual 

cabeamento 

TRE e Creci 
montagem 

cabeamento 

CV 
Retirada da Comunicação existente 

instalação da nova Comunicação 

Nota: O Cronograma acima apenas 
detalhamento de todas as atividades, 
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Esta "o de trabalho 1400x600 x 1200x600 x750mm h 

Mesa de trabalho 1000 x 700 x 730 mm 
Mesa de apoio 800 x 800 x 730 mm  
Mesa de apoio 800 x 800 x 730 mm de canto 
Mesa de a olo 1200 x 600 x 730 mm 

b.  
c.  

• atividades rotineiras: controle de temperatura, verificação dos equipamentos 
etc.; 

• atividades periódicas: limpeza / troca de filtros, aplicação dos produtos 
químicos indicados, elaboração de laudos de qualidade do ar, limpeza 
interna e externa dos filtros de acordo com a frequência e recomendações 
das normas pertinentes etc.; 

O Sistemas de detecção e combate a incêndio: operação, verificações, aplicação 
de testes e contratação de Laudos, carga e recarga de extintores, etc.; 

g) Sanitariedade e conforto: verificação da qualidade da água, desratização, 
desinsetização, controle do nível de iluminação etc. 

Deverá ser elaborado o cronograma de manutenções preventivas contemplando todos os 
tens, devendo ser encaminhado ao Gestor de Qualidade Prodesp/Poupatempo, bem como 
mantido no Posto. Todas e quaisquer atualizações que se fizerem necessárias também 
deverão ser informadas ao Gestor de Qualidade. 

6. MOBILIÁRIO 

6.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Segue a relação dos itens de mobiliário cujo fornecimento será de responsabilidade da 
Contratada para adequação evolutiva do Posto Sorocaba: 

momento, os laudos (ar condicionado, qualidade da água, proteção e combate a 
incêndio, instalações elétricas, medição de decibéis e da luininância, entre outros) 
que julgar necessários para verificação de todos os aspectos relacionados ao 
conforto e segurança dos usuários e previstos em legislação específica; tais 
laudos deverão ser elaborados por empresas especializadas e / ou órgãos 

competentes. 

As rotinas de manutenção corretiva. preventiva e evolutiva deverão ser 
estabelecidas pelas normas pertinentes, assim como pelas recomendações dos 

fabricantes dos equipamentos instalados. 

Deverá ser mantido na Administração do Posto um conjunto completo e 
atualizado dos projetos (elétrica, hidráulica, ar condicionado, prevenção de 
incêndio, lógica etc.) referentes à edificação, com respectivos memoriais, manuais 
relativos aos equipamentos, de forma a agilizar a consulta a estas informações. 

Cabe destacar ainda a importância de contratar pessoal capacitado ou 
disponibilizar equipe para manutenção, de acordo com a complexidade de cada 
atividade de manutenção, de maneira a garantir o bom funcionamento do Posto e 
não comprometer a segurança dos usuários e dos próprios ocupantes de postos 

de trabalho. 

Relacionamos a seguir alguns itens relativos à manutenção preventiva e evolutiva 
do Posto, não devendo a Contratada se restringir a eles: 

a) Sistemas Elétricos: iluminação, alimentação de energia, etc; 

• atividades periódicas: troca de lâmpadas, instalação e/ou adequação de 
novos pontos, verificação da iluminação de emergência, verificação dos 

quadros elétricos, estabilizadores e no-breaks, dentre outras; 

- atividades programadas: manutenção cabine de alta tensão, etc.; 

b) Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (pára-raios etc.): 

Estação de trabalho (1400x800) x (1200x600) x750mm(h) 	ET2 
1 b. 	Est/ canto2 (1400x800) x (1400)(800) x750mm(h) / longo Pç ET4 

ET6 

ME4.1 
ME5 

ME5-canto 
ME8 

a. Balcão modular acessível 

  

aros e adequações, 
pç 
Pç 
PP 

7 
4 

- atividades rotineiras: verificação das instalações, re 
quando necessário; 

• atividade periódica: contratação de laudo anual, dentre outr 

de águas plu 

o de torneiras 

is): 

válvulas de 

BM.d 
BM6 
BE3 

pç 
pç 3 

c) Sistemas hidrossanitários (água fria, esgoto e red 

▪ atividades rotineiras: regulagem e/ou substitui 
descarga, bebedouros, etc.; 

▪ atividades periódicas: limpeza e desinf, j.çiT 

regulagem das bombas, inspeção das 'rrle-xák 

calhas e condutores, quando houver. 	ApP,N1 
O •enf 
- 

d) Civis: reparos de pinturas, coberturas, impermeabili 

e) Sistemas de ar condicionad 

b. 	Balcão modular de apoio com gavetas para 
Balcão de entres a de documentos 
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a.  
b.  

retirada de divisória DV4 d. 

retirada de divisória DV9 
Mie 

h. 

18,72 
1 

53,75 
147 83 
40,83 
32 55 

2 
7 

DV1 
DP1 

Divisória c.a. a altura 1,10 x O 09m 
Porta de divisória ce.a altura 2 10m 
retirada de divisória DV1 

retirada de divisória DV5 

retirada de .orta DP1 h=1 10 
retirada de *oda DP3 h=2 14 

Porta folder em acrílico com 6 bolsas frontais PF 2 e 

1r(' 

sistema de 
os tipos de 

todos os 

c 	
I 

sui -SP 
gPVI 

rn 
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6.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Para possibilitar o intercâmbio de mobiliário entre os diversos Postos Poupatempo, 
bem como para atender aos princípios do Poupatempo e às nossas necessidades 
específicas, o mobiliário dos Postos é padronizado quanto ao desenho, cor e 

material. 

Foi criada uma família de móveis com dimensões que permitem sua perfeita 
justaposição e atendem às diversas situações de utilização e espaço. Esse padrão 
estabelecido pelo Poupatempo deverá ser rigorosamente seguido para uso no 
Posto. 

As especificações técnicas de cada um dos itens anteriormente relacionados 
encontram-se detalhadas no ANEXO 6A deste Caderno. 

A Contratada receberá após assinatura do contrato, nos casos em que forem 
necessários, os projetos executivos das peças, no intuito de garantir a 
manutenção do desenho padrão Poupatempo. 

7. COMUNICAÇÃO VISUAL 

7.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A fim de garantir uma identidade visual para 
	Poupatempo, 

comunicação visual deve ser mantido claro e aces ível para os dive 
OU o que os frequentam, dentro dos padrões estabelecidos pa 
ostos. Caso seja necessário realizar alterações, as especifica 

posicionamento das peças serão fool--,dosnei 
executivo, quando necessário. 	

Talyelia 
 

Todas as estruturas existentes previamentekU,',P-O . Nclik~e

°  

) - 	a OrW4' 

.deVerill:Pnef' 

{11 ) 4238-5,  

mantidas pela contratada em condi"oes,,, adequa s de 
IAM. apresentação durante todo período cont4tUál7; 

.„.. 

Item Produto Dimensões 
(Lx1-11M Projeto Unid. Quant 

% V( g. 

a. Placa de porta 0,25x0,25 PUAP pç 11 

h. Placa de parede, face única 1,00x0,26 PUPa Pç 1 

c, Placa aérea, dupla face 0,80x0,25 SI/Uni pç 6 

d.  Tubo de identificação mesas 1,00410 TI pç 5 

e.  Adesivo acessibilidade •0,17x0,17 Ad pç 5 

f.  Adesivos Valid e Acessa/e-poupatempo / TRE 0,17x0,17 Ad pç 30 

g.  Adesivo Correspondente 0,20x0,20 Ad pç 5 

h.  Testeira das grelhas 1,00x0,30 TG m 8,5 

1. Painel em ACM para monitores de senha - duas faces 5,30x0,30 ACM m 5,8 

'.1. 	e )1 	. 	/ 5,4,-, 	 ,, 	 ....-?,, waP 
a. Placa aérea de órgão 2,00x0,80 SI/PUorg pç 3 

h. Placa aérea dupla face - adesivação somente em uma face 2,00x0,26 SI/Uni pç 2 

c.  Placa aérea dupla face - adesivação somente em uma face 0,80x0,26 SI/Uni pç 2 

d.  Placa de Porta 0,30x0,30 SI/Unl Pç 2 

e.  Tubo identificação mesas 1,00x0,10 TI pç 32 

f.  Testeira das grelhas - somente pintura 1,00x0,30 TG m 113 

g.  Diretório Externo 0,90x1,90 SE/Quadro 
ext 

un 2 

h.  Diretório Interno 0,80x1,90 SE/Quadro 
int 

un 2 

i.  Totem 2 e backlight 5,00x1,50 totem un 1 

j, Totem 1 e backlight 7,00x1,50 totem un 1 

k. Placa em chapa de acrílico - 	orno 1,50x1,00 PUAC un 2 

1. Placa em chapado acrílico - 	xtemo 1,00x1,00 PL/AC un 1 

m. Placa de parede - face única 1,00x0,26 PL/Pa pç 2 

i:,:jt 	
''V 'lí. 

a. 
-.. 

Placa aérea de órgAu T IN 	, 	A,,,,,,,  rei.: ( 	1 	4238 -5C 56 
...*, 	• 	n• 

2,00x0,80 SI/Pl./ora pç 5 

h. 
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8.1.1.0s equipamentos de TI que serão instalados na Administração do 

Poupatempo Sorocaba são estimados sobre as configurações recomendadas, 

passíveis de .ajustes conforme necessidades da Contratada. Demais recursos 

de TI que a Contratada avalie como necessários são de responsabilidade de 

a PRODESP / 

CET - Sorocaba 

Caderno cle Especificações Técnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba 

8.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

A planilha a seguir apresenta a quantidade de recursos de informática necessária 
à atualização dos equipamentos a ser realizada no Poupatempo Sorocaba para 
adequação evolutiva: 

POCKET PC 

LEITOR BIOMÉTRICO 

TECLADO DE OPINIÃO 
TELA LED 32" 

UNID. BACKUP EXTERNA PARA SERVIDOR RACK 

CONSOLE GAVETA KVM E CABOS KVM 

CERTIFICADOS DIGITAIS padrão eCPF tipo A3 em 
Smart Card com leitora L158  

POUPATEMPO SOROCABA 
QUANTITATIVOS DE INFORMÁTICA E 

TELECOM 

IW 
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6 
6 

15 

8 
2 

5 
2 

2 

6 

4 

30 

116 
4 
1 

1 

Poupatempo. 

8.12.Coluna (A) - Equipamentos que serão fornecidos pela Contratada para os 

setores: Acessa São Paulo, E-poupatempo, IIRGD - Instituto de Identificação 
Ricardo Gumbleton Daunt, SERT - Secretaria •do Emprego e Relações do 
Trabalho, DETRAN, Secretaria da Fazenda e Administração do Posto. 

8.13. Os links de comunicação de dados, roteadores, servidores Proxy e Correio 
Eletrônico, licenças de software e outros equipamentos / softwares para 
acesso à Internet ou comunicação de dados privativa da Contratada são 
de próprio fornecimento e não fazem parte do quadro apresentado acima. 

8.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Todos os itens que compõem as especificações técnicas abaixo são utilizados 
como referência de desempenho podendo ser apresentadas configurações 
similares e que garantam a prestação de serviços nos níveis desejados. Neste 
caso os equipamentos propostos estarão sujeitos à homologação da PRODESP / 
Poupatempo. 

8.2.1.As versões mais recentes dos relatórios com as especificações técnicas 

estão no Anexo 8A. 

8.3. REGRAS GERAIS DE MANUTENÇÃO / SLA - SERVICE LEVEL AGREEMENT 

O Posto Poupatempo Sorocaba é ompos por um parque de equipamentos de 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

8. TELEINFORMÁTICA 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STO. EN 

MICROSOFT OFFICE 2013 STD. BR  

ANTIVIRUS CORPORATIVO - DESKTOP WINDOWS 
ANTIVIRUS CORPORATIVO SERVIDOR WINDOWS 

SOFTWARE DE BACKUP - SERVIDOR WINDOWS 

CÂMERA DOME MÓVEL (P12) TCP/IP 

TABLET PC 

SCANNER DUPLEX DE ALTA VELOCIDADE 

ALIO 
copiar 

2 ,s2 

da verdade 

J berma lance Soares da silva 
El Senna Suores 

CONFIGURAÇÃO I - DESKTOP ALL-IN-ONE 

CONFIGURAÇÃO II - MICRO PC 
CONFIGURAÇÃO III - SERVIDOR DE REDE 

,;¡•4:  "4 •  

CONFIGURAÇÃO I - LASER MONO 

CONFIGURAÇÃO II - TÉRMICA 
CONFIGURAÇÃO III - MULTIFUNCIONAL A3 

CONFIGURAÇÃO IV MATRICIAL 136 COLUNAS 

CONFIGURAÇÃO V - LASER COLORIDA 

CONFIGURAÇÃO 1 - CONTROLADORA WIRELESS 

CONFIGURAÇÃO II - ACCESS POINT 

• 



Ativação de ponto de rede existente 
do sistema de cabeamento 
estruturado 
Ativação de ponto de rede wireless da 

2 
infraestrutura existente 

1 

Reinstalação de qualquer software 
fornecido peta Contratada ou 
reconfiguração do Sistema Operacional 
dos Desktops 

Caderno de Especificacóes T4cnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba 

24 Câmera do Sistema CFTV 
Wireless Access Point 24 

Tabtet PC 24 
Tablet de opinião móvel 24 	— 

Pocket PC 24 
Console Switch KVM — 24 

Nota: O SLA compreende a solução total desde a abertura do chamado 
pelo usuário até o reparo final. 

• 
• 

PRODESP 
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8.3.2.2. No caso em que um mesmo equipamento de informática 
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O atendimento de primeiro nível engloba a realização do diagnóstico do problema 
(comunicação de voz ou dados, sistema, equipamento de rede, infraestrutura 
lógica ou equipamento de informática) e a providência de substituição do 
equipamento, quando for problema de hardware. As substituições de equipamentos 
devem ocorrer em conformidade com os prazos estabelecidos no subitem 1.3.2.1, 
quando de propriedade da Contratada. Quando de propriedade do 
órgão/Instituição, orientar ao seu respectivo Representante Técnico para que este 
providencie a substituição. Quando houver problema de sistema, acionar o 

respectivo back office, conforme relação de contatos que será fornecida pela 

Prodesp por ocasião do início das operações. 

8.3.1. REQUISITO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZOS DE 

REPARO 

É parte integrante do escopo de fornecimento de serviços, a manutenção 
preventiva e corretiva de todos os acessórios, dispositivos, equipamentos, 
sistemas eletrônicos, solução de comunicação de voz e computacional, 
integrantes da solução proposta, inclusive dos equipamentos remanescentes 
de propriedade da Prodesp do contrato anterior, bem como o fornecimento 

de spare parts para que todos os itens da solução estejam em perfeitas 
condições de funcionamento e em conformidade com o SLA - Service Levei 

Agreement - para manutenção, a seguir: 

8.3.2. SLA - SERVICE LEVEL AGREEMENT - MANUTENÇÃO CORRETIVA 

8.32.1. Diagnóstico e SOLUÇÃO TOTAL por meio de a 	as 
dware) o ocorrências de problemas e substituição (h 

estabelecidos reinstalação (software) nos prazos máximos abaixo 
por tipo de recurso: 
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8.3.5. REQUISITO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL 

o 
e 

de suporte técnico a todos os sistemas computacionais utilizados pelas 
Deverá ser parte integrante da solução proposta a execução dos serviços 

Instituições / Órgãos do Posto Poupatempo, indistintamente. 

Contratada tem por obrigação realizar o atendimento de primeiro nível 
ficará responsável pela gestão da indisponibilidade realizando 

Para os equipamentos 	 pelas Instituições, fornecidos 

Caderno de Especificações Técnicas • 
Posto Poupatempo Sorocaba 7?" DESP 

I I  
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Caderno de Especificações Técnicas 	3.1.-) 
Posto Poupatempo Sorocaba 

acompanhamento e cobrança das providências das Instituições em 
conformidade aos tempos estabelecidos no subitem 1.3.2.1 

00 
CD 

8.3.2.3.2. 	As eventuais indisponibilidades ou deficiências que provoquem 
prejuízo no atendimento, total ou parcial, estarão sujeitas às penalidades 
estabelecidas no contrato 

8.33. SLA - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA NOVAS INSTALAÇÕES OU 
ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO 

A Contratada deverá cumprir os tempos estabelecidos a seguir para 
atividades relacionadas a novas instalações ou alterações das 
configurações dos equipamentos e infraestrutura de TI do Posto: 

Configuração dos ativos de rede - 
Switches e Access Points 
Configuração dos fluxos de vídeo das 
câmeras ou qualquer outra 
configuração no sistema CFTV 

e ;7' 

4 
_. 

4 

Instalação de novos equipamentos de 
TI 

4 

Ativação de novo ponto de 
atendimento (por ponto) 
Ativação de novos ramais telefónicos 

4 

4 

Nota: O SLA compreende a configuração solicitada desde a sua solicitação formal 

pela PRODESP até o seu aceite, ambas por e-mail. 

8.3.4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

A manutenção preventiva deverá ser di ensionada p 
necessidade de ações de manutença corretiva, 
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8.3.6. REQUISITO FERRAMENTAL TÉCNICO 

A Contratada deverá manter todos os equipamentos de testes e 
ferramentas necessárias à instalação, ajustes e manutenção a serem 
realizadas nos equipamentos de informática e telecomunicações e recursos 
de infraestrutura de rede LAN - Local Area Network e WAN - Wide Arca 
Network, Wireless, Telefonia e CFTV que fazem parte da solução tecnológica 
adotada. 

8.4. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.4.1. Manter o CPD do Posto como ambiente de acesso restrito e controlado, 
com permissão de entrada apenas dos técnicos de TI. Qualquer outro 
funcionário deverá ser autorizado pela Administração do Posto, com registro 
de data e hora de entrada e saída do local. 

8.42. Trocar a senha da fechadura da porta de acesso ao CPD pelo menos uma 
vez por mês. 

8.43. Providenciar, a qualquer tempo, revisões de Engenharia e Fábrica que forem 
classificadas como obrigatórias pelo fabricante dos Equipamentos, durante 
a vigência deste contrato. 

8.4.4. Providenc 	dequação das instalações ou melhoria no desempenho dos 
ção de Informática e Telecomunicações do Posto 
aba, em termos de segurança, produtividade, 
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8.4.5. No caso de incompatibilidades entre os sistemas utilizados pelos órgãos / 
instituições e o sistema operacional pré-instalado nos microcomputadores, 
ou qualquer outro software fornecido, providenciar o downgrade de versão 
no sentido de compatibilizar toda a solução. 

8.4.6. Manter em funcionamento os equipamentos de TI que não forem 
substituídos pelo atual contrato, como os itens que compõe a Solução de 
CFTV, Rádio Comunicadores, etc. 

8.4.7. Fornecer para a PRODESP na reunião de kick-off do projeto - primeira 
reunião entre a PRODESP e a Contratada - um único plano de trabalho de 
Teleinformática em meio digital, contendo a comprovação das 
especificações técnicas dos equipamentos constantes do anexo 8A do 
edital. A PRODESP analisará o plano de trabalho e fornecerá um único 
parecer sobre a aceitação ou não dos equipamentos propostos. Caso 
algum equipamento proposto não esteja de acordo com as especificações 
técnicas, a CONTRATADA deverá adequar o fornecimento e sua análise 
ocorrerá somente no momento da implantação do Posto. Não havendo 
conformidade do item, a CONTRATADA é obrigada a substituí-lo às suas 

expensas. 

8.4.8. Caso sejam fornecidos equipamentos que atendam plenamente as 

00 

	

	
especificações técnicas, mas não tenham sido homologados para a 
utilização com os sistemas dos órgãos/instituições, deverá ser 
disponibilizado um equipamento para testes e homologação com pelo 
menos 02 (dois) meses antes da instalação do equipamento no Posto. O 
objetivo é realizar possíveis ajustes necessários para o funcionamento. 

8.4.9. Efetuar suporte técnico local para reinstalação, reconfiguração e ajustes de 
Equipamentos e dos recursos cobertos por este contrato. 

8.4.10.0s serviços de manutenção corretiva d 	s relacionados neste 
contrato que não forem solucionados no irazo má o estabelecidos no 
item 1.3.2.1., contados a partir do mome to da anlise de diagnóstico 
estarão sujeitos às fiscalizações e 

3„, TTaalobeeiiraode.NJ:  Ti.  

equipe técnica qual. ificadainp€W&W, 
Técnicos e das atividades de -panut enção dos 
Posto Poupatempo.  
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8.4.12. Fornecer e, caso a PRODESP solicite, transferir o acesso pleno, físico e 
remoto, e sem restrições a todos os equipamentos ativos de rede de 
propriedade da Contratada para a PRODESP, a qualquer momento do 
contrato. O fornecimento do acesso deverá ocorrer num prazo máximo de 
24 (vinte e quatro) horas a partir da data de solicitação. 

8.4.13. Manter o histórico de imagens do sistema de CFTV por no mínimo 3 (três) 
meses para acesso da Prodesp. 

8.4.14.Alterar o local de instalação das câmeras do sistema de CFTV e sua 
infraestrutura necessária, caso solicitado pela PRODESP. Os custos serão 
de responsabilidade da Contratada. 

8.4.15. Permitir que técnicos de informática, indicados pela PRODESP, realizem 

estágio com os técnicos do Posto com o objetivo de transmitir a rotina 
operacional, complementando o treinamento para que eles possam atuar em 

outros Postos Poupatempo. Para melhor aproveitamento desse estágio, a 

PRODESP poderá fornecer um roteiro para que os técnicos do Posto possam 

transmitir o conhecimento de uma forma padronizada 

8.4.16. Manter o conhecimento adquirido da equipe técnica nos casos de 
substituição dos técnicos de TI. 

8.4.17. São obrigações da área de informática da Contratada: 

8.4.17.1. Fornecer as informações técnicas para a PRODESP, observando 
devidamente os métodos e processos sempre que solicitado 

8.4.17.2. Fornecer mensalmente a cópia das configurações de todos os 
ativos de rede envolvidos na solução de comunicação de dados. 
No caso de alterações das configurações, informar 
imediatamente à equipe responsável na PRODESP, por telefone 
ou -mai, e a6s a alteração, enviar uma cópia da 
d cumentação atualizada a PRODESP/Poupatempo, por e-mail. 

struir a equip da PRODESP com respeito aos procedimentos 
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8.4.17.5. Instalar e manter atualizada as configurações do Sistema de 
Gerenciamento Desktop da PRODESP, conforme padrões 
determinados, em todos os equipamentos da Contratada. 

8.5. REQUISITOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 

Aplicam-se aos recursos fornecidos pela Contratada. 

8.5.1. Deverá ser prevista a atualização tecnológica de todos os equipamentos 
de TI e softwares fornecidos pela Contratada nos casos em que se 
observarem impactos nos tempos de execução dos atendimentos 
realizados, dificuldade de reposição de peças tendo como consequência o 
não cumprimento dos SLAs estabelecidos, falta de suporte dos fabricantes 
ou qualquer outro impacto operacional, prejudicando o funcionamento do 
Posto. Deverá incluir o fornecimento de todos os componentes de 
hardware e software necessários, mantendo sua disponibilidade e 
segurança. Os custos ficarão por conta da Contratada. 

7\5 
00 8.6. REQUISITOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMNEIS 

."3 	8.6.1. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os 
Suà 	 insumos e consumíveis necessários ao pleno funcionamento dos 

equipamentos de informática forneéidos pela Contratada (impressoras, 

scanners, aparelhos de fax etc) 

8.7. MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI REMANESCENTES DO CONTRATO 
ANTERIOR 

8.7.1. 	Será de responsabilidade da Contratada a manutenção dos equipamentos 
remanescentes do contrato anterior, conforme lista  

ATA SIP 

Totem Multimidia 
	 Videosoft Totem Black e 

Totem Black PNE 

Datashow 	 NEC M300X 

Rádio comunicador 	 Motorola DTR 620 

Webcam 	 Philips 	Webcam 
SPC53ONC/00 

Sistema de CFTV completo com 10 câmeras 	Bosch 

8.8. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE TELEINFORMÁTICA NA ADEQUAÇÃO DE 
INFRAESTRUTRA DO POSTO 

A Contratada deverá enviar diariamente para a PRODESP, para endereços de e-

mail a serem definidos após a assinatura do contrato, fotos ou vídeos ilustrando 

o andamento da adequação da infraestrutura, referente à instalação do 

Cabeamento Estruturado e 
	

ão dos novos equipamentos de TI. Poderão ser 

solicitadas mais imagens 
	qualqu momento do Contrato, por solicitação da 

PRODESP. 
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8.9.1.A Contratada deverá fornecer para a Prodesp a cópia da certificação dos 

profissionais envolvidos na configuração de todo o ambiente de informática 

e telecomunicações do Posto, contemplando os equipamentos ativos de 

rede, configuração de servidores e sistemas operacionais, telefonia e CFTV, 

antes do início dos serviços de adequação. 

8.9.2.A PRODESP poderá conferir a qualquer momento, se os profissionais 

executantes das atividades são os mesmos informados pela Contratada por 

meio de seus certificados. Caso negativo, a Contratada deverá substituir os 

profissionais imediatamente por outros com as certificações necessárias para 

desempenho das suas atividades. 

8.10. SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI 

8.10.1.A Contratada deverá enviar as especificações dos equipamentos de 
teleinformática a serem adquiridos, indicados no item 1.1. Essas 

especificações serão analisadas pela área responsável da PRODESP uma 

única vez. Os resultados serão devolvidos ao gestor do contrato, que os 

encaminhará à contratada. 
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8.9. CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS 
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8.10.2.A Contratada deverá elaborar um cronograma detalhado das atividades de 

adequação da infraestrutura de TI do Posto e subordinar à aprovação da 

PRODESP, iniciando tais atividades em no máximo até 45 (quarenta e cinco) 

dias corridos após a data constante da ordem de início de serviço emitida 

pela Prodesp. E encerrando em no máxi 	até 90 (noventa dias) dias 

corridos após a data constante da orde de iníc de serviço emitida pela 

Prodesp, obedecendo aos itens macros 	ordem a guir: 

• Atualização de versão d --) o Tabeii 
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8.11. ENCERRAMENTO DO CONTRATO 

Quando do encerramento do contrato, a Contratada deverá fornecer uma 
relação constando marca, modelo e quantidade de cada um dos itens 
constantes na tabela do item 1.1, coluna (A). Esta relação deverá ser 
encaminhada ao gestor do contrato previamente ao término do mesmo. 

9. EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 

Para fins desta licitação será utilizada a nomenclatura "equipamento específico" 
para aquele cuja utilização restringe-se a uma Instituição ou órgão específico. 

9.1. AQUISIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os equipamentos que a Contratada deverá fornecer destinam-se à operação do 
Posto e estão relacionados abaixo, devendo obedecer aos tempos de recuperação 
indicados no item 9.2. 

,af 
Negatoscópio • 1 corpo, fixável na parede 01 
Balança 
antropométrica 

• Balança tipo manual com escala antropométrica de 
95 a 190 cm 

01 

Equipamento de 
Teste de Campo 
Visual, Auditiva e 
Teste de Esforço 

• Equipamentos com capacidade para executar os 
testes físicos necessários para o exame de aptidão 
física para condutores: 

	

1. 	Oftalmológica: 
• Acuidade Visual 
• Campo Visual (Campimetria Horizontal) 
• Visão Cromática 

Visão Estereoscópica (Percepção de 
p 	tundidade) 

• Ofu 	amento e Visão Noturna 
(Ada 	ometria 

	

2. 	Otorrinol ringológica: 
• Acuid de_ 

01 
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9.2. MANUTENÇÃO 

Será de responsabilidade da Contratada, a manutenção dos equipamentos 
específicos adquiridos pela Contratada, bem como aqueles pré-existentes no Posto, 
de forma a cumprir os tempos de recuperação indicados abaixo 

9.2.1. Tempo de recuperação dos equipamentos específicos em geral: em até 30 

minutos 

9.22. Desfibrilador externo automático: em até 24 h - Considerar a reposição do 
jogo de eletrodos adulto/infantil ao longo do contrato para cada 

equipamento. 

923. Máquina de assinar documentos - Chanceladora - em até 24 h. 

10. CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

As quantidades de certificados digitais a serem adquiridos deverão garantir que 08 
(oito) postos de trabalho de atendimento na linha de frente estejam 
constantemente ocupados por atendentes certificados, e ainda que 04 (quatro) 
Supervisores de retaguarda também possuam certificações, ao longo de todo o 
período de operação do Posto. As especificações técnicas dos certificados digitais 

encontram-se no Anexo 8A. 

O 
se•sj 
(.4.51.MATERIAL DE USO CONTÍNUO, DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO E DE INFORMÁTICA 

Para efeito deste edital, é utilizada a nomenclatura "material de uso contínuo" para 
aqueles que se tornam inutilizáveis por motivo de quebra ou desgaste. 

materiais tanto de uso contínuo como de consumo deverão ser 

rs-p-onibilizados durante toda a vigência do Contrato, sem quaisquer custos 
adicionais. Deverá ser mantido estoque para a reposição de materiais consumidos, 
danificados e/ou indevidos para o uso, de arma a não impactar o atendimento ao 

público. 

do Posto em decorrência de aLteraçãa 	execução dos serviços.  
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Pastas 	plásticas 
coloridas 

120 Un 

Tamanho: 	34 	comp 	X 	24,5 	larg 	cm; 	plástico 
incolor transparente 	na 	parte 	da 	frente; 	plástico 
poro 	colorido 	no 	verso 	e 	tampa; 	tampa 	com 
janela em plástico 	incolor transparente; fecho em 
velcro. 

Pasta 	guia 	para 
assinatura da FIC 

06 Un Em polipropileno 0,40 na cor azul roial, dimensão 
225mm (A) x 390mm (L) 

Carimbos diversos 100 Un Tradicional em madeira 

Grampeador de mesa 12 Un Tamanho médio 

Perfurador de papel 12 Un Tamanho médio 

Tesoura para papel 12 Un Tamanho médio 

Almofada 	P1 
carimbo-entintado 

24 Un Tamanho n° 3 - (10 vermelhos e 20 azuis) 

Tabus de apoio para 
coleta de impressões 
digitais 

06 
Un Em poliuretano ou madeira. Medida: 8 cm Largura, 

20 cm comprimento e 0,6 cm espessura 

Sacola 	de 	lona 	p/ 
malote 

04 Un Cor azul, dimensão mínima em torno de - 60 cm 
altura x 40 cm largura x 18 cm profundidade 

Pasta 	Fichário 	4 
argolas - preta 

12 Un Dimensões 270 x 345 x 40 mm 

Senha 	manual 
plastificada 

1.500 

Un Tamanho 	8 	cm 	comprimento 	x 	6 	cm 	largura, 
numerada, impressão monocromática, identificando 
— 

tipo 	senha (Preferencial, Padrão e Eventual) e 
órgãos 	GD, SERT, ACESSA SP, etc.) 

11.2. MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIME O - PREVISÃO DE CONSUMO 
MENSAL 

Os quantitativos bem como os tipos 1 	er ajustes ao longo da operação oderão so 
na rotina d 
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mm 

unid 
Tamanho pequeno padrão 

(15x20cm) Caderno capa dura 03 

unid 

• Impressão em flexografia na 
cor cinza 

• Solda na beira lateral com 
impressão da palavra 
"SEDEX" 

• Fechamento: com adesivo 
"hot-melt", posicionado na 
parte interna da aba, com 
traço vermelho na boca do 
envelope sobrepondo-se um 
ao outro e um segundo 
traço adesivo de 40mm no 
corpo do envelope para 
fixação do AR (aviso de 
recebimento) 

• Abertura e adesivos de 
colagem: do lado direito do 
verso do envelope 

Caderno capa dura 02 Tamanho ofício 

Azul e Preta. Caixa c/ 50 unid. CX 04 Caneta Esferográfica 

unid 24 Caneta Marca Texto 

unid 12 Cola Branca 90m1 

unid 12 Cola Bastão lOgr 

Envelope de 
Polietileno 

unid 150 Abertura superior c/ 4 furos. 

Envelope Pardo 

Lápis Preto N° 2 

Tamanho oficio unid 150 

unid 80 

Lacre p/ sacola de 
malote 

unid 120 

Papel Branco A4- 75 
Gr 

05 CX Caixa c/ 10 resmas 11.3. MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE INFORMÁTICA 

Bobina térmica para 
Dispensadora de 
senhas 

55 

o Ta 
Ta 

ope tipo malote 
para postagem SEDE)i 

Formato da bobina: 57 mm larg X 
65 mm diâmetro x 40m comp. 

rolos 	
Diâmetro interno do tubete = 12 

111f11 

Envelope em Polietileno 
coextrudado em 03 (três) camadas, 

opaco, impermeável e resistente a 
rasgo e perfuração. 
de S.G. Erra: 75 micras por 
.margiq rips 
56 r  

so0Cafflad4 externa: cor branca 
o do que dou 

• Capkaál interna: cor cinza 

• 1400 o: verso e anverso 

• Fr a4 
/envelope: 245mm 
a x 137mm de 
30mm da aba de 

Llbru a ¡aná,: •36rae„s da silva 
O SE Ima Soares xfolèGgarn to 

• Distância entre soldas: 126 

lião de Notas e de PrOteSt 
iãO - Olavo Pires 

Tel.: (11) 4235-fr 
AÇA - Autentico a p es 
o ou pinai tire apresenta 

02 JAN. 20 
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INSUMOS E CONSUMNEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO I 

INSUMOS E CONSUMNEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II 

PE 

CET - Sorocaba 

• Em 
11.4. MATERIAL DE USO CONTÍNUO DE INFORMÁTICA 

Nota: O consumo mensal depende da marca e mode 

INSUMOS E CONSUMNEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III 

INSUMOS E CONSUMNEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURA(;.A31%/Traapbeeli5°  iià 

INSUMOS E CONSUMNEIS PARA SCANNER 

ITENS 

Apoio de 
punho para 

QTDE. 

115 
Apoio p 	hos tipo almofa 
teclados. Confeccion os em 

42 

ESPECIFICAÇÃO 
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I.  

PRODESP 

ATENDIMENTO 41 

A ser dimensionada pela 

Contratada considerando a 

necessidade de substituições e 

reserva técnica 

TRIAGEM + ENTREGA + 
ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 

23 

  

ADMINISTRAÇÃO DO POSTO 09 
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teclado macio integral isento de hologenados, apresentando 

superfície rugosa ('SKIN") de contato com os 

punhos e na base material antiderrapante. 

Dimensões: 45 a 55 cm comp X raio borda > 5; 

altura 2 a 3,5 cm e largura de 5 a 8 cm. 

Mouse pad 115 

Fabricada em injeção termoplástica em (PS) de alto 

impacto. Sendo a almofada de injeção em 

poliuretano com densidade média com 

características de pouca ou nenhuma conformação. 

Área de rolagem em substrato de Neoprex de 30 

mm. Base em PVC de 24 mm de espessura com 

material antiderrapante. 

00 

12. ESPECIFICAÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO POSTO 
POUPATEMPO 

A Contratada deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas neste item 
e nos termos do Edital e seus anexos, atentando para os requisitos necessários, visando 
à manutenção do padrão de qualidade dos serviços objeto desta licitação, formulados 
tendo corno base o padrão existente nos Postos Poupatempo já instalados e em 

operação. 

A prestação de serviços necessária ao adequado funcionamento do Posto Poupatempo 

Sorocaba prevê: 

Postos de Trabalho sob a responsabilidade da Contratada, que poderão ter alocado um 
ou mais ocupantes, e que deverão estar com nível de disponibilidade suficiente às 
necessidades dos serviços e durante todo o período de operação do Posto. A 
quantidade de Postos de Trabalho da Contratada no Poupatempo Sorocaba está 
especificada no quadro abaixo para atividades de Recepção, Orientação, Informação e 
Atendimento ao Cidadão e na Administração do Posto, cujas especificações estão 
detalhadas nos itens seguintes. 

QUADRO DE POSTOS DE TRABALHO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

***Atenção: a Contratada deverá dimensionar a quantidade de ocupantes para operação / 

funcionamento ininterrupto do Posto SOROCABA, visando obtenção dos tempos médios de 

atendimento e de espera estabelecidos por serviço. 

***Nota: Quantificação baseada nos critérios atuais para os Postos Poupatempo já implantados, 

podendo ser alterada se 	se fizer necessário para atender a quaisquer demandas da 

emanejamento entre órgãos ou na implantação de novos 
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12.1. DISPONIBILIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DA CONTRATADA (PONTO ATIVO) 

Os postos de trabalho da Contratada serão alocados na Administração do 
Posto, no atendimento ao Cidadão nos órgãos da Administração Direta e nos 

serviços de Recepção, Orientação, Informação, a partir da Ordem de Início de 

Serviço para operação do Posto. 

A presente licitação utilizará a nomenclatura de "Multitarefa" para designar o 

perfil profissional exigido para os postos de trabalho da Contratada. Serão 
alocados na prestação de serviços dos diversos órgãos da Administração 
Direta, com atividades previstas de atendimento presencial ao Cidadão (emissão 
de documentos/serviços, atividades de retaguarda ou atendimento especializado 
nesses órgãos), recepção, orientação e informação aos Cidadãos. Deverão ser 
distribuídos de forma equilibrada nessas atividades, e com versatilidade de 
remanejamento entre os diversos órgãos, conforme a necessidade dos serviços, 
a fim de dar vazão às demandas, durante todo o horário de 
operação/funcionamento do Posto e em cumprimento aos tempos médios de 

atendimento e de espera previstos por serviço. 

Portanto, na logística de operação da alocação dos ocupantes nos postos de 

trabalho, a Contratada deverá estar preparada para atender a qualquer tempo 

ao quadro especificado neste Edital em sua capacidade máxima, visando à 
manutenção do padrão de qualidade no atendimento do Programa 

Poupatempo, sob pena de multa contratual pelo descumprimento. 

A definição do percentual da reserva técnica para toda e qualquer substituição, 
programada ou não, inclusive para horários de intervalo (refeição/descanso), 
fica sob a responsabilidade da Contratada, na apresentação da proposta e, na 

operacionalização do Posto. 

Caberá à Gestão da Qualidade Prodesp/Poupatempo o monitoramento e 
averiguação da qualidade dessa operacionalização, que deverá garantir os 
postos de trabalho, abertos de modo evitar a espera pelo cidadão na 

realização dos serviços no Posto. 
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12.1.2. Não poderá haver espera, se existir ponto de trabalho livre para ser aberto 
para atendimento. A Contratada deverá observar a cobertura dos postos de 
trabalho, principalmente em casos de faltas, férias, licenças e etc. 

Notas: 

A contagem de Tempo de Espera (TE) inicia-se no momento que o Cidadão 

recebe a senha na triagem e encerra-se no momento em que é chamada 

no painel para que o Cidadão seja atendido. 

Existindo cidadão em espera para o atendimento, os pontos de atendimento 
que não estiverem abertos deverão ficar imediatamente ativos, não gerando, 
dessa forma, espera para o cidadão. Estando todos os pontos abertos, 
havendo cidadão em espera para o atendimento, é função da Contratada a 
gestão da fila para que as esperas sejam proporcionais entre os diversos 

serviços. 

A contratada terá prazo de sessenta dias, a contar do início de operação . 
do Posto, para se ajustar aos parâmetros estabelecidos neste item. 

Em caso de mudança de processos, procedimentos ou tecnologia utilizada 

para realização dos serviços, a Prodesp/Poupate eterminará novos 

critérios e a Contratada terá o período de trinta  adequar aos 

novos parâmetros.  

Essa medição será 
Prodesp/Poupatempo. 

A alocação dos postos de trabalh 
k reavaliada com base na média diária abe  

Contratada deverá adequar os posto 

monitorada/auditada a qualquer moo ento pela 

ce Na.25G2tb 

Mi-e; 
~prraze , 

Sp 
CPOSnO Falho cstea.3.0  

„,„ nue dOucl'faél 

Hmna ranSe SUdles da sdva 
Cl/31,1 

CET - Sorocaba 

dias, a contar do início de operação Ide gosto. 

A qualquer momento a cM Prodesp/PU empo 
atualizar as informações deste item. i 

r ; Em test' 

2fi18ireito rá g 

s 

wes da silva 
I • vICIra 

..srclacie 

ACESSA SP / e-poupatempo 
	Recepção/Triagem/Atendimento 

	
04 

T.R.E 
	

Recepção/Triagem/Atendimento 
	 10 

ORIENTAÇÃO 
Recepção Posto / Demais posições 
de orientação 

10 

ADMINISTRAÇÃO 
	

Administração 
	 09 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

ie7111M15̀  



Tecnologia da Informação 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba WRODESP 

Tecnologia da Infotinação 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba 

• 
PRODESP 

TaPel. 
3 - Tabeliã 

a estrutura apresentada para a Administração do P 
Au, E NukicAcA 

referência mínima e é baseada na cexpeinnçA, 
podendo a Contratada adequá-la dt acordo 
características e necessidades específic4s ,  

Em tear' 

47 t, 

IWOÉ 

) 9Amt  

com as 

JÁ N 

da verdade 

s 

de S.C. Sul - SP 
Camargo Filho 

se 
Awe cópia , a qual 
¥ibS,  do que dou fé. 

suas 

018 

de Nelas coe Prdies 
- Olavo pires de 
stmi.cprntitvia 

12.1.3.Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

A Contratada deverá observar o tempo médio de atendimento dos 
serviços de acordo com os padrões estabelecidos peta Superintendência 
do Poupatempo. 

Notas: 

A contagem de Tempo de Atendimento (TA) é iniciada no momento em que 
o Cidadão chega à mesa anunciada para a prestação do serviço e encerra-
se no momento da finalização do atendimento. 

A Contratada terá prazo de sessenta dias, a contar do início de operação 
do Posto, para se ajustar aos parâmetros estabelecidos neste item. 

Em caso de mudança de processos, procedimentos ou tecnologia utilizada 
para realização dos serviços, a Prodesp/Poupatempo determinará novos 
critérios e a Contratada terá o período de trinta dias para se adequar aos 
novos parâmetros. 

A qualquer momento a Prodesp/Poupatempo reserva-se no direito de 
atualizar as informações deste item. 

12.1.4. Postos de trabalho da Contratada na Administração do Posto 

• Administração: 1 (um posto) 

• Coordenação de Atendimento: 2 (dois postos) 

• Coordenação de Recursos Internos: 1 (um posto) 

• Suporte Administrativo: 2 (dois postos) 

• Atendimento Especializado: 1 (um posto) 

• Técnicos de Informática: 2 (dois postos)  

12.1.5. Horário de Disponibilidade dos Postos de Trabalho 

A disponibilização dos postos de trabalho deverá observar o início e 
término das atividades inerentes ao horário de operação do Posto. Para 
tanto, a Contratada deverá atentar para o dimensionamento de ocupantes 
necessário, desde seu início (15 minutos antes do horário oficial de 
abertura ao público) e até o seu encerramento (15 minutos após o 
fechamento oficial para o atendimento ao público), de forma a manter a 
prestação ininterrupta dos serviços durante todo o horário de 
funcionamento, de acordo com os tempos médios de espera e de 
atendimento previstos para cada serviço. 

a) Nos órgãos estaduais da Administração Direta do Posto Poupatempo 
e nos serviços de recepção, informação e orientação, os postos de 
trabalho da Contratada deverão ser disponibilizados durante todo o 
horário de funcionamento do Posto, desde sua abertura e até o seu 
fechamento (até a finalização de todos os serviços iniciados para os 
Cidadãos portadores de senha); 

b) O dimensionamento do número de profissionais da Contratada 
necessários para as substituições durante os horários de intervalo 
(refeição/descanso) dos ocupantes de postos de trabalho é 
responsabilidade da Contratada, assim como a reserva técnica para 
as demais substituições (faltas, licenças, férias e outros). 

12.2. Horários de prestação de serviços no Posto Poupatempo 

O horário/período de atendimento ao público deverá ser observado 
rigorosamente pela Contratada, conforme consta no item 2.5 deste Caderno, e 
para o seu perfeito cumprimento, a disponibilização dos postos de trabalho deve 
observar o dimensionamento de ocupantes necessários desde o início da 
operação do posto - 15 minutos antes do horário oficial de abertura ao público, 
e até o seu fechamento - 15 
atendimento ao público, para 
necessários, como organização 
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prestação de serviços do Posto Poupatempo, sempre que necessário nos 
novos horários, que se configurarem como "picos de demanda", sazonais 

ou permanentes. 

12.2.3.A Contratada deverá garantir a prestação dos serviços objeto desta 
licitação, de forma ininterrupta nos períodos e horários estabelecidos, 
promovendo as substituições que se fizerem necessárias. 

a) Para tanto a Contratada deverá manter a reserva técnica, proporcional 
à quantidade de ocupantes dos postos de trabalho apta para 
alocação em toda e qualquer situação motivadora de ausência de 
ocupantes nos postos de trabalho, tais como: horário de 
refeição/descanso, 	faltas, 	atrasos, 	afastamentos, 	férias, 

desengajamento, entre outras. 

b) Os ocupantes dos postos de trabalho da Contratada da reserva 
técnica deverão apresentar qualificação idêntica ou superior aos 
demais ocupantes dos postos de trabalho, e estarem devidamente 
treinados, uniformizados e identificados por meio de crachás. 

c) A alocação dos ocupantes dos postos de trabalho da reserva técnica 
deverá ser precedida da participação no Programa de Formação e 
Capacitação (Conceituai, Comportamental e para a Execução dos 
Serviços) seguindo as mesmas especificações definidas neste 

documento. 

12.2.4.A Contratada deverá observar para os seus ocupantes dos postos de 
trabalho que prestarão os serviços objeto desta licitação, todas as 
condições de trabalho, os direitos e benefícios previstos em Acordos / 
Convenções / Dissídios Coletivos de sua categoria profissional, bem como 
os previstos na legislação em vigor; respondendo, de forma exclusiva, pelo 
cumprimento dessas normas. 

• Formação Superior Completa; 

• Experiência profissional em cargos de chefia, preferencialmente em 
empresas de prestação de serviços; 

• Experiência profissional comprovada em atividades de atendimento ao 
público; 

• Bons conhecimentos práticos/ teóricos e de legislações (quando for o 
caso) nas áreas de administrativo/financeiro, contratos de prestação de 
serviços/terceirização, gestão de pessoal e qualidade de atendimento; 

• Habilidades pessoais em liderança, negociação, administração de conflitos 
e atendimento ao público; 

• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas 
específicos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Frequência, 
etc. 

• 18 anos ou mais; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal; 

• Boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos etc. 

123.2. Administração - Atendimento: para ocupar a posição de Coordenação de 
Atendimento, o ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá 
possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• Formação Superior Completa; 

• Experiência profissional comprovada em cargos chefia, preferencialmente 
em empresas de prestação de serviços; 

• Experiência profissional comprovada em atividades de atendimento ao 

Bons conhecimentos • nhecimentos práticos de Estatística 
Atendimento; 

e de Gestão da Qualidade do 
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123.3. Administração - Recursos Internos: para ocupar a posição de Coordenação 
de Recursos Internos, o ocupante do posto de trabalho da Contratada 
deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• Formação Superior Completa; 

• Experiência profissional comprovada em cargos chefia, em empresas de 
prestação de serviços ou empresas do ramo administrativo/ financeiro; 

• Bons conhecimentos práticos das legislações que envolvem as áreas 
administrativa/ financeira/ recursos humanos, administração de contratos, 
gestão de pessoas e qualidade de atendimento; 

• Habilidades 	pessoais: 	Raciocínio 	lógico, 	liderança, 	negociação, 
administração de conflitos e atendimento ao público; 

• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel e de Registro e 
Controle de Ponto de Pessoal, etc. 

• 18 anos ou mais; 

• Habilidade no trato social; 

/N.5 	• Boa fluência verbal; 

00 	• Boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos etc. 

ce, 

	

	123.4. Administração - Suporte Administrativo: atividades de Recursos Humanos, 
Financeira, Estatística, Sistema de Manifestações e Manutenção de 
Infraestrutura, para ocupar essa posição o profissional da equipe da 
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• No mínimo, .2° grau completo; 

• 18 anos ou mais; 

• Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows 
- Word e Excel e de Sistema Específico de Registro e Sistema de 
Controle de Frequência/Ponto Eletrônico; 

• Experiência em Administração de Recu os Hum os / Atividades 
inistrativas / Financeiras / Estatística 	Manutenção e Infraestrutura; 

• Bons conhecimentos de técnicas de argui o, redação, etc.; 

• Conhecimentos técnico-especializados de icordo com área e atuação; 

• Facilidade em elaboração de textos, redaç o, relatórios e et 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal. 
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• Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows 
- Power Point, Word e Excel e internet; 

• Habilidades pessoais em liderança e atendimento ao público; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal. 

12.3.6. Administração- Informática - Nível I:para ocupar essa posição, o profissional 
da Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• 2° grau Técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, 
Telecomunicações, Processamento de Dados ou Informática, completo; 

• 18 anos ou mais; 

• Bons conhecimentos de informática e utilização do sistema Microsoft 
Windows e Microsoft Office; 

• Perfil organizacional para criação e manutenção de controle de 
inventários de TI e chamados técnicos; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal. 

12.3.7. Recepção, Atendimento e Orientação: para a prestação de serviços de 
recepção, orientação, atendimento presencial, emissão de documento, os - 
profissionais que ocupam esses postos de trabalho da Contratada deverão 
possuir qualificação compatível com os serviços e atividades de 
atendimento ao público, e deverão atender ao seguinte perfil mínimo: 

• 2° grau completo; 

• 18 anos ou mais; 

• Conhecimentos básicos de informática e digitação; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal. 

12.4. Descrição das atividades dos posto 
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• Gestão, planejamento e administração das atividades de operação e 
manutenção do Posto Poupatempo, visando manter a qualidade dos 

serviços de atendimento ao Cidadão; 

• Elaboração do planejamento de acordo com as diretrizes estabelecidos 
pelo Programa Poupatempo, bem como acompanhar a execução do 
mesmo, considerando os objetivos a serem alcançados; 

• Aferição periódica do nível de satisfação do Cidadão, desenvolvimento de 
propostas de procedimentos que aperfeiçoem as atividades do Posto 
Poupatempo analisando os indicadores obtidos através de instrumentos 

definidos pela PRODESP/Poupatempo; 

• Identificação, análise e proposição às Superintendências 
novas parcerias, objetivando implantar inovações para 
melhoria da qualidade na prestação de serviços / atendimento ao 
Cidadão no Posto Poupatempo; 

• Interface com os supervisores das empresas/ órgãos prestadores de 
serviços, integrantes do programa, visando à melhoria e ampliação dos 
serviços disponibilizados; 

• Responsabilidade pelo fornecimento às Superintendências Poupatempo, 
através do Gestor de Qualidade, de todas as informações pré-
estabelecidos e também, as que se fizerem necessárias para a tomada 
de decisões, tais como: estatísticas diárias de atendimento, folha de 
frequência, mapeamento de situações de contingências, ocorrências 
inusitadas, relatórios financeiros, etc.; 

• Realização de apuração, acompanhamento e análise de indicadores de 
desempenho e qualidade do atendimento, visando à melhoria contínua 

dos serviços prestados; 

• Implementação das diretrizes e abeiecida 	para a melhoria da 

performance de prestação de rviços dos ostos de trabalho e 

qualidade de atendimento; 

• panhamento direto da operacionalizaçã do atendimento, 

--identificando problemas e apresent ndo soluções; 

• Promoção de atividades visando 
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• Disponibilizar os relatórios e informações às Superintendências 
Poupatempo, de acordo com as definições e periodicidades estabelecidos 
pela PRODESP/Poupatempo; 

• Promoção de realização de eventos internos e externos, de acordo com 
as diretrizes fornecidas pela PRODESP/Poupatempo. 

12.4.2. Coordenação de Atendimento: 

• Coordenação e acompanhamento de toda e qualquer atividade de 
atendimento ao Cidadão no Posto Sorocaba; 

• Coordenação da equipe de ocupantes de postos de trabalho de 
Recepção, Orientação, Atendimento e Atendimento Especializado ao 
Cidadão; 

• Fornecimento de subsídios para o aprimoramento da metodologia de 
apuração, acompanhamento e análise de indicadores de desempenho e 
qualidade do atendimento; 

• Acompanhamento direto da operacionalização do atendimento, 
identificando problemas e apresentando soluções; 

Participação da avaliação do nível de satisfação do atendimento 
prestado quanto à qualidade, disponibilização de postos de trabalho 
ativos, tempo de espera e de atendimento; 

• Elaboração de relatórios de ocorrências registradas de cada período 
específico de atendimento acompanhado, para apresentação à 
Administração; 

• Análise de relatórios estatísticos e outras fontes de informações tendo 
em vista a melhoria do atendimento; 

• Acompanhamento do processo de seleção de ocupantes de postos de 
Contratada, bem como a execução do Programa de 
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• Coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros 
estatísticos dos atendimentos diários e mensais, relatório de Atividades, 
performance da prestação de serviços dos postos de trabalho, tempo 
médio de atendimento e espera, controle de materiais (estoque, 
consumo), atualizações de artes gráficas, e demais atividades correlatas; 

• Atuação na administração de conflitos com o Cidadão que não tenha 
conseguido resolver/ esclarecer seus problemas ou dificuldade na 
execução ou realização de serviços ou mesmo acerca do funcionamento 

do Posto; 

• Coleta diária das fichas de manifestação das caixas de sugestões, leitura, 
interpretação e classificação no sistema específico - Sistema de Gestão 
de Manifestações do Cidadão - SGMC; 

• Respostas às manifestações registradas nas fichas, através de e-mail, 
carta ou telefone, e consequente finalização no sistema SGMC; 

• Aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário de acordo com a 
metodologia e periodicidade estabelecida pela PRODESP/Poupatempo; 

• Comunicar as contingências (Comunicados para o Disque Poupatempo) 
em razão de quedas de sistema e de capacidade de atendimento dos 

órgãos; 

• Coordenação e acompanhamento das atividades do Suporte 
Oo 	Administrativo; 
CO 	• Fiscalizar os serviços de copa, limpeza e vigilância; 

• Coordenação de eventos internos e externos, de acordo com as 
diretrizes fornecidas peta PRODESP/Poupatempo. 

12.4.3. Coordenação - Recursos Internos: 

• Coordenação e acompanhamento 
administração de recursos 1 
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• Fornecimento de relatório mensal final impresso e geração de arquivo, 
manual ou magnético, referente à frequência de todos os servidores 
públicos para a Supervisão dos Órgãos da Administração Direta, e 
posterior encaminhamento aos respectivos órgãos de origem de lotação; 

• Acompanhamento e controle do cumprimento das normas e 
procedimentos definidos pelo Programa Poupatempo e a Legislação 
vigente, para garantir o padrão de qualidade da prestação de serviços 
contratada; 

• Acompanhamento da operação dos serviços de apoio no Posto, 
propondo melhorias e adequações; 

• Acompanhamento da operação dos serviços de limpeza, copa e 
vigilância; 

• Coordenação e acompanhamento do serviço de malote; 

• Coordenação e acompanhamento das atividades do Suporte 
Administrativo; 

• Acompanhamento do processo de seleção de ocupantes de postos de 
trabalho da Contratada para contratação, bem como a execução do 
Programa de Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo Programa 
Poupatempo para garantir o padrão de qualidade da prestação de 
serviços contratada; 

• Coordenação e acompanhamento de todas as atividades manutenção 
evolutiva no Posto; 

• Atuação na administração de conflitos com o Cidadão que não tenha 
conseguido resolver/ esclarecer seus problemas ou dificuldade na 
execução ou realização de serviços ou mesmo acerca do funcionamento 
do Posto; 

• Compras e controles de estoques; 

• Controle e acompanhamento de contratos; 

• Coordenação de eventos internos e externos, de acordo com as 
diretrizes fornecidas pela PRODE 	mpo. 
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• Providências relativas à emissão e entrega de crachás, fornecimento de 
uniformes, controlando a utilização de todos os ocupantes de postos de 

trabalho do Posto; 

• Levantamento de programação de férias e ocorrência / irregularidades 
diárias de frequência (atraso, ausência, licenças médicas), bem como 
ocorrência de qualquer tipo de acidente ocorrido com servidores públicos 
estaduais, apresentando à Administração do Posto. 

• Realização de abertura de chamados de manutenção do sistema de 
controle de ponto eletrônico, acompanhando a execução do serviço 
solicitado pelo profissional de suporte, visando o restabelecimento do 
perfeito funcionamento; 

• Atualização da programação de ocupação de postos de trabalho; 

• Realização de controle de Campanhas de Responsabilidade Social 
internas; 

• Realização das demais atividades acessórias e complementares da área 
de administração, conforme diretrizes PRODESP/Poupatempo. 

• Apoio às atividades dos postos da Administração. 

PRODESP 
Tecnologia da Informação 

00 00 	12.4.5. Suporte Administrativo - atividades de Manutenção de lnfraestrutura e 
Financeiras: 

• Acompanhamento da execução de atividades de manutenção predial, 
portaria, motoboy, limpeza e outras identificando as necessidades, e 
emissão de ordens de serviços preventivas e corretivas; 

• Acompanhamento do consumo de materiais de manutenção, limpeza e 
etc., e solicitação de aquisição, quando for o caso; 

• Acompanhamento e atualização de pia 	e manutenções corretivas e 

preventivas de todos os serviços; 
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12.4.6. Suporte Administrativo - atividades de Estatística e Sistema de Gestão de 
Manifestações do Cidadão: 

• Coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros 
estatísticos dos atendimentos diários e mensais, relatório de Atividades, 
performance da prestação de serviços dos postos de trabalho, Tempo 
Médio de Atendimento e de Espera, controle de materiais (estoque, 
consumo), atualizações de artes gráficas, e demais atividades correlatas; 

• Recolher diariamente as fichas de manifestação dos caixas de sugestões 
e ter, interpretar e classificar no sistema específico (SGMC); 

• Encaminhar as fichas "problemas" para as áreas competentes 
(supervisores, órgãos, Coordenador Municipal, Coordenador de 
Atendimento); 

• Responder as fichas de manifestações via e-mail, carta ou telefone e dar 
baixa no sistema SGMC; 

• Compilar dados de fechamento e cadastramento das fichas; 

• Elaborar relatórios, quantitativo e qualitativo, referentes às fichas de 
manifestação dos cidadãos; 

• Protocolar e enviar as manifestações de elogios e reclamação aos 
setores para conhecimento dos representantes técnicos/supervisão e 
demais ocupantes de postos de trabalho; 

• Organizar o arquivo de manifestação; 

• Atendimento telefônico a clientes internos e externos; 

• Subsidiar com dados a elaboração do relatório de gestão; 

• Realizar contatos telefônicos com clientes internos e externos; 

12.4.7. Administração - Atendimento especializado: 

CET - Sorocaba 
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Soro 

• Acompanhamento do cadastramento e atendimento de usuários, 
mantendo a organização dos dados para efeito de elaboração de 
relatórios estatísticos, bem como colaboração na análise dos dados 

obtidos. 

• Proposição de atualização, quando necessário, das informações 
constantes nas Normas e Procedimentos e observância pelo seu 
cumprimento; 

• Auxílio ao Cidadão quanto a aspectos operacionais para navegação na 
Internet e, ainda, verificação da possibilidade de utilização dos serviços 

eletrônicos. 

12.4.8. Administração - Informática: 

• Administração dos recursos instalados (controle de listas de acesso da 
rede LAN / WAN / Wireless, sistema de prevenção de vírus, diretrizes de 
segurança dos sistemas, utilização de espaço em disco); 

• Atualização das versões de softwares e dos aplicativos utilizados no 

Posto; 

• Instalação e reinstalação dos sistemas operacionais - Windows / Linux - 
dos servidores de rede fornecidos pela CONTRATADA, incluindo seus 
respectivos aplicativos; 

• Controle do Cabeamento Estruturado, desde o Distribuidor Geral - DG - 
aos racks (patch panei, caixas de distribuição e cabeamento UTP); 

Inspeção e avaliação da infraestrutura lógica para instalação de novos 
equipamentos e mudanças no Layout existente; 

Manutenção da disponibilidade de 
utilização; 

Execução de backup diário da Base 

Posto Poupatempo; 
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• Realização de conectorização para cabeamento UTP incluindo montagem 
de rack; 

• Realização de instalações e suporte técnico a usuários do Microsoft 
Office e demais aplicativos, de ferramentas antivírus, mantendo as 
devidas atualizações e de recursos de microinformática em ambiente de 
rede; 

• Realização de registros de chamados para manutenção dos 
equipamentos, circuitos e caixas eletrônicos; 

• Efetuar a abertura de chamados de manutenção; 

• Acompanhar os chamados, monitorando o tempo e qualidade de 
resposta; 

• Follow-up dos atendimentos de chamadas realizadas / recebidas; 

• Realização de testes nos equipamentos recebidos de consertos externos; 

• Digitação, arquivamento e controle de documentação das licenças de 
softwares, por fabricante e validade dos contratos; 

• Controlar a entrada e saída de equipamentos em caso de manutenção e 
empréstimos; 

• Informar a CMS (Central de Monitoramento de Sistemas) todas as 
paradas no ambiente de informática que possam impactar no 
atendimento ao Cidadão. 

12.4.9. Recepção / Orientação / e Informação ao Cidadão: 

• Recepção e Acolhimento do Cidadão na chegada ao Posto para informar 
e orientar todo Cidadão usuário sobre os serviços prestados no Posto 
Poupatempo; 

• Orientação do usuário quanto à previsão do tempo de espera; 

• Recepção e triagem nos órgãos para verificação de pré-requisitos e 
documentação apresentada pelo Cidadão, condição de conservação e 
validade dos documentos apresentados e distribuir senha; 
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• Colaboração na realização das pesquisas de " 
usuários, realizadas periodicamente no Posto P 
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• Apoio ao Cidadão em todas as áreas de atendimento do Posto 
identificando suas necessidades de encaminhamento, orientando-o 

corretamente; 

• Estímulo do Cidadão para manifestação de opinião, sugestão e / 

reclamação em formulário próprio; 

• Orientação para o Cidadão no preenchimento de formulários. 

• Estímulo e auxílio para o Cidadão na utilização dos totens e 

equipamentos de auto-atendimento; 

• Informações ao usuário da Internet sobre a disponibilidade de serviços 
nesse meio, monitorando-o e orientando-o na sua utilização; 

• Informação e orientação dos Cidadãos sobre os serviços prestados no 
Posto Poupatempo, preferencialmente com a entrega de folder / filipetas, 
e/ou encaminhamentos para serviços de caráter público não disponíveis 

no Posto Poupatempo; 

• Atendimento de situações específicas tais como: pessoas ou crianças 

perdidas, Cidadãos com comportamento inadequado ou com problemas 
de saúde, comunicando o fato à Coordenação responsável e para o 

repasse à equipe da Administração; 

• Demais atividades acessórias e complementares à prestação de serviços 

objeto deste Edital. 

• Cadastramento de senha e acionamento da chamada eletrônica (ou 

manual); 

• Atendimento do Cidadão, acionando o sistema informatizado 

ormações necessárias 

os pelo Cida ao; 
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• Encaixe de documentos em pasta plástica e encaminhamento para a 
próxima etapa, quando for o caso; 

• Entrega do documento ao Cidadão para pagamento de taxas no posto 

bancário, quando for o caso, orientando-o quanto às etapas 
subsequentes do atendimento; 

• Encaminhamento à Coordenação/Administração dos casos de maior 
complexidade ou inusitados, visando à agilidade de solução; 

• Recolhimento de documentos das mesas de digitação/atendimento 
organizando-os por sequência numérica e de senhas, encaminhando-os 
para a próxima etapa do processo de produção do documento; 

• Providências de reabastecimento dos suprimentos específicos das 
impressoras (papéis, tinta, tonner); 

• Auxílio na ordenação e arquivamento de documentos após a 
realização dos atendimentos, conforme orientação do respectivo órgão 
ou entidade, visando à preparação de relatórios dos serviços 

realizados ou não; 

• Auxílio na ordenação e arquivamento de documentos após a 
realização dos atendimentos, conforme orientação do respectivo órgão 

ou entidade, visando à preparação de relatórios de documentos 
cancelados e/ou inutilizados por erro de preenchimento/confecção; 

• Auxílio na tabulação dos dados de atendimento diário de cada órgão 
ou entidade, utilizando-se de modelo estatístico recebido da 
Administração do Posto Poupatempo; 

• Conferência e entrega do documento pronto ao Cidadão, solicitando a 
conferência dos dados; 

• Transmissão e recepção de documentos via scanners; 

• Digitação de dados par 	missão de Atestados de Antecedentes; 

• Preenchimento do dados de Cidadão para emissão de CTPS, 
observando se é 
	
ia  via, 2a  via u continuação; 

• Orientação do idadão no preench ento de formulários; 

• Orientação do Cidadão quanto ao erviço de acesso livre à Internet, 
monitorando-o sobre a sua utilizaç o, bem como controlar o tempo 
de uso; 

• Orientação 

disponíveis 

00 	12.4.10. Atendimento ao Cidadão e / ou Emissão de Documentos: 

00 

Á=ll• 

correspondente ao serviço solicitado, por meio de senha 

intransferível; 

• Solicitação ao Cidadão dos documentos 
para a execução dos serviços procurad 

• Conferência dos documentos apresenta 

• Pesquisa de dados/informações em t 
informatizados; 
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• Nas situações de contingência, informação ao responsável imediato e 
orientação para o Cidadão quanto à previsão do tempo de espera 
e/ou marcação de retorno. 
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13. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

• Registro de compensação de horas para saídas ipadas ou entradas 
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• Personalização de relatórios; 

• Consolidação de informações para a PRODESP 
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12.5. Controle de Ponto de servidores 

A Contratada deverá prever, entre outras atividades, um responsável pela 
apuração de freqüência dos servidores públicos da administração direta 
designados para o Posto, quando solicitado pela Prodesp/Poupatempo, 
observando a legislação pertinente aos Servidores Públicos Estadual. 

Deverá ser realizada a emissão de Atestados de Frequência e Boletim de 
Frequência dos servidores, para os apontamentos das eventuais ocorrências de 
frequência. Após, deverão ser encaminhados às respectivas origens, mensalmente, 
pela Administração do Posto. 

O controle poderá ser realizado manual ou eletrônicamente. As informações 
sobre o registro dos servidores públicos dos órgãos consistem no mínimo, dos 
seguintes itens: 

• Cadastro de todos os servidores públicos; 

• Registro e armazenamento e segurança de todas as informações pelo 
período de vigência do contrato; 

• Registro de várias faixas de horário de trabalho, com jornadas aos sábados 
alternados; 

r\D 	• Emissão de relatórios de ocorrências: atrasos, faltas, hora extra, falta de 

00 	marcação, férias, licenças; 
00 
ci 

13.1. Treinamento Conceitual, Comportamental e em Serviços 

Treinamento conceitual, comportamental e em serviços será realizado em 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) e se necessário, presencial para casos 
específicos. O treinamento tem o objetivo de preparar a equipe para o 
desenvolvimento das atividades relacionadas à realização dos serviços a serem 
oferecidos e outras atividades pertinentes à operação do Posto Poupatempo e 
dos órgãos participantes. 

Este treinamento será aplicado para todos os ocupantes dos postos de trabalho 
do Posto: abrangendo postos de trabalho da administração, atendentes, técnico 
em informática, orientadores e parceiros. Deverá ter acompanhamento de 
responsáveis da CONTRATADA, os quais deverão ser previamente aprovados pela 
PRODESP/Poupatempo. Poderá haver eventual acompanhamento de especialistas 
da PRODESP/Poupatempo. 

Durante o período de treinamento, a CONTRATADA deverá controlar a presença 
dos participantes e fornecer à PRODESP/Poupatempo, sempre que solicitado, as 
listas de presença devidamente assinadas, de acordo com o cronograma de 
treinamento pré-estabelecido. 

O treinamento será realizado em ambiente do próprio Posto Poupatempo, em 3 
(três) sábados, das 14h00 às 17h00, com intervalo de 15 minutos, totalizando 9 
(nove) horas de treinamento por equipe, podendo ser realizado em uma ou mais 
equipes. 

A. A Prodesp/Poupatempo será responsável por: 

a) Definir e fornecer o programa de treinament 

• Registros de justificativas de ausências (faltas justificadas, injustificadas e 
abonadas) conforme previsão do Estatuto do Servidor Público Estadual; 

b) Esclarecer dúvidas e orientar a forma d 
treinamento conceituai, comportamental 
cronograma de realização, apresentado p 
Prodesp/Poupatempo; 

c) Fornecer apostilas e materiais didáticos, 

d) Validar o efetivo resultado e a qualid 
Reação e respectivas tabulações. Det 
revisão e reposição dos conteúdos e me 
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00 
00 
c) 	13.2.4. Responsabilizar-se por manter pessoas capacitadas para o uso do 

esfibrilador 

13.2. Segurança e Medicina do Trabalho / DEA - Desfibrilador 

13.2.1. Responsabilizar-se por manter pessoas treinadas para as atividades da 
CIPA (formação de Cipeiros), conforme exigência legal do Ministério do 
Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR-5 - CIPA. 

13.22. Responsabilizar-se por manter pessoas treinadas para as atividades de 
Brigada de Incêndio e Grupo de Abandono do prédio em situações 
emergenciais, conforme exigência legal do Ministério do Trabalho e 
Emprego, Norma Regulamentadora NR-23 - Proteção Contra Incêndios. 

13.23. Responsabilizar-se por manter pessoas treinadas para realizar serviços 
de manutenção elétrica, conforme exigência legal do Ministério do 
Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR-10 - Segurança em 
Instalações e Serviços em Eletricidade. 

3.2.5. Todos os integrantes da Comissão Interna 
CIPA, de todo efetivo da Brigada d 
Emergência, além de mais 2 (dois) funci 
deverão estar permanentemente capa 
Básico de Vida", ministrado por u 
chancelada 	pela 	American 
EmergencyCareandSafetylnstitute 
AcademyofOrthopaedicSurgeons,j 3o rr 
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b) 

c) Acompanhar presença, gerando listas com assinatura dos participantes, 
aplicar as avaliações de reação, elaborar suas tabulações e encaminhá-
las à Prodesp/Poupatempo quando solicitado. 

d) Custear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáveis, 
bem como café e bolachas para todos participantes, no período do 

treinamento; 

Garantir e acompanhar 
separação e classificação 
com cronograma aprovado 

e suporte de vida: 

a aplicação do conteúdo programático, 
das equipes a serem treinadas, de acordo 
pela PRODESP/Poupatempo. 
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14. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

Aplicado a todos ocupantes de postos de trabalho no Posto, devendo ocorrer no mínimo, 
uma reciclagem ao completar dois anos de contrato, através de material em modalidade 
à distância ou presencial, fornecido pela Prodesp, em ambiente do próprio posto 
Poupatempo, com duração de 3 (três) horas, que deverá ser realizado aos sábados, das 
14h00 às 17h00, com intervalo de 15 minutos. 

Direcionado a todos ocupantes dos postos de trabalho, inclusive parceiros, com objetivo 
de desenvolver competências pertinentes ao atendimento com qualidade, tais como 
comunicação, postura, relacionamento, equipe, motivação, como lidar com estresse. 

Os treinamentos deverão ter acompanhamento de responsáveis da CONTRATADA, os quais 
deverão ser previamente aprovados pela Prodesp/Poupatempo. 

A) A PRODESP/ 'Poupaternpo será responsável por: 

a) Verificar a aplicação do treinamento e definir conteúdos a serem aplicados para 
cada tipo de perfil; 

b) Validar o efetivo resultado e a qualidade do programa educação continuada, 
através das Avaliações de Reação. Determinando, se for o caso, a revisão e 
reposição dos conteúdos e módulos realizados pela Contratada. 

B) A Contratada será responsável por: 

a) Garantir a aplicação do conteúdo programático, separação e classificação das 
equipes a serem treinadas. 

b) Acompanhar presença, gerando listas com assinatura dos participantes, aplicar 
as avaliações de reação; elaborar suas tabulações e encaminha-las à 
PRODESP/Poupatempo quando solicitado. 

c) Custear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáveis, bem corno 
dos 	participantes durante o período de treinamento. 

14.1. Integração pós-impl 
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15. UNIFORMES 

15.1. Descrição Geral 

A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes durante todo o 
período de vigência do contrato, para todos os ocupantes dos postos de 
trabalho do Posto, inicialmente composto conforme quadro abaixo. Os 
uniformes deverão ser mantidos sempre em boas condições, devendo ser 
substituídos quando necessário. Seguem abaixo as quantidades e critérios de 
fornecimento, cujos números representam a experiência do Poupatempo, 
podendo variar para cima ou para baixo ao longo do período de vigência do 
contrato. 

Deverá ser mantido controle dos itens entregues aos funcionários e a cópia 
dos termos de responsabilidade devidamente preenchidos e assinados pelos 
funcionários deverá ser encaminhada à Prodesp/Poupatempo. 

FORNECIMENTO DE UNIFORME COMPLETO 

P'stos de trabalho  

(*) O restante dos postos de trabalho terá uniforme fornecido pelas próprias instituições 
parceiras. 

15.1.1. O kit do uniforme masculino deverá constar, no mínimo de: 

• 2 calças 

• 4 camisas de manga curta 

• 2 camisas de manga longa 

• 2 gravatas 

• 1 malha de lã 

15.12. O kit do uniforme feminino deverá constarLgMMA* 
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• 4 blusas de manga curta 

• 2 blusas de manga longa 

• 2 lenços 

• 1 malha de Lã 

• 3 jumpers (caso a funcionária engravidar) 
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2. A Contratada será responsável por: 

a) Apresentar 	cronograma 	proposto 	para 	validação 	da 

PRODESP/Poupatempo; 

b) Preparar local no próprio posto e equipamentos apropriados para a 
realização da integração dos novos funcionários; 

c) Garantir e acompanhar a aplicação do conteúdo programático, separação 
e classificação das equipes a serem treinadas de acordo com 
cronograma aprovado peta PRODESP/Poupatempo. 

d) Realizar capacitação no início das atividades dos novos ocupantes dos 
postos de trabalho, tendo prazo máximo de 30 dias para a conclusão da 
formação total do Programa de Capacitação Conceituai, Comportamental 

e Serviços; 
e) Acompanhar presença, gerando listas com assinatura dos participantes, 

• licar as avaliações de reação; elaborar suas tabulações e encaminhá-
las à PRODESP/Poupatempo quando solicitado. 

14.2. Rodízio dos Ocupantes dos Postos de trabalho 

00 
00 ••••1/41 
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- Treinamento conceituai e comportamental: 8 horas 

- Treinamento em serviços (presencial e/ou em AVA): duração mínima de 16 
horas 

O treinamento deverá ser acompanhado por responsável indicado pela 
Contratada e previamente aprovado pela Prodesp/Poupatempo. Poderá haver 
eventual acompanhamento de especialistas da PRODESP/Poupatempo. 

1. A PRODESP/ Poupatempo será responsável por: 

a) Disponibilizar conteúdo e material para o treinamento em AVA e validar 
previamente o cronograma de aplicação do conteúdo 

b) Validar o efetivo resultado e a qualidade, através das Avaliações de 
Reação e respectivas tabulações. Determinando, se for o caso, a revisão 
e reposição dos conteúdos e módulos realizados. 



• 
PRODESP 

(X) 
CO 
CO 

• 2 gravatas: a cada 18 meses; 
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15.31 Do Kit masculino: 

• 2 calças: a cada 12 meses; 

• 4 camisas de manga curta: a cada 12 meses; 

• 2 camisas de manga longa: a cada 18 meses; 
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' 15.3.2. Do Kit feminino: 

• 1 saia: a cada 12 meses; 

• 2 calças: a cada 12 meses; 

• 4 blusas de manga curta: a cada 12 

• 2 blusas de manga longa: a cada 18 me 

• 2 lenços: a cada 18 meses; 

• 1 malha de lã: a cada 18 meses; 

• 3 jumpers (caso de gravidez) quando for o caso. 

15.4.1.3. Para a confecção da Camisa Social Masculina (manga curta e 
manga longa) 

• Tecido: Cedrofil 10516 - ref.: 0002 	Branco 	Cedro Indústria 

Têxtil Ltda.; 

• Construção: Tela 1X1; 

• Composição: 67% poliéster / 33% algodão; 

• Peso: em torno de 115 gr/m2; 

• Largura por metr 
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15.2. Substituição de Uniformes 

Qualquer peça que compõe o KIT deverá ser substituída pela Contratada, a 
qualquer tempo, a critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada ou 

inadequada para o uso: 

15.2.1. Entende-se como inadequada para o uso à peça que apresentar: 

• Manchas claras ou escuras permanentes, com danificação da cor 

original do tecido; 

• Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado; 

• Rasgos em partes do tecido, fora das áreas de costuras, cujo conserto 
só seria possível com a colocação de remendos (eventualmente os 
rasgos próximos à área da costura poderiam ser eliminados refazendo-

se a costura); 

• Tamanho incompatível com o usuário. 

15.3. Reposição de Uniformes 

Os Kits deverão ser substituídos em sua totalidade com a seguinte 
periodicidade ou sempre que quaisquer de seus itens estejam desgastados 

antes desse prazo: 

• 
Caderno de Especificacões Técnicos

TecnolPogi da IrgrEmSaçãPo 	
Posto Poupatempo Sorocaba 

ia 

 15.4. Especificação Técnica dos Uniformes 

15.4.1. Dos Tecidos 

15.4.1.1. Para a confecção da Saia Social, Calça Social Feminina, Calça Social 
Masculina e Jumper Gestante (salopete): 

• Tecido: Cosmopolita - ref.: 41.638 - azul marinho noturno 
Tecelagem Panamericana Ltda., com stretch mecânico; 

• Composição: 100% poliéster (tolerância de + ou - 3%); 

• Ligamento: Sarja Z 2 x 2; 

• Largura por metro: 1,50. 

15.4.1.2. Para a confecção da Blusa Social Feminina (manga curta e manga 
longa) 

• Tecido: Worker Mix E-14120 - Branco / W1 I - Toyobo do Brasil 
Ltda.; 

• Construção: Tela; 

• Composição: 50% algodão / 50% poliéster; 

• Fio: urdume = Ne 40 e trama = Ne 30 

• Peso: em torno de 120 gr/m2. 
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• Microfibra (100% poliéster), possuir tarja com 0,5 cm de largura 
na cor azul marinho noturno, formando um triângulo, com 

medidas laterais de 0,85 rn e base 1,20 m; 

• Os logotipos do POUPATEMPO (a ser fornecido para CONTRATADA 
em arquivo, formato Corel Draw) deverão ser estampados de 

maneira industrial sem silkscreen; 

• Os fundos obedecerão às seguintes cores: branca (atendimento), 
azul (liderança) e vermelho (orientação e triagem). 

15.4.1.6. Para a confecção da Gravata 

• Jacquard de microfibra (100% poliéster) na cor azul marinho 
noturno com listras nas cores branca (atendimento), azul 
(liderança) e vermelho (orientação e triagem), e dentro os 
Logotipos do POUPATEMPO (a ser fornecido para CONTRATADA em 

arquivo, formato Corel Draw); 

• Os logotipos deverão ser em jacquard; 

• Entretela dupla de lã; 

• Cortada em 03 partes. 

15.4.2. Etiqueta de Garantia Total 

É o Termo de Garantia, fornecido pelo fabricante do tecido e/ou 
confeccionista contra defeitos aparentes e/ou latentes, visando o 

• Tratamento de cuidado para conservação de produto têxtil 

• Uma indicação de tamanho ou dimensão, conforme o caso. 

OBS: As informações devem ser descritas em caracteres legíveis e 
visíveis, nunca inferiores a 2,0 mm, em igual destaque e em caráter 
permanente e indelével e não poderá ser abreviada, exceto a razão 
social ou marca ou nome, tamanho, forma societária e siglas de 
identificação fiscal (ver item 20 da Resolução do Conmetro n° 2 de 
2008). 

15.43. Do Detalhamento de Confecção e Desenhos 

15.4.3.1. SAIA SOCIAL FEMININA 

Detalhes do Modelo 

• Talhe social, com cós, 01 botão e 01 caseado, no sentido 
horizontal na parte de trás, vista embutida com zíper, 02 pences 
dianteiras e 02 traseiras saindo da cintura, abertura em 
continuação da costura traseira. 

Costuras 

• Costuras com máquina 01 agulha ponto fixo para fixação do zíper, 
vista e pespontos, em máquina de interlock bitola mínima 10,0 mm 
para o fechamento das laterais, travetes no acabamento da vista 
e início da abertura traseira, Overlock nas partes desfiantes do 
tecido. 

• Pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de título 80, poliéster/algodão ou 100% poliéster para 
fechamentos e pespontos. Título 120 e filamento para costuras de 
overlock. 

• Botão perolizado 04 furos de 
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• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação, através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

15.4.3.2. CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA 

Detalhes do Modelo 

• Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gota presas com 

botão e caseado, frente aberta com fechamento através de 08 
botões e 08 caseados (no pé de gota no sentido horizontal e os 
demais sentido vertical), vista dupla entretelado, mangas curtas 
com bainha fixa, 01 bolso chapado retangular no lado esquerdo, 

costas com pala dupla e prega macho ao centro. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais, ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, 
bainhas, barra e pespontos em máquina 01 agulha ponto fixo, 

arremate nos cantos do bolso. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de título 120, poliéster/algo 
todas as costuras e filamento de 

• Botões perolizados 04 furos de 1 
de 10,0 mm para as pontas da 

• Colarinho e entretela pré-encolhi  

• Linhas e botões na cor do tecid 

• Botões extras na parte interna. 

eaas en sook,!.,a 
solues soo eaal 
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• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 

e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

15.4.3.3. CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 

Detalhes do Modelo 

• Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com 

botão e caseado, frente aberta com fechamento através de 08 
botões e 08 caseados (no pé de gola no sentido horizontal e os 
demais sentido vertical), vista dupla entretelado, mangas longas 
com punhos arredondados fechados com botão e caseado, 01 
bolso chapado retangular no lado esquerdo (14,0 x 15,0 cm), 
costas com pala dupla e prega macho ao centro. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 0,7 mm para o fechamento 

das laterais, ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, 
bainhas, barra e pespontos em máquina 01 agulha ponto fixo, 

arremate nos cantos do bolso. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras 

Aviamentos 
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Etiquetas 

• Composição têxtil do produto. 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 

• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação, através de símbolos 
e/ou textos (150 3758 ou NBR 8719). 
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Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupaternpo Sorocaba 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 

• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo .com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 
e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

'Numeraãø soeial  
4 

41 42 43 44 45 46 Colarinho +/- 0,5 cm 37 38 39 40 

Tórax .11'. +/- 1 cm 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 

Costas   +/- 1 cm 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 

Cava 	' +/- 1 cm 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

Manga longa' i . +/- 1 cm 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 

Comprimento,  ‘ , +/- 1 cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

15.4.3.4. CALÇA SOCIAL MASCULINA 

Detalhes do Modelo 

Calça social, cós postiço entretelado, com fita (viés) na parte 
interna, forrado com 3,5 cm de largura e enchance no traseiro, 
fechamento através de colchete, 07 passantes vista embutida com 
zíper, 02 bolsos frontais embutidos com abertura lateral, 04 pregas 
frontais - sendo 02 de cada lado e 02 bolsos embutidos com um 
vivo na parte traseira. 

Costuras 

• Costuras com máquina 01 agulha, ponto fixo para colocação de 
cós, fixação dos bolsos, zíper, vivos dos bolsos, vista e pespontos 
em máquina 01 agulha ponto corrente para o fechamento das 
laterais e entrepernas (costura aberta com as bordas overlocadas), 
com máquina 02 agulhas defa as 	corrente para o 

fechamento do gancho traseiro costura abe 	com as bordas 

overlocadas), travetes nos canto dos bolsos e 	acabamento da 

vista, Overlock nas partes desfia es do tecido. 

• Pontos por cm: 3,5 a 4,0 em to s as costuras. 

Aviamentos 
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!máquina 01 agulha ponto corrente para o fechamento das 
ais e entrepernas (costura aberta com as bordas overlocadas), 

máquina 02 agulhas defasadas ponto corrente para o 
fechamento do gancho traseiro (costura aberta com as bordas 
overlocadas), travetes nos cantos dos bolsos e no acabamento da 
vista, Overlock nas partes desfiantes do tecido. 

Pontos por cm: 3,5 a 4,0 em todas as costuras. 

Aviamentos 
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çritrepernas',. 
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15.4.3.6. BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA 

Detalhes do Modelo 

• Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com 
fechamento através de 07 botões e 07 caseados (no pé de gola 
no sentido horizontal e os demais sentido vertical), com duas 
pences frontais e duas pences traseiras, vista dupla entretelada, 
mangas curtas com bainha fixa e costas sem pala. 

Costuras 

CET - Soroc a56:0  

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais, ombros e mangas, fixação da gota, pala, bolso, 
bainhas, barra e pespontos em máquina 1 agulha ponto fixo. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 

• Linha de título 120 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os 
fechamentos, caseados, pespontos e pregar botões e linha 120 e 
filamentos para Overlock. 

• Botões perolizados 04 furos de 12,0 mm de diâmetro para a vista. 

• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 

• Linhas e botões na cor do tecido. 

• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 

• Composição têxtil do produto. 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 

• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 
e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

' ã2 5 62 

Pontos %" Medidaolerânc . 
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• Linha título 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os 
fechamentos e linha 120 para costuras de pespontos e Overlock. 

• 	Botão perolizado 04 furos de 14,0 mm. 

s,c. Sul :13P iper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido. 
argo PO:No 

kinhas e botões na cor do tecido. 
03 a o.w ,,,iormElotões extras na parte interna. 
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'pmposição têxtil do produto. 
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cclpfeccionista. 

, ------,,ilê'IOntificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 

• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 
e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 
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35 37 36 40 39 38 41 42 43 45 44 47 46 48 

44 48 52 46 50 54 56 58 60 64 62 68 66 70 

37 38 42 39 41 43 40 44 45 47 46 49 48 50 

46 47 51 48 50 52 49 53 54 56 55 58 57 59 

60 61 60,5 62,5 62 63 61,5 63,5 64 65 66 65,5 64,5 66,5 

66 68 67 71 70 72 69 74 75 76 77 78 79 73 
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15.43.7. BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA 

Detalhes do Modelo 

• Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com 
fechamento através de 07 botões e 07 caseados (no pé de gota 
no sentido horizontal e os demais sentido vertical), com duas 
pences frontais e duas pences traseiras, vista dupla entretelada, 
mangas longas com punhos arredondados fechados com botão e 
caseado e costas sem pala. 

Costuras 15.43.8. MALHA DE LÃ COM DECOTE EM V MANGA LONGA UNISSEX 
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• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais, ombros e mangas, fixação da gota, pala, bolso, 
punhos, bainhas, barra e pespontos em máquina 01 agulha ponto 
fixo. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

viamentos 

• Linha de título 120 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os 
echamentos, pespontos, caseados e pregar botões. Linha 120 e 

entos para Overlock. 

perolizados 04 furos de 12,0 mm de diâmetro para a 
páhos. 

linho e entretela pré-encolhidos. 

e* e botões na cor do tecido. 

134-tões extras na parte interna. 

E,tieleet4 

=-Ciátaposição têxtil do produto. 

• -Nome ---- ou razão social do fabricante do tecido e o 
confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 

• País de origem. 

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 
e/ou textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais e ombros, bainhas, barra e pespontos em máquina 01 
agulha ponto fixo. 

h° Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. 

viamentos 

Linha 120 poliéster para costuras de Overlock 

Linha na cor do tecido. 

Etiquetas 

Composição têxtil do produto. 

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
confeccionista. 

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista. 

País de origem. 

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos 
e 	textos (ISO 3758 ou NBR 8719). 

Detalhes do Modelo 

• Decote em V na mesma cor da lã, sanfona remalhada com 
largura de 4,0 cm, punhos com sanfona remalhada na mesma cor 
da lã com largura de 7,0 cm, barra com sanfona remalhada na 
mesma cor da lã e com largura de 7,0 cm, ombro com cadarço 
de poliéster com 1,0 cm de largura e ombro com cadarço de 
poliéster com lcm de largura. 

Costuras 

• 
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+/- 1 cm 46 48 50 52 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 

+/- 1 cm 37 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

+/- 1 cm 106 108 110 112 114 116 117 118 119 120 121 122 123 124 

+/- 1 cm 78 80 82 84 86 89 92 95 98 101 104 107 110 113 

+/- 1 cm 43 45 47 49 51 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
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16. CRACHÁS 

16.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CRACHÁS 

• Medidas do crachá: 54,0mm X 85,0mm - vertical; 

• Material do crachá em PVC branco vertical; 

• O nome do ocupante do posto de trabalho deve ser escrito com maiúscula 
na Fonte Anal, em Negrito, na Cor Preta e Tamanho 11; 

• Inserção de foto colorida 29 x 22,28 mm com fundo branco centralizada; 

• As atividades "Atendimento" ou "Supervisão" devem ser escritas com letra 
maiúscula e minúscula, na Fonte Anal, na Cor vermelha 

• Definição das cores utilizadas nos logos: 

• Azul: pantone blue 72 C (100% cian, 79% magenta); 

• Preto: pantone black C (100% preto); 

• Vermelho 100% magenta 100% yellow; 

• Posição dos logos: 

o o logo do cabeçalho com espaço de 10 mm 

o os logos do rodapé deverão vir com espa 
esquerda e 4 mm da esquerda para direita; 

o logo no meio centralizar entre os logos 

• A forma de inserção do no 	e/o Unait`rlira 

• Acessório: porta crachá rígi 

definido pelo Poupatempo a 
confere com o origio 
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Tolerância 

+/- 0,5 cm 98 102 106 110 114 118 

+/- 1 cm 46 48 50 52 54 56 

+/- 1 cm 62 63 64 65 66 67 

11b1 +/- 0,5 cm 66 68 70 72 74 76 

15.4.3.9. JUMPER GESTANTE (SALOPETE) 

Detalhes do Modelo 

• Vestido gestante com 01 prega macho no centro da frente, uma 
prega deitada de cada lado - frente e costas, faixa para 
regutagem presa na lateral e amarrada no centro das costas. 

Costuras 

• Costuras em interlock bitola mínima 7,0 mm para o fechamento 
das laterais e ombros. 

• Fixação da gola, bainhas, barra e pespontos em máquina 01 

00 	agulha ponto fixo. 

• Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras. CD 
Aviamentos 

• Linha 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os 
fechamentos, caseados e pregar botões e linha para costuras de 

pespontos e Overlock. 

• Botões perolizados 04 furos  e-   2 O mm de diâmetro para a 

abertura frontal. 

• Linhas e botões na cor do ecido. 

• Botões extras na parte int rna. 

Etiquetas 

• Composição têxtil do prod to. 

• Nome ou razão socia do fabrican e do tecido e/ou 

confeccionis 	o Tabelião (te das e te Plotesto-de-T, 
- Tabelião - lavo Pires de Ca .aryo E ilbo 

• Identificação fiscal do fabri tititio~ /ou conlccionista. 
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17. SERVIÇOS GERAIS DE APOIO 

17.1. LIMPEZA 

É de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de serviços de limpeza, 
asseio e conservação predial no Posto Poupatempo, que têm como objetivo a 
obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene. A Contratada 
deverá responsabilizar-se peto acompanhamento e fiscalização da prestação do 
serviço de limpeza de todas as áreas do Posto Poupatempo Sorocaba, de 
forma que as mesmas sejam mantidas limpas e em condições satisfatórias de 
uso durante todo o período de funcionamento do Poupatempo. 

17.2. VIGILÂNCIA 

A Co atada obriga-se a: 

• Responsabilizar-se integralmente 
Prestação destes serviços com 
forma a assegurar a qualida 
estabelecidos pela Prodesp ju 

A fornecer os insumos para 
higiênico e sabonete) e OU 

espaços em condições de ass 

A Prodesp irá fornecer amtekt1 

Poupatempo, sendo que 	-gntr 
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• Será exercida por vigilantes devidamente uniformizados e sem a utilização e 
porte de arma de fogo ao longo do período de funcionamento do Posto e 
armado no período noturno e fim de semana; 

• Manter afixado no Posto Poupatempo, em local visível, o número do telefone 
da Delegacia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis 
pela administração da instalação e outros de interesse; 

• Colaborar com as Polícias. Civil e Militar, nas ocorrências de ordem policial 
dentro das instalações do Posto Poupatempo facilitando, no possível, a 
atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas de eventual 
acontecimento; 

• Proibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações, 
sem que estas estejam devidas e previamente autorizadas pelo Poupatempo; 

• Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à 
manutenção das condições de segurança; 

• Cumprir as posturas do ' Município e as disposições Legais Estaduais e Federais 
que interfiram na execução dos serviços; 

• Nos pontos estratégicos do Posto Poupatempo, os vigilantes deverão portar 
rádios de comunicação, devidamente licenciados junto aos órgãos 
competentes; e manter um rádio com a administração do Posto para contato 
com a empresa e comunicação quando houver necessidade de atendimento a 
alguma demanda do Posto. 

A Contratada obriga-se a: 

• Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação destes serviços com observância à legislação vigente aplicável, de 
forma a assegurar a qualidade dos serviços, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela Prodesp junto à empresa contratada para esse fim. 

17.3. COPA 

A Prodesp fornecerá o serviço de copa, que 	mpreen 	o fornecimento de 
café e chá para os profissionais envolvidos as atividad 	da prestação de 
serviços do Posto. 

A Contratada obriga-se a: 

• Responsabilizar-se integralmente pelo ac 
prestação destes serviços com observânci 
forma a assegurar a qual 
estabelecidos pela Prodesp 

• Fornecer galões de água 
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18. FOLHETERIA DE INFORMAÇÃO E aiikak-X(5`;a1  

A contratação destes serviços nos Postos Poupatempo tem como objetivo o 
transporte de documentos, malotes e equipamentos leves e pessoas, devendo a 
Contratada: 

• Prestar os serviços de transporte por meio de veículos adequados; 

• Responsabilizar-se pelos bens (relatórios, formulários, materiais diversos) e 
equipamentos que transportar, mantendo inclusive sigilo das informações 
referentes aos documentos confiados à sua guarda; 

• Fornecer uniformes apropriados e em quantidades suficientes para cada tipo 
de trabalho à sua equipe, bem como os equipamentos convencionais de 
segurança quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as 
normas de segurança previstas na legislação; 

• Contratar seguros de responsabilidade civil por danos materiais e/ou pessoais 
e contra acidentes que possam ser causados aos passageiros, a terceiros e 
aos profissionais ocupantes de postos de trabalho; 

• Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas oriundas dos veículos 
utilizados, tais como, manutenção mecânica, combustível, lavagens, lubrificação, 
revisões, pneus, seguros, licenciamentos, multas, entre outras; 

• Manter sempre os veículos em perfeitas condições de uso; 

• Veículo sugerido: preferencialmente de fabricação nacional, versão básica da 
linha e adequados ao transporte misto de cargas leves e de passageiros; 

• A disponibilidade dos veículos deverá seguir o horário de funcionamento do 
Posto; 

• Estimativa da quilometragem média mensal: 1.100 km; 

Os serviços de transporte a serem prestados pela Contratada incluem o 
tra porte de profissionais ocupantes de postos de trabalho para eventos, 
instituições e reuniões; transporte de documentos regulares e eventuais, como do 
achados e perdidos para devolução aos or  responsáveis; encaminhamento 

de Relatórios Mensais de Frequência de 	 Públicos da Administração 

Direta aos respectivos órgãos de origem; 	 domiciliar para o IIRGD; e 

eventuais cursos e treinamentos. 
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1.700 unidades. 
Folder Geral do Posto 

Formato: 50 cm x 21 cm 
Papel off set 90 gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: dobrado e refilado 
Número de dobras: 4 dobras 

Folder do e-poupatempo / 
Acessa SP 

1.000 unidades 

Formato: 
29 x 20 cm (aberto) 
14,5 x 20 cm (fechado) 
Papel couché fosco 120 gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: dobrado e refilado 

Filipetas de Serviços 
individuais 

20.000 unidades 

.0 600 

Formato: A5 
Papel off set 90 gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: _refilado 

Formato: diversos 
Papel: off set 90 gramas 
Cores: 1 x 1 
Acabamento: refilado e remalina 

Impressos diversos para o 
atendimento: fichas de 
manifestação, senhas de 
retorno, protocolos 
(agendamento, licenciamento 
CNH), e/ou outros. 

O Poupatempo fornecerá as diretrizes e os modelos para a execução da folheteria. 

A Contratada deverá apresentar os leiautes e os protótipos para aprovação do Poupatempo 
/ Prodesp. 

As quantidades deverão estar disponíveis desde o início de operação do Posto e durante 
todo o período de vigência do contrato. 

19. SISTEMAS CORPORATIVOS 

O Programa Poupatempo se 
independentes, porém monit 
Superintendência Poupatempo. 
procedimentos, a PRODESP / 
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19.1. GUIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SERVIÇOS DO POUPATEMPO 

O 'Guia de Serviços Públicos - Serviços do Poupatempo" 

(ffimpoupatempo sp gov hr) tem por objetivo disponibilizar ao Cidadão 
informações sobre todos os requisitos, documentos e taxas necessários para a 

realização dos serviços nos Postos Poupatempo. Este "Guia" pode ser acessado 
pela Internet, em totens de auto-atendimento, pelo Disque Poupatempo e 

aplicativo do celular. 

Contém também informações sobre as situações de impacto no atendimento nas 
Unidades do Poupatempo, por exemplo, término de senhas, contingências e 

alternativas de atendimento. 

A Administração do Posto terá a responsabilidade, entre outras de: 

a) seguir, rigorosamente, o padrão de requisitos e procedimentos exigidos da 
população para a realização dos serviços conforme consta no "Guia de 

Informações - Serviços Poupatempo"; 

b) alertar o Gestor de Qualidade Poupatempo para situações atípicas de 
atendimento que não constam do "Guia" e/ou com informações 

incompatíveis com a prática; 

c) inserir informações sobre situações de impacto no atendimento (término de 

senhas, contingências etc.). 

r\:) 19.2. SISTEMA DE GESTÃO DE MANIFESTAÇÕES DO CIDADÃO 
00 
CJC) 

o e a empresa 
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b) Organizar o arquivamento das manifestações e respectivas respostas, 
preparar relatórios mensais quantitativos e qualitativos que expressem o 
volume e a qualidade das manifestações, das respostas, dos prazos e das 

medidas tomadas; 

c) Cumprir a meta de acolhimento das manifestações, mediada pelo Índice de 
Manifestação do Cidadão e Número de Manifestações Negativas. 

193. SISTEMA DE GESTÃO POR INDICADORES 

A Contratada deverá fornecer a PRODESP / Poupatempo informações e dados 
estatísticos de atendimento, extraídos dos diversos sistemas que compõe a 
gestão do atendimento e/ou complementados por planilhas e relatórios 
elaborados conforme periodicidade estabelecida pela Prodesp e também outras 
eventuais em caso de atendimento às necessidades específicas. 

A Contratada deverá observar com rigor os prazos estipulados para o 
atendimento das demandas geradas pela Prodesp/Poupatempo no que tange ao 
acompanhamento e monitoramento dos indicadores de qualidade. 

19.4. SISTEMA DE GESTÃO - POUPAFILA 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O Sistema de Gerenciamento de Atendimento - POUPAFILA - a ser implantado 
nos órgãos participantes do Posto Poupatempo, é de propriedade da PRODESP. 

O objetivo principal desse aplicativo é realizar a gestão da demanda diária de 
atendimento. Como suporte a sua operação são utilizados equipamentos como 
impressoras de senhas, netbooks, painéis para chamadas de senhas, 
microcomputadores e servidores disponíveis no mercado e especificados no item 

8 - Teleinformática. 

PRINCIPAIS FUNÇÕES: 

• Emissão de senha automática e instantânea om possi idade de inclusão de 
data de emissão, número de senha, tipo d fila, previsão e tempo de espera 

e informações resumidas; 

• Gerenciamento do atenopfne4444-7-pe 
representante técnico do góago,,'ugo 
das mesas de atendimen 
por posto de trabalho e h 

• Monitoramento remoto e 
possibilita conhecer o 
trabalho, órgão e Posto P 

O Sistema de Gestão das Manifestações do Cidadão - SGMC 
p.gov_br) é o instrumento de gestão das manifestações 

dos usuários que expressam sua opinião por meio de um elogio, sugestão ou 
reclamação e devem servir como um meio para identificar problemas. 

. 	O 	deverá disponibilizar espaço físico e estrutura para a manifestação do 

. 	- 

. adão, como também para a análise e resposta da Administração. 

As atividades  s do Cidadão estarão 
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e relatórios para análise do atendimento do 
participantes. 

DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de recursos de 
hardware, conforme quantitativos previstos e especificados no item 8 - 

Teleinformática. 

19.5. CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS 

A Central de Monitoramento de Sistemas do Poupatempo, instalada fisicamente 
no Data Center da Prodesp, provê os Postos, Unidades Móveis e 
Superintendência de Operações do Poupatempo, apoio às atividades de 
acionamento às retaguardas e acompanhamento nas providências de 
restabelecimento da indisponibilidade dos Sistemas e recursos de alto grau de 
severidade, ou seja, hardware, software, circuitos de dados e caixas de auto-
atendimento bancário, que impossibilitem a realização do atendimento parcial ou 

total à população. 

Além de acionar as respectivas retaguardas dos órgãos, a Central de 
Monitoramento realiza o registro e monitoramento da ocorrência até a 
normalização da indisponibilidade. Este acompanhamento aplica-se a todos os 
sistemas dos Órgãos, Empresas e Instituições que participam dos Postos 

Poupatempo. 

Outros sistemas e recursos contemplados: 

• Acesso à Internet; 

• Circuitos de dados Intragov; 

• E .pamentos ativos de rede (Switches L3, Servidores de R 

• Lotus Notes e Webmail - Ferramentas fornecidas pela Pr desp; 
Auto Atendimento Bancário; 

• Sistema de Gerenciamento de Atendimento - Poupafila; 

Sistemas não contemplados - uso internt,o_,1  

• Controle de Bem 

• Controle de Estoque; 

• Gerenciamento de PABX; 	
Soa 

Patrimonial; 	
e ao att. NrklaS e ele atesic 

AU] tNTICAÇÃO confere com o original a rrrrn apre 

3- Tabelião - Otavo Mires 

. Aure?tico a pies.ed% 
(11) 
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• Bilhetagem e Tarifação; 

• CFTV; 

▪ Ponto Eletrônico; 

• Cadastramento de RH; 

" Outros. 
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A manutenção e o suporte técnico dos sistemas e os respectivos recursos de 
teleinformática são de responsabilidade de cada Órgão, Empresa e Instituição 

participante. 

19.6. AGENDAMENITO 

DESCRIÇÃO DO SISTEMA 

O Sistema de Agendamento é de propriedade da PRODESP. 

Sua arquitetura está baseada em Web, com o processamento feito em servidores 
centralizados no Data Center da Prodesp e com acesso do usuário via browser. 

O sistema foi desenvolvido inicialmente com o objetivo direcionar o atendimento 
para os horários de menor demanda do Posto. 

Com a utilização constante desse sistema e incentivo ao cidadão em agendar 
horário para o atendimento, há naturalmente maior conforto, confiabilidade e 
previsibilidade do atendimento nos Órgãos, além de uma otimização dos 
recursos físicos e humanos alocados para o atendimento dos serviços prestados. 

O agendamento pode ser solicitado através do Disque Poupatempo, no próprio 
Posto, pela internet ou aplicativo do celular. 

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS: 

• Planejamento do atendimento (recursos humanos, ferramentas, datas); 

• Antecipação de tarefas de atendimento; 

• Diminuição do tempo de atendimento; 

• Diminuição de filas e tempo de espera; 

• Melhor aproveitamento de recursos (redução da • osidade); 

• Maior conforto ao cidadão; 

• Entrega do documento no mesmo dia; 

• Aumento do acesso e da satisfação do 	 erviços públicos dadão frente aos 

19.7. SINTONIA 
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O sistema é composto por console Cockpit do gestor, agentes e teclados de 

pesquisa de satisfação. 

O console Cockpit do gestor apresenta gráficos ilustrativos dos rompimentos dos 
tempos médios de atendimento e os resultados da pesquisa de satisfação, 

realizados nos postos Poupatempo. O console é amigável e intuitivo. 

Inicialmente, o Sintonia estará instalado nos Órgãos IIRGD, SERT e Detran.SP, 

com possibilidade de expansão para o futuro. 

Console Cockpit: 

• Instalado na Administração do Posto Poupatempo para acompanhamento da 

performance do atendimento; 

• Permite a visão integrada da distribuição física dos computadores dos 

atendentes em cada órgão prestador de serviços; 

Permite a visão quantitativa dos atendimentos realizados, como: tempo de 
atendimento e inventário de software e hardware das máquinas utilizadas no 

atendimento; 

• Permite a visão qualitativa dos atendimentos realizados, como: pesquisa de 

satisfação do atendimento em tempo real. 

Agente 

i\D 	os agentes do Sintonia são instalados nos computadores dos atendentes. São 

00 	
responsáveis pela coleta das informações estatísticas de quantidade e tempo dos 

C.IJ 	atendimentos. Os servidores processam as informações e as apresentam no 

C.0 	
Console Cockpit do gestor. 

Teclado de pesquisa de satisfação 

teclados de pesquisa de satisfação são instalados nos computadores dos 
atendentes. São responsáveis pela coleta das informações estatísticas da 

qualidade dos atendimentos. Os servidores processam as informações e as 

apresentam no console Cockpit do gestor. 

As opções do teclado de pesquisa de sa 	ão são escritas e ilustradas com 

cores e ícones. O manuseio do teclado 	 te intuitivo. O equipamento é 

adequado à usabilidade e acessibilidade o cidadãs COMUM.  
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19.8. SISTEMA E-POUPATEMPO 

Sistema de coleta e análise de dados de observação do uso dos serviços 

públicos eletrônicos. 

Aplicação on-line e móvel que permite a coleta dos dados de atendimentos das 
salas e-poupatempo por meio de PDAs que, via WEB, acessa a base de dados 
em tempo real, registrando todos os serviços públicos eletrônicos prestados, 
além das campanhas realizadas para os levantamentos das características do 
perfil do usuário e do uso dos serviços eletrônicos. 

Armazena os dados coletados em banco relacional com o objetivo de se obter 
maior flexibilidade e agilidade no processo de tratamento das informações do 
uso dos serviços do e-poupatempo, mantendo-se a meta do Poupatempo de 

monitoração de 100% dos atendimentos. 

Permite realizar pesquisas das informações dos cidadãos usuários e da sua 
interação com os serviços eletrônicos no e-poupatempo em tempo real, 
disponibilizando-as via Internet a vários usuários envolvidos no processo de 
produção do Poupatempo, além dos provedores dos serviços eletrônicos. 

19.9. SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

Aplicação em ambiente WEB (Intranet) para o registro das Pesquisas de 
Satisfação realizadas nos Postos Poupatempo, junto aos cidadãos usuários.. 

O Poupatempo tem por uma de suas premissas, monitorar rigorosamente a 
satisfação de seus usuários. Para tal, são realizadas pesquisas junto aos 
cidadãos que utilizam os serviços de seus principais órgãos. Estas pesquisas 

dividem-se em: 

• Quadrimestrais 

• Anuais 

• Específicas 

• Anual realizada por uma empresa extern 

O Sistema de Pesquisa de Satisfação 
gerando tabelas e gráficos para que p 
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CARGO ° 	 aos servidores públicos legalmente 

responsável 	 es/ tividades próprias do Poder Público por ex. cargos da 

carreira policial. 

CTPS: Carteira de Trabalho e Prevência Social, documento emitido pela Secretaria de 

Estado do Emprego e Relações do Tr alho. 

Detran.SP: Departamento Estadual de Tr sito, vinculado à Secretraria de Estado de 

Planejamento e Gestão, responsável pela emis C de CNN, licenciamento, etc... 

e-poupatempo: Projeto que disponibiliza gratuitamente serviços públicos pela Internet, por 

meio de orientação e ajuda de profissionais. Neste projeto, analisam-se dificuldades do 
Cidadão no manuseio do sistema computacional e no acesso à Internet, como também, 

os problemas existentes nos sítios governamentais. 

IIRGD: Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton Daunt", vinculado à Secretaria de 
Segurança Pública, responsável pela emissão de Carteira de Identidade e Atestado de 

Antecedentes. 

OCUPANTE DE POSTOS DE TRABALHO: Refere-se e aplica-se às equipes de funcionários 

dos órgãos parceiros da Administração Indireta, servidores públicos alocados nos órgãos 

da Administração Direta e equipe da Contratada. 

ORIENTAÇÃO: Postos de trabalho distribuídos pela área do Posto a fim de fornecer 

informação e orientação a todo cidadão-usuário sobre os serviços prestados, previsão 

do tempo de espera, organização das filas e apoio às chamadas das senhas. 

IND PONTO DE ATENDIMENTO: Posto de trabalho na linha de frente devidamente mobiliado e 
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SGMC: Sistema de Gestão da Manifestação do Cidadão. 
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equipado para execução do serviço público (como 2a  via de carteira de identidade, 

renovação de carteira nacional de habilitação, entre outros) onde é prestado o 

atendim 	direto ao cidadão. 

TO DE TRIAGEM: Posto de trabalho para o pré-atendimento ao cidadão, verificando 

os pré-requisitos e documentação apresentada, condição de conservação, validade dos 

documentos e distribuição de senha para o atendimento. 

POSTO DE TRABALHO: Espaço ocupacional para a execução de atividades e serviços de 
atendimento, retaguarda, triagem e orientação ao cidadão que deverá estar preenchido 
de forma ininterrupta, de acordo com a necessidade dos serviços, durante todo o 

horário de funcionamento do Posto. 

PRODESP: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, vinculada à 

Secretaria de Governo do Estado de São Pauto. 

RETAGUARDA: Posto de trabalho para a realização das atividades relacionadas aos 

serviços solicitados, que não exigem a presença do cidadão. 

SERT: Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho, responsável peta 

emissão das CTPS, seguro desemprego, etc. 
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E04 ESTA 	DE TRAZIALHO CANTO —ssav terna 	406a8019) (70 	 7 mem) 

Mesa de conexão entre duas fileiras de estaçdes de trabalho ou entre duas Moiras de mesas peei:endoudares 00000 0, 
Can, dimensões (14000800) x (14000800) x 755 Mal (h), corro tampo de madeira aglutinada revestido com laminado 
malandrem montado sobre moeram oneratiça. durada do pairooks frontais onde $erão lixadas duas calhas para possuemrr 
de limão. 

A mamam rios pois deve ser composta por oistas vette:tis e hastes horizontais em balanço, de mmln que as pmas 
verticais 005 painéis limitais asrajarn a 700 mor dos fartos do tempo morna curva orto. 

A estrutura e os pajeais frontais devem permitir a justaposição de mesas corro perfeita continuidade das relhas que 
serão S.M. nos dois pairados frontais. 

As remas serão fixadas umas Els outras, denudo a o Naná, a estabilidade do non' mo 

• TAMPOS: Tampo aio madeira aglutinada de naidia densidade (MDP roo MDF) com 25 nono de espessura revestido 
COM laminado melaminico do alta pressão da RB non, as espessura na face SIOntelOr e laminado medainfnico da baixa 
pressão na face inferior. RelareACia de coe L 139 Platina —acabamento taxturiwado 1 Formigar) Oto similar. 
O tanam devera Sei dr,tado de três Allextunin paro passagent do cabos. anernaradas man pecas de MIrm irormtarSc 
O topo, ao longo do lado core ri curvatura. deverá ser encabeçado com perfil cheio do PVC. botoado a 180°, 
encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados, os topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de 
poomileno do 1,5 ame de espessura, colada com adesivo 'hei materna'. Os encabeçam/otos Ovulará° ser da mesma 
cor do laminado raoltiminici7 Prever lxviess tilettflitile para Nara° dO parafusos nas peças de landaire 

• PAINEL FRONTAL: Painel frontal ern madeira aglutinada do média densidade (MDP aro MDF) com 18 nono do 
espessura, revestido com larnimdo melam/Mu de bailei preSSen r16 ~lenta cor do lampo. Os pausais frontais 
deverão OrteaStar-Se 60 Garapa e ficar a aproximadamente 380 mor do piso. 

• ESTRUTURA: Estrutura em tubos de aço com espessura montam de 1 rem. ~moto antidenogem e acabamento 
de Maura man tinta a pd 01011000IMICU. ila oro Cirult plrilirme mind..losea lealurizado. o apoio 111) piso deverá Sei MIO.% 
de ponteiras do nylorL Marfado diapositivo para nivelarminlit. 

• CALHAS: Calhas em chapa de aço n." 20 (0,95 rere), dimanados 70 e 75 min com abarbam previstas paro 8 
tomadas de eldtrica me uma das linha, do ¡talhas es tomadas do Irigicatteledonia na mano. Tratamento rilltifernIgeM ri 
acabamento de pintura com tinta a pó eletrOstrItica. na  cm cinza platina semi.fosca texturizada. 
Emendas de calhas: peças oro chapa da aço a` 20 (0,95 onm), sobrepostas os duas calhas de mesas justapostas. 
pmrairindo o, apoie oxitioax, do cabe:moera, lano 011{251111, arahatnento chis colhas. 

• DETALHES DE ACABAMENTO: Poça frontal ont ctuspa Mo aço n°20 10,95 nata, para nscnnder o cabearam= no 
trecho entre does intron, jUstaprian oterervado peio lano frontal das Minn, Tratamento 'Inter-migam e acalma.vu 
de pintura Iam minta adsOdletrostalica,  na cor cinza platina ume...rosca lodurriado. 

deverá atender a norma N 
	

de ergonomia 00 norma da ABNT NBR13966. Também deverá estar 
nottlark, COM e norma da ABNT 1014111. 

er apresentado protótipo. n cri ' a Nodosa. para amansa° tdcMca do inchai:Mn. 
de belos para os defeitos de fabri Mr. 

- Sorocab 

tugi 
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Mesa core curvatura ergoncenairica coro dane lhes (140008001 x 112000000)0755 Mn (h), coro lampo de madeira 
aglutinada revesado com laminado malaminico montado sobre cabulara metal.. datada de painéis fronhas onde lerão 
(nadas duas linhas de calhas para passagem de fo ção e gaveta tipo porta-objeto 

A estrutura dos pês deve ser composta por eixos verticais o hastes horizontais em balanço, de modo que as peças 
verticais aos painéis frontais estejam a 200 nwn do lado do tampo com 1400 roxe e 350 me do lado do tampo core 1200 
arra piernilindo a bine movimentação da usuário da toesa, bern corno o confiado necessário Os pessoas que estiverem 
sentadas no lado oposto. 

A estrutura e os painéis Frontais devem pannitir a justaposição de mesas cano perfeita continuidade das calhas, que 
serão brados aos painéis Mola notado de comprimento 1200 mon como no lado com 1400 mm, 

As mesas serão Nadas umas ia outras. da modo a exonera eatabilidade do sorionas 
1 	i 	u0 

TAMPOS: Tampo em madorra aglubnada do rnddia doosldada (NOP ou MDF) com 25mm de espessura 'avezado com 
laminado melarninta, da alta pressão de aa erro de espoam:ta na face socador e laminado melarnInno de babe 
pressão na face inferior. 
Referencia de cor 1 139 Merina acabamento texturizado / Fon-Moine ou similar 
Crença deverá ser dotado de Ires aberturas pera passagem de nabos, arrematadas com peças de avio° Injetado. 
O topo, ao longo do lado com a curvatura. deverá ser encaoeçado com perfil cheio de PVC. boleado a 180°, 
encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados, os topos deverão ser encabeçados com faa de barda de 
pooletileno de 1,5mral de espessura, colada coro' adesivo boi 	Os oncabeçamentos deverão sarda rolemrra 
cor do laminado nialandnico. 
Prever buchas metallcas para (mação de parafusos nas peças de madeira aglumada. 
Prever buchas metálicas para exação de parafusos nas peças de madeira agluttnad a. 
PAINEL FRONTAL: Painel frontal em madeira agtudinade de média densidade (MDP ou MDF) com 18 mor de 
espessura. revestido com laminado melaminico de baixa pressão na mesma cor do lampo Os painéis frontais 
deverão ancostaese ao lança e Troara  apromeadamenm aso coe do piso 
ESTRIER/RA: Estrutura em tubos de aço com espessura minado de 1 mon da esposeura, fratareento ardo-farTugeno e 
acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina sena-fosca Martirizada O apoio no piso 
deverá ser através de ponteiras de nylon, dotado de dtspositMo para nivelamento. 

\) 	 CALHAS: calhas em chapa de aço n° 20 (0,95 mel. dimanar). 70 o 76 mor, corn abanaras previstas pare 8 
tomadas de elétrica em uma das linhas de calhas .0 tornadas de lógica/telefonia na outra Tratamento anh-lanugem e 
acabamento de pintura com anta a p6 eletrostática, nevar cinza platina sernhfosca texturizada. 
Emendas de calhas, peças ern chapa de aço e 20 (0.95 me). sobrepostas ás duas calhas de mesas justapostas, 
permitindo o apoio continuo do cabearnaroto Terá mesmo acabamento das calhas. 
GAVETA: Gaveta rasa, lipo podoeobjeto. moldada em poliatileno. deslóando sobre perros metaticos fixados no tampo. 
Frente da gaveta em madorra aglutinula com 330065 nue e 18 Iam de espessura. revestido em laminado malaminito 
da mesma cor do tampo a fita de bordo de 1.5 mrn de espessura. 
DETALHES DE ACABAMENTO: Peça frontal em chapa de aço 0020 (0.95 mm), para esconder o sabeamento no 
trecho entre duas mesas Justaposto, observado pelo lado frontal das mesas. Tratamento antiderrugem o acabamento 
de rirriura corri brita 	6 elefroslatisa, na sor oinwa alatina serni-fosea lexturiwada. loa 
O mobillano Movera atender a norma NRI7 de mgonornia e a normada AEINT WRI3966 Também deveM estar 
en. o/Açor-m.1.We corn a norma da ABNT NBRI-411 I. 

•. 	Deverá ser apresentado proldtipo. a critérm da Prof.as', pare aprovaçâo tecei. do rnot. 
• GaranlJa de anos ara os deleMâclodabçç,açâo,. 

-4,Z,Máj•%; 

• Na execução do mobiliam observar o projeto eXecutivo compteto 
• Ao executar a (mação nau calhas verificar os modelos dast...n..1as a saram stiliz das 
• Será considerada a Estação de Trabalho Direda ou Estação da Trabalho E 

projeto Os modelos para estas conftgurações são os seguintes: 
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Mesa com dimensões 1000 e 300 a 755 seca (h). com tampo de madeira aglutinada revestido com laminado 
enelarternico notosike sobre esmoem neetalica. dotada de painel. from& com duas linhas do calhas pala pasiogent de 
fiação e gaveta ripo portaiobjeece. 

A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais ene balanço, de modo que as peças 
rosno ais 00 paha!! Matai entejam a 200 ma de ton dos lados maiores do mime, pannitindo o lona moveria/oração do 
Guano da coesa. bera torno °contexto emiessdrio Os pessoas que esthemeen 501113,1:15 nu lado oposto 

A 0000lnran et painel frontal Movem permitir. quando justaposeas. marinha continuidade das calhas que :mau fixadas 
ao painel frontal. 

As mesas serão fixadas umas ás outras. de enodo a garantir a estabilidade do empem. 

TAMPO: Tampo era madeira aglutinada de media dormida& (MDP os MDF) cone 25 non de espessura revestido man 
laminado enelarnfrdco de alta pressa° de 0,8 mm de espessura na face superior e laminado enelarninico da Mein 
preciso na face inferior. 
Refenlocia de coe I. 139 Platina —acabamento taxtureado / Formam ou simdar. 
O tampo dans á ser datado de tláSOIRIanas para passagem do cabes, unanimadas cum peças de nylon (amado. 
O topo, ao longo elo lado com a cuevatula, deverei ser encabeçado coai perfil cheio do PVC. Meado a 180°, 
encaixada e colado ao agkernerada. Nos demais lados, os lupas devera° ser encubecadot com fita de bordo de 
paeietfieno de I.5 nine de espessura, calada com adesivo -hal maitIng". Os ancabeçamentos deverào ser da mesma 
ao do Drainado nmbienamo. Prever buchas enefraims para liomale de parafusas nas peças do madeira aglutina& 

PAINEL FRONTAL: Painel frontal em madeira aglutina& de media densidade (ADP 00 MDF) MT 18 troe de 
espessura, revestido cone laminado nvalaminrco de baim pressão na mesma cm do tampa. Os panos frontais 
doverão encostar-se ao tampo e bicar a aproximadamente 380 men do piso. 

ESTRUTURA: Estrutura em latim do açu com espessura Marrem de 1 nen, traramente anti,fertugent a acabamento 
de pintura com dota cm Cd eletrustalica. na eva cinza platina mineiros. texterrizada. O aportou piso doma ser MOVEM 
de ponteiras de nylon. dotado de disposleivo para nivelamento. 

CALHAS: Calhas cm chapo de aço o" 20 (0,95 roer), Mem.:ias 70 o 75 nau, com aberturas previstas mim 8 
tomadas Are &Mica ene urna das linhas de caibas e 8 tornadas de kipicarielafee eia mama. Tratamento antiilerougem 
acabamento ele pinam com tima a pd eletrestinica. na em cinza platina seneifesca ~estuda. 
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n• 20 (0.95 rem), sobrepostas tis duas calhas de mesas justapostas. 
parrniiindo °apelo cortem.o ria caboarreemo. Tara rnemm acaharnmto das calhas. 

GAVETA( Gaveta 0001, 11101 pOdaMPITMO. mirrada em polletilene. deslizaria° sabre pedis mtnallms 0111111M 110 lampo 
Frente da gaveta em madorra agkainada can 330 o 55 arme 18 non de espessura, revestido em laminado rnelaminico 
da mesma cor do tampo e Ma da bordo de 1,5 crer da espessura. 

DETALHES DE ACABAMENTO: Poça Irorml aro Sopa do aço a•20 10.95 mag, 	 caboamento rro 
trecho entra duas mesas justaposto. observado peto lado frontal das mesas. Trato" 	 acabaramoo 
de pintura com tinia api eleteastatka. na COT cinza platina semi.lossa mecanizada. 

0410~0-'1.400 towNdl~nq 
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• Na execução do mobiliário observar o projeto aMoutIvo completo. 
• Ao executar a furaçao nas calhas vertfear os modelos das tomadas a serem ou 
• Será considerada a Estação de Trabalho Direita ou Estação de 

indicas:fio em projeto. Os modelos pare estas ~apurações do os seg 

• O nobiliário CIOVOIO atendo.  o muno NR17 de ergonomia alI nevem do ABNT N 
rio cardornektade com 00010,1 do AliNT NBR14111. 

• Devurá roo apresmnado protalipo. CC ente& dojaireeleepapemmepseme ' e 
• Garamiii de 3 imas para no deleites de ',Mie 4 	o Tar,eli)e 	t/I 
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Masa coai curvatura emenornêtrioa cum dimensões (14000600) er (120408001 7550n0r (h), com tampo de madeira 
agludnada revestido com laminado melarninico montado sobro estreara metálica. dotada de painéis frontais onde serão 
focadas duas linhas de calhas para passagem da fina° e gaveta tipo porta.objato 

A estrutura dos pés dom ser composta pai from verticais a hastes horizontais em balanço, de modo que as peças 
vertem e os painéis frontais estejam a 200 nen do lado do tampo com 1400 mm e a 50 mm do lado de tampo 
concl20e0nm, permando a livre movimentação do mirado da mesa bem nono, o conforto amassa& Os pessoas que 
estiverem sentadas no lado oposto. 

A estrutura e os painéis frontais devem permitir a jeestaposição de mesas com peleiOe continuidade das camas, que 
serao Soadas aos painéis tanto no lado de compamento 1200 trem como no lado com MOO alm. 

As mesas serão Miadas umas ás outras. de modo a manter a estabilidade do con unto 
WLo.f,,M. Landa' 

• TAMPOS: Tampo em madeira aglutinado de média densidade (MOP riu Marie com 25 mm de espessuea revestido 
com laminado melananico de alio pressão de 0,8 non de espessura na lace superior e Mamado nielandneo da baixa 
pressão na laca Inferior. 
Reter Oncia de cor: L139 Platina-' acabamento leoluelzado / Ramilho ou similar 
O tampo devera sei dotado de (rés aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylan Injetado. 
O Moo, ao longo do lado com a curvatura, devera ser encabeçado com perfil cheio do PVC, boleado a 180", 
encaixado e bolado ao aglomerado. fios demais lados, os topas deverão ser encabeçados com lita de bordo de 
milateleno de 1,5 men de espessura, colada com adesivo 'hal mealner. Os 000abaa8111811108 Amargo sarda mesma 
cor do laminado rnelarntneo. Prever buchas met/aficas para fixação de parafusos nas peças da madeira aghdinada. 

• PAINEL FRONTAL: Painel fronte,  em madeira aglutinado de media denuda& (MDP ou 510F) com 18 rem de 
espessura, revestido com laminado melaminico de Mexa premio na mesma cor do tampo. Os meais (tontas 
deverão encostar-se ria lampo e ficar a amoximadamente 380 medo piso 

• ESTRUTURA: Estruma em tubos de aço Coal espessura entabua de 1 men, tratamento antiferrugam a acabamento 
de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina sena-fosca texturfrada. O apoio no piso deverá ser através 
de ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para nNetarnento. 

• CALHAS: Calhas em chapa ce aço a20 (0.95 rnm), dernmsSes 70 o 75 non. com  Maduras previstas para 8 
tomadas de oleia ka ern uma das linhas de calhas e 8 tomadas de Ogicattelefonia na suba. Tratamento anti-reerugern e 
acabamento da pintura com tinta a pó eleIrmtifica, na cor cinza platina semi-fosca Nomeado 
Eneendas de calhas: peças em chapa de aço e 20 (0.95 mui sobrepostas às duas calhas de mesas (ustapostas, 
permeando a apoio continuo do cabeamanlo. Terá mesmo acabamento das calhas 

• GAVETA: Gaveta rasa, tipo porta-objeto. moldada em adietam°, deslizando sobre perfis metálicos lixados no tampo. 
Frente da gavela em medem aglutina& cone 330 x 55 non e 18 mm de emassem. revestido aro laminado melamlnico 
da mesma Cardo lampo e fitado bordo de 1.5 mo de espessura. 

• DETALHES DE ACABAMENTO: Peça frontal mo chapa da aço C20 10.95 troo), para esconder o cabearnento no 
tenho entre duas mesas justaposto. observado pelo lado (metal das mesas. Tratamento anti-ferrugem e acabamento 

de entufa com tinta a 	eletrostática na cor cinza latina semita,. teedurizada. 

O mobiliário deverá atender coberta N917 de ergonoma e a norma da ABNT 891213986. Também amará estar 
ern conformidade cern a norma da ABNT 08014111. 
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp. para apeovação temem do 11100111bOO. 
Garantia de 3 anos na os defeitos de fabrica ao 
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mesas justapostas, 

.rateamente no 
:4c-trepem e aciatiamento 

MIN, 14405A riti 

Mesa cota &manhã. BOO e 800 e 755 min (h). com tampo de madeira °glutinada ravedide com tonteado ~boletim 
montado sobro estrutura metalica, dotado da painel frontal com duas linhas de calhas para passagem da fiarão. 

A estoirem dos peas deve sar composta por eixos verticais e liastes horitormis em baianos de modo que as pecas 
ventrais ao painel frontal esiejam ri 200 rrun de uni dos lodos mimos do tampo. permitindo e Me rtiovirnontabio do 
usuário da mosa, bem como o conforto necessário as pessoas que estiverem sentadas notado oposto. 

A estrutura ao painel Inana devera permitir. quando justapostas. perfeita continuidade das colhas que serão lixadas 
alt painel Ircadal, 

As mesas surdo fixadas umas as outros, de modo o garand u estabilidade do conjunto. 

Mesa cosa dimenscies 800 e 800 ic 755 me (h). com tampo de madeira aglutinada revestido oom laminado melaminioo 
montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal com duas tinhas de calhas para passagem da fiação e com 
fechamento igual em uma atrela confim:redesenho. 

A estrutura dos pés deve ser composta por eixos :vadeais e hastes tseteontais em balanço, de modo que as peças 
verticais ao painel frontal estejam a 200 min de ora dos lados miares do tampo. permitindo a livre  rrotsinvnaiapão 115 
LteLlano da mana, baile COMO O Caninlen necessário às pessoas que estiverem sentadas na lado oposto. 

A estrelara e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade das catas que serão fixadas 
ao painel frontal. 

As mesas serão fixadas ornas às outras, de moda a garantir a estabilidade do conjunto. 
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TAMPOS: tampo em madorra °glutinada de naida densidade (MOP vir MOT) curo 25 min de espessura revestido 
corri laminado mel:mann:rr de ata pressão de 0,8 mu de espessura na Ince superior e laminado raelarnado da baixa 
pressão na lace inlorior. 
Referência ar cur. Lias Platino - acabamento redor Lado 1 %inibia ou similar. 
O tampo devera sa dotado de três otierturas para passagem de cabos, arrematadas com paras de nylon injetado. 
O topo, ao longo do lado coar a curvatura. devera sor encabeçado com perfil cheio de T'VC, boleado a hW, 
encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados, os topos didata° sor unoiterackd com fila de laccdo de 
poliotiletso de 1.5 mm cle espessura. colada com adesnro 'hot rnelfing". Os encaberamenlos deverão ser da mesma 
cor do laminado melarnir ido. Nevo, buclias metálicas pata fixação de parafusos nas peças de maricá° aglu(inado. 

PAINEL FRONTAL: Painel frontal em madeira aglutinado de media densidade NADP ou MDF) com 18 mm de 
OSpeeenta, revestido com loinviado uniaminico de baixa passei, na mesma cor do tampo. Os panais Intimais 
deverão eneeetal .se 0v ampo e ficar a aproximadomage 380 nen doloso. 

ESTRiiTURAi Estruma erri tatos do aço coar regdssurti onerem de 1 ti,, untarnereo and tangem e arationmwo 
de pintura cota dita a pá eletrostática. na  cor cinza platina semi-fosca lembrado. O apoio no piso deverá ser moves 
de pontoaras de 'dto, dotado do dispositivo para nivelamento. 

CALHAS: Calhas em chapa do aço rit 20 (1)95 mm). atinam:ias 70 x 75 mrts com 	as previstas para 8 
tornadas de etiitrica em unta das linhos de calhas e Granadas do lagirofielatonia ouvi 	raro 	 na anediar-rugi/a e 
rtrabornoner de pintora com anta a pri derrotaria:o mi cor drira platina santi.losea te eirada. 
Emendas de ralhas: peças em chapa de ara n° 20 (0.95 mm), sobrepostas às d is calhas de aias justapostas, 
permitindo n apoio condram de rebatimento. 'Terá mesmo amlianwirtin das calhas 

. DETALHES DE ACABAMENTO: Peça honra em chada doara r1-20 0.95 la 	condem o cabe mo no 
trecho entre duas mesas justaposto, observado pelo lodo frontal das mesas. Tm mento anoterruipm nas 
de pailona coei tinta a pri elouostahca ria cor canri plabne sede-rosca outra leria 

MCI 
	

~t2Iii;U 

. O mobiliai lu divera atender a norma NR1 7 rti agoniado no norma da ABNT N 
em C011romedade can a imano da ABNT N8914111. 

• Devera sor apresentado prottitipo. a <ateria do Prodesp. para aprovaçáo Nanica d mobiliado 
• Garantia de 3 itens para os datada.: de fabricação 	o Tabeii  
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• TAMPOS:. Tampo em madeira agftinada  de Meta densidade NOP ou MDF) com 25 rani de espessura revestido 
corn laminado melancia/cio de alta versão de 0.9 men de espessura na face superior e !anelado ~meia., da baixa 
pressão na face inferias 
T&lm,ariadavonr L 130 Platina -acatamento [enlutam:10 /Fornilha ou simbe. 
O tampo deverá ser dotado de trãs aberturas para passagem de cabos arrematadas com peças de nylon injetado_ 
O topo, ao longo do lacto axe a cortadura deverá ses encabeçado caro pertil cheio de P604  baleada a 160'. 
ecoam& e calado ao aglomerado. Nos damas lados, os topos devenho Cm er~s can fita do bordo de 
~ano de 1,5 non de espessura, colada com adesdo Niot menino'. Os estrabesiamentos deverão ser da mesma 
acerto lancinada malandrem. Prever buchas metálicas para fixação de parafmas nas peças de modera aglutinado 

• PAINEL FRONTAL: Painel *vitral em madeira aglutinada de media densidade tWOP ou MOF) com '16 mas de 
espessura, [medido cora laminado nelanainia,  de bada pressão na mesma cor do bmpo. Os podeis frentes 
deverão etrostar-se ao tampo e Peara aproximadamente 380 mondo piso 

ESTRUTURA: Estivam ern tubos de aso ocas espessem minkna de 1 mim tratamento anti-fernmern e acabamento 
de pédura ~e tida a pó eletrostática, na caeirim plarna sani-fosca texturbacta. O apoia no pisa deverá ser através 
de ptinearas de nylon, dotada de dispositivo para rriveleenent, 

CALHAS: Calhas em chapa de aço n. 20 [0,05 mng, chmensães 70 ti 75 me, com aberta-de p 
tomadas de elétrica emana das Iti- de cabas e 6 tornadas de lógicadtelefonia na outra Tratan 
acabamento de pintura com tinta a pd eletnastãea. na  cor cetro platina xrre-fosea lextvaiaada. 
Emendas de calhas, peças em chapa de aço re 213 (0.95 nen ), sobrepostet às duas 
permitindo papoila bashr.  modo cabearnento.'Terà 'mesmo acabamento das cabas. 

DETALHES DE ACABAMENTO: Peça frontal em charpa de aço nnall (055 mm), para 
trecho entre duas mesas juseapesto, observado pelo lado frontal das mesas, Tratamento 
de Obra mim tinta a pó eletrostática, na orar cinza piaba senti-fosca tedurirada 

• O mobiliário deverá atendo-a norma NR17 de ergonomia eu norma da ABNT 
era contiornsidade com a narro da ABNT NBRIti t 1 1. 

• Deverá ser apimentado prosetipo, a critério da Modesto poro apro 
• Garantia de barros para os defeats da fabricação. 
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TAMPOS: Fungou em madeira righilinada de incidia densidade (MOP no Mor) coai 25 mm da espessura revestido 
com laminado melaminico de alta pressão de 0.8 mm de espessura na lace superior e laminado n.laminico do baixa 
pressão ria Ince inferior. 
Rel(1101/Cifi riscar. L 139 Platina - acaburnerno lexturhado / Formaira, ou sinalar. 
Orarmo devera ser dotado de rifo almnixas mesa passagens do cabos, arrematados com pacas da nylon injetado 
O topo, no longo do lado com a curvatura. devera ses encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 18C, 
encaixado e colado ao aglomerado. Nos demais lados, os topos deverão se encabeçados com fita de bordo de 
poliebleno tio 1,5 nen de espessura, colada corri adesivo Moi roolling" Os encabeçarnenlos deverão ser da mestra 
cor de laminado rrielamlnico. Prover buchas metalicas para (braça° de parafusos nas pinas de madeira aglutinada. 

PAINEL FRONTAL Palrid Ramal em madeira °glutinada de moda densidade (MDP ou MOO) com 18 nen de 
espessura. revestido com laminado inelarnrnico de baixa pressão na mesma cor do lampo. Os painéis Imorais 
d%erau encostar.se  ao lampo e ficar a aproximadamenle 380 mal do piso. 

ESTRUTURA, Estrutura nni tubos do aço cora nspressura Ininima de 1 nern, eatamenlo antilerrugem e ar:Maniere 
de pintura coai NU a pd eletrostática. 50 Cm cinca platina serni.frisca lastra irada. O apelo no piso devera sa array., 
de ponteiras de nylon. dando de dispositivo para nivelamenio. 

CALHAS: Calhas aro chapa de aço n." 20 10,95 inne, dimenhjes 70 o 75 nen, com aberturas previstas para O 
tornadas de elétrica em uma (JOS liotioo de calhas e 8 tornadas de ,ogicartolelonia na outra. Truhrmunto untr.forrugeni e 
acabamento de pintura com tinta o pit elekostalica, na cor cinca platina senti-fosca liamailmla. 
&tendi. do catItas P.A;  ore chapa do açu rr 20 10.95 mm). ',Obrado.% Os duas calhas de mesas justapostas. 
permitindo o apeio continuo do cabeai riamo. Terá mestrs, acabarneolo das calhas. 

DETALHES DE ACABAMENTO, Peça frontal 11111 chapo de aça 	áfi rem), para esconder e cabeamento ren 
trecho entoe dures mesas justaposta. obsavado pelo fado iro 	as 1110511s. 	lamento andferrugean e acabamento 
de pirem, com tinta api aleiro...a, no cur cinza platina se -Mica textudlada. 

• O mobifiario devora atender a nossa NR17 de ergonomia a norma da ABNT NI3R13906, rnbein devera estar 
.n conformidade cone assertoo da ABNT 0E9314111. 

• Domou sor aposentado proldtipo. a critério da Prradosp. 	a aprovação lecnica do mobiliado. 
• Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação. 

• Na oxecoção do "nobiliário observar o projeto rumai. coai 
• AO executa" a furacão nas calhes Verificar os modelos das tor 
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Mesa com dimensões 1200 • 600 x 755 mm 08. com  trempe, de madeira revestido com laminado melarninlco montado 

subia estrutura inalalica, dotada de painel frontal onde sargo fixadas eiras calhas para passagem de fiação. 
A estrutura (Ir. pies deve ser composta por eiras vertkeis e hastes borhonlais em balanço. cle modo que as peças 

VIU.Flis e n painel frontal estejam e 50 nine de DM dos lados do libelo,0 	cern comp Mem 1200 min. perinaindi, a IIV(I) 
mumniereaciiu do usuário da mesa, hem cornai, cnnlorto rem-assaria os pessoas mie ePhsx can sentadas no lado oposto. 

A estrutura no painel frontal deveis p.rniar. quando justapostas. perfeita continuidade das calhas que serão fixadas 
ao pxtadIronia'. 

/Mimosas serão lixadas umas as outras. de modo a garantir a estabilidade do coe unto. 

1410 
Cadeira giraleria com espaldar médio assento e encosto ern madeira compensada moldada anationcomente. 

estofada com espume injetada de poliuretano com 50 rnm de espessura e densidade de 50/60 kgine', revestida em vinil 
cor cinca claro ou preta - ver Mamaria' Daacrilivo. 

• BASE, Base de nylon Injetadu. na cor preta, com 5 rodízios duplos giratórios, revestidos com aillcone. Coluna 
com mecanismo de ragulagem de altura por nHio de pistão a gás, com acabamento na cor preta (pintura 
aletrostatica ara %nal. com  pra tratamento and-ferruginosoe 
Capa telescripica para dar acabamento e proteção à coluna na cor preta. 
Sistema de rapinem mecânica de inclinação e altura do encosto. 

• ASSENTO E ENCOSTO, Interno em cornpensado intablaivanas de madeira moldada anatomrcarnente com 
espessura minket, de 10.5 tom Espuma em polfuretano flexível, isento de COO, alta rasilifincia, arte resistência 
a propagação de rasgo, afta tensão de alongamento e ruptura. baixa Fadiga mecarrica e baixa deformação 
perrnamante 

Densidade alarma para encosto de 50 Kg/m', espessura média de 50 nas 
°enfadada minima para assento de 60 Kg/rn'. espessura miram. da 60 mo 
Assento e encosto revestidos em vinil nricroperfurado mauro stritefica), espessura tnInirna de 0.90 reor. 

material com aditivos antl-charna, ria cor cinca claro. 
Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno textunzado e bordas arredondadas que dispensam 

0010 do perfil de PVC 
Espuma da assento e encosto devem apresentar um 'cornpresskin ser inferior a 1 	21 espessura 

inicial 51W ou Sapuda da Carga de 95% entre 600 a BOON. 

SUPORTE PARA ENCOSTO: Com regulagern de &lura e Inclinação, acaba 
após' ene pó. 

Repintem com uma [TIMM de 9 a 10 estagieis, taravas de torn sistema de 
eatracasiserillha, com um curso dano minimo 80 mos 

REQUISITOS: O mobiliário devera atender as características bicas e di 
ABNT NBR 13062 

Devera ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação 
Garantia de danos para os del.os de fabricação. 
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Balcão rriorlular medindo 1.1000 mm H=755 tem e P4800 mm, COnfeCcionado em madeira aglutinada 
revestida ou laminando melamirdco de alta pressão, dotado de 2 linhas de calhas Metálicas para passagem 
de cabos Possui tampo retralil na,barreTronlal, gelergelifira 7T,  elandirneorn de codei(untes 

''C'WOMUCINE'llS. 	. :n 4hT5fl 
• TAMPOS, LATERAIS E FUNDO: (anum, laterais e Fundo ore modopo aglutinado cle media densidade (MDP ou MDF) 

com 25 rum de espessura revest.do com laminado Inelamlnico de alta pressão Oe O 8 min de espessura Refe.ráncia 
de cor: L 139 Plabna —acabamento texturréado / Foro-ilhoa ou similar. 
A borda Frontal do tampo devera ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180' , encaixado e colado ao 
tampo de madeira 
O tampo superior e as laterais deverão ser dotados de duas aberturas cada para passagem de cabos, arrematadas 
com peças de nylon Matado. 
O topo das peças ewn madeira aglutinaria deverão ser encabecadm coar Na da bordo da poliatileno de 1,5 mm de 
espessura, colada com adesivo "hat rrteltin(f. Os encabeçarnenlos deverão ser da mesma cor do laminado 
melaminioo. 

• RODAPÉ E BASE: Rodapés e base em madeira aglutinado de média densidade (MDP ou MDF) com 25 ma de 
espessura, revestido com laminado inelarninico na cor preta. As bordas vistam, terão Na de bordo de policiamo de 
1,5 men de espessura na cor preta, 
CALHAS: Calhas em chapa ricaça n° 20)0.95 rivrn. dimensões 70 x 75 tens, com aberturas previstae para O tomadas 
de elétrica era ama das calhas e 6 tornadas de legicehelefonia na outra Tratamento antl-ferrugern e acabamento de 
pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cima platina semi-tosca todiblaada 
Emendes de calhas: peças em chapa de aço n120 (0,95 mim. sobrepostas à does calhes destoes, justapostas, 

miando o a,oia continuo do cabeemento Terá mesmo acabamento Ma calhas. 

• O mobiliado devera atender a norma 5R17 da ergonomia es norma 	 ABNT NE11913968 Tamari 
em conformidade com a norma da AUNT N0R14111 

• Devera aer apresentado protótipo, a critério da Prodesp. para aprovação técnica do mobiliário. 
• Garantin do 3 anos ara os defeitos de1~292 

lago 
• Na execução do mobiliário observar o propalo executivo completo 
• Ao executar a adoção nas calhas verificar os modelos das tornadas a serem utilizarias 

'e 	 %".Y..5.',.aroir  

hIOpb0AP DE AP0110 COM TtAl.ttTAS  I AEA C.T.114 

Balcão de madeira com dimensões 130060000 MOO troe (h). dotado da 3 gavetas com puxadores MetàficOs e 
fechaduras painel de fechamento na pane posterior. onde serão lixadas duas calhas para passagem de liaça° 

o cri, tu s.teetaa 

a:F(1E iffla.....14.1100 

Tampo e pês de apoio em chapa de MDF 25 min revestida com laminado rnelamlnico de baixa pressão: painel de 
fechamento na parte posterior em chapada MDF 18 mm. revestido corn laminado melomlnIco de baixa pressão. 
O tampo deverá aro dotado de duas aberturas pare passagem de cabos, arrematadas corn peças de nyion injetado. 
Os tapas vlsIvele deverão ser encabeçados com Sede herdada polledllerro de 1.5 nen do espessura, colada na chapa de 
MDF, na mesma cor do laminado melaneNco 
Referencia de cor L 139 Platina — acabamento textureado 1 Fornaline. 
SapataaaMatávais em nylon. 

03 (três) gavetas em chapa metálica (pintura eletrostática na cor cinza) com painel Mortal cl 	DF revestido cri 
laminado rnelerninico da mesma cor do tampo, altura eiderna de 130 mrn e altura interna titil de 90 m Todas as gavetas 
serão dotadas de puxadores metálicos (conforme pacas gráficas) e fechaduras. As gavetas ler corrediças metálicas. 
com  trava anti•gireda. 

02 (duas) calhas em chape de aço a.4  20 (0.05 nine dimensões 100 x 75 rnm. com  abertura previstas para tomadas 
da elétrica em urna das calhas e 4 tornadas de lOgrulaelefanie 10 00110. com  Mação universa 

Matt.<8~r~,  ,éu1:r'Orr,  

06o: guando da axecticao ver empato executivo completo 
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Balcão modular medindo Le1800 mm H*1050 mim e Pri450 foro, confeccionado em madeira aglutinado revestida em 
iarninando inelanilnico de alia pressão, dotado de 2 linhas da calhas metálicas para passagem da cabes. Tampo superior 
em Mias parles, sendo que urna parle deverá ser fixa com uma gaveta com abertura frontal A outra parle do tampo 
devera lei duas aberturas par meio de dobradiças e pistão pneumática. o :11181i0/ terá une nicho com divisores metálicos 
colocados ern canaletes na base e nas laterais, 

ete .1351  a  DE 	 TRABALHO 

cesto de papel ofindricia para área de santo. eert pollpropieno ela branca, capaddade 131, ~sies 0 230 
mni a 300 rere de altura 

11ARFINITE H 30 

CET - Sorocaba 

• TAMPOS, LATERAIS E FUNDO: Tampo, laterais e fundo em madeira agluhnada de media densidade (MDP ou MDF) 
com 25 mm de espessura revestido com laminado melaminico de alta pressão de 0.8 nvn de espessura 
Referáncla de cor • L 139 Platina — acabamento reidurRado / Formulara ou similar, 
O lampo superior deverá ter uma ab.eiture para passagem de cabos, arrematada com peça de nykin injetado. 
O topo das peças em madeira aglutinaria deverão ser encabeçarias com fita de bordo de poriellleno cie 1,5 mm i de 
espessura, colada com adesivo -sã melting'. Os encobeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado 
melarão.. 

• NICHO COM DIVISÓRIAS; O tampo dividido OITI duas parles que deverão ser apoiados por meio da 2 pieldos 
pneumáticos cada. apropriados paras carga dos mesmos, cada um corn portador embutido, 
O interior dá nicho lera 6 divisórias metálicas ao longo de uma base em MDF com varias canatetas na base e nas 
tateais. 

• GAVETA: A gavela será confeccionada em madeira aglutinaria revestida com laminado nielamlnico na cor platina. A 
frente da gavela lerá revestimento laminado igual a do tampo. á terá Um puxador rrietalico em alça Deveão ser 
utilizadas corrediças metálicas desliçanles. 

• CALHAS: Calhes em chapa de aço o° 20(0.55 ráml. dimensão, 73075 mim com aberturas previstas para 3 tomadas 
de Métrica em unia das calhas e 3 tomadas de lógica/telefonia na outra Tratamento antr-larrugern a acabamento de 
prima com tinta a$ eletrostahca, tracem crua platina semi-fosca lesturhada. 

• Cl mobiliário devera atender e norma NR17 de ergonomia e a adiou. da ABNT ~13968 amIrém datará estar 
em mnforrnidade com enorme da ABNT NBR14111. 

• Deverá ser apresentado protótipo. a migre de Prodesp. para aprovação técnica do 	Mio. 
• Garantia doa enes para os defertos de fabricaçâo 

Na execução do rnobillario Observar o projeto executhro completo 
Ao executar a Itlf100 nas milhes verificar os modelos das tornadas o serem utiliza 
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Sistema retrátil para orientacio do Iluso de pessoas; pedestal composto por uma base em ferro laminado envolvido 
por um Orlei protelar de borracha, corpo tubular em alumlnio com amamento em cromo, fita na cor preta 

Disp/ay are Orna de aço carbono e acrito. fixação oornpativel corn o pedestal com sistema retrátil para 
orientação do fkoro de pessoas. 
DirnettisãorM. 
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Display em chapa de age carbono a acr5ao, fixarAu compatível com o pedestal c= sistema retrad para 
odeolação de Portada pessoas. 
Dimensão, A3, 
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Porte folhetos (toioarsi em aerifico. cor cristal com 3.00 mo de espessura. 
Dimensões-  220 x AO 220 ma  La P x h). 
Abertura para colocação dos folheto,: 220 mrre 
Suporta 50 folhetos tamanho llx 22 cm Bolsa com 3 cru de largura 
instalado com fita dupla face. 
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Divisória cega modular com 90 men de espessura e 1100 rum de altura, constitulda por estrutura metálica e painéis 
de fechamento em bromado rnefamineo de baixe pressão com 15 numa de espessura, em antros os lados. 
Referência de cor. L 139 Platina) Formiline ou similar. 

Porta folhetos °Mera, em emitido. cor crime' dom 300115,5 de espasmos. 
Dirnenaões, 2200300 eco — 	h). 
Abertura para colocação dos folhetos 220 me». 
Suporta 50 folhetos tamanho 22030 mas - Bolsa coro 3 em de largura 
Instalado com Ma dupla face. 

Savion indústria e Comércio de Plásticos tida 
Código: P013 

ESTRUTURA: Estrutura composta por montantes e travessas are tubas e perfis de aço em chapa 14 0.98 moi 
montada sobra guias metálicas que garantirão o ahnhamento da divisória no pico e nas paredes. Prever a estabilidade 
do conjunto. 
A estrutura am aço deverá recebia tratamento antiferruginoso e pintura com tinta a pá eletrostática na Cor CrriZa 
platine 
As (unções de canto, serão em peças agidas. com  acabamento apóie eletrostática na cor arda platina Haverá peças 
para a junção de canto* em 90d 	e ¡unções nos 4 lados, conforme projeto. de forma que es faces vialveis não 
apresentem ft:rações. 

PAINEL DE FECHAMENTO: Painel em madeira aglutinada da média densidade NOP ou SADFi com 15 rom de 
espessura revestido com laminado melandnico de baba pressão (SP) em ambas as Pacas, com acabamento das 
bordas em Ma de pus de Imrn na mesma cor dos painéis oro todo o perimiam do painel 
O sistema de fixação dos p &nets frontais possibilitara o soque frontal e Individual do cada painel de forma a permitir 
o acesso ao interior das divisórias. directa na parte superior deverã sor o mlnimo necessário para permitir esse saque 
frontal 

-) o Tabeliáo de Notas e de P atesto de S.C. Sul • S J 	Tabelião - Olavo Pire de Camargo Filh 
Tel.: (11) 42 8-5856 
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RODAPÉS: Rodapés metálicos coni 200 min de altura, curo tampas rernovIveis dos dois lados do penal em chapa de 
aço n 20(0.95 mor), com calhas independentes para o cabearnento de lógica e de elétrica ocupando Ioda a largura 
do painel. A (oração das tampas para a salda dl cabos ir feda no local. em função da necessidade de cada projeto 
especifico. 
O rodapé devera receber tratamento aneletruginoso e pintura com tinta a pó eletrostática 00 001 cinza plaina 

DETALHES DE ACABAMENTO: O topo das divisérias e as laces laterais 	junção dev 	urna água de 
acabamento em chapa metálica com pintura aleirostatica na cor cinza 	loa, que permita 	sua retirada e 
recolocação quando amassaria 
Os cantos dos encontros entre as léguas de arehamento deverão tece 	arremate cern peça da 	ma cor das 
réguas. 
Os módulos dos painéis de fechamento serão Palocados lado alado, e. fresta vertical entre eles. 
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• O mobiliário devera atender a norma de ABNT NIIR 13964 
• Apresentar laudo que comprovem os testes de resisténcia recornen 
• Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprova 
• Garantia de 3 anos pare os deteitos de fabricação. 
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ROÇAS..  

Porta para divisarias 0V4, 0V5, OVO e OVO E DV10. 
Porta de abrir com 35 min de espessura, confeaionada com quadro de madeira maciça de 11  qualidade, miolo fipo 
colméia de papelão krair e contraplacado em chapa dura de 3 mm, revestida com laminado melamlnico de alta pressão. 
Referência de cor /1139 Platina - acabamento texturiaado tFormilino ou similar. 

• BATENTE: Batente utilizado em vê° pré-definido, de acordo com o projeto, confeccionado em perfis de alumlnio 
extrudado. Deverá possuir moldura superior e ferragens para fixação nos montantes internos. Recebera pintura 
eletrostatica em pó, na cor cinza, referência de cor / cinza 00- código C1984 (Epristinta). 

• FERRAGENS: Cada poda terá três dobradiças NA cromadas e uma fechadura tipo botào - chave com maçaneta 
cromada, para divisória, referência Lockwell. 
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CMYK: 00% m100% y100% kO% 
Pontona 485 
Pintura artornativa Ford Vermelho Performance 93 
Vinil 3M Si:acirrai: 886300-43-Vermelho 

CMYK: cO% m50% y100% k0% 
Pontona 144 
Pintura automotiva: Ford toranja Nepal 72 
Vinil 3M Scotchcal. 886300-24-Laranja 

CMYK: cl 00% rn60% yO% kO% 
Pontona 293 
Pintura automotiva: Volkswagem Azul Arara 73 
Vinil 3M Scachcal: 886300-87-Azul Marinho 

OMVK 0100% rn40% yO% 00% 
Pontona 
Pintura automotiva: 
Vinil 31VI Seatelleat: 

CMYK: cl 00% mO% y100% kO% 
Poretone 355 
Pintura automotiva: Volkswagem Verde Misto 73 
Vinil 3M Scorchcal: 886300-166-Verde 
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r" 	CONFIGURAÇÃO I 

fornecidos Microcomputadores All-in-One novos, idênticos e 
tenor. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, 

(,o Tabelirro 	/ta5 oe P,ale.ila S.C. $7•71.) 
Tamenao • Olè..vo Pires 	Gamargo Ftir10 - 	 • - 

1 e 5 

   

se pre são de encerramento, na data de entrega da proposta. 

1.1.1. 	SADOR 
a) 01 (u ) processador, padrão de arquitetura do processador x86 de 32 

bits co suporte à extensão 64 bits, com tecnologia de fabricação de 
22 ou 32 nanômetros (a mais recente do fabricante do processador), 04 
núcleos físicos e memória cache integrada ao processador. 

b) Cache L2 e/ou L3 de no mínimo 6MBytes. 
c) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o 

restante do sistema deverá ser de no mínimo de 5 GT/s (Gigatranfers 
por segundo). 

d) Deverá ser comprovado o desempenho correspondente à pontuação 
mínima de 168 obtida com software BAPCO SYSmark 2012 no modo 
customizado e selecionando o cenário SYSmark 2012 Preview Rating, 
com 3 (três) interações, conforme procedimentos especificados nos itens 
1.1.3 e 1.1.4. 

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo 
de energia compatível com o padrão ACPI versão 2.0 ou superior e 
deverá possuir controle automático para evitar superaquecimento que 
possa danificá-lo. 

a  

1.1.2. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES 

a) Formatar o disco rígido com uma única partição NTFS, ocupando todo 
o espaço do disco em uma única partição; 

b) Usar a opção "Express SETTINGS" para dar continuidade a instalação do 
Sistema Operacional 

c) Instalar o sistema operacional Microsoft Windows 8 64 bits, 
d) Instalar todos os drivers nas versões atualizadas fornecidas e garantidas 

pelos fabricantes do equipamento (não permitindo drivers para jogos ou 
drivers com restrição legal para execução); 

e) Verificar se todos os dispositivos estão corretamente reconhecidos e 
instalados no gerenciador de dispositivo; 

f) É permitido dobrar o tamanho da memória virtual. 
g) Reiniciar o computador; 
h) Configurar resolução da tela para resolução de 1024 x 768, 

profundidade de cor em 32 bits e frequência de atualização de 75 Hz; 
i) Desabilitar Proteção de tela 

rn j) Desconectar o cabo de rede e reiniciar o equipamento. 
o/ 
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1.1.3. PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO INDICADOR 
a) Instalar Instalar o Sysmark 2012 na versão completa como administrador 

local 
b) Executar o desfragmentador de disco rígido do próprio Windows; 
c) Executar o Sysmark 2012 no modo Preview Rating com 3 (três) 

interações, com a opção "Perform Condition Run" desabilitada; 
d) O índice a ser considerado é o "Sysmark 2012 Rating". Este resultado 

deverá ser maior ou igual ao apontado na especificação técnica. 

1.1.4. DO RESULTADO 
a) Para fins de comprovação de desempenho, a PRODESP poderá executar 

nos computadores fornecidos, o SYSmark 2012 no modo Preview Rating 
com 3 (três) interações utilizando-se do mesmo procedimento 
especificado. 

b) O índice a ser considerado é o SYSmark 2012 Rating e será calculado 
a partir da média aritmética dos três valores gerados, desprezando-se a 
parte fracionária. 

c) O resultado do índice SYSmark 2012 Rating deverá ser igual ou superior 
a 168. 

d) O computador a ser entregue, deverá estar de acordo com a 
configuração utilizada nos testes, bem como com todas as 
especificações técnicas solicitadas. 

1.1.5. MEMÓRIA RAM 
a) Deverão ser fornecidos no mínimo 8GBytes de memória RAM por 

computador. 

b) Barramento de memória no mínimo d 	 3 1600MHz ou superior. 

1.1.6. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONT 
(CHIPSET) 

a) O chipset deverá suportar velocida 
com o processador de no mínimo 5 
ofertado. 
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c) 

CA MÃE (MOTHERBOARD) 

O BIOS UFI deverá ser tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil - - 
e eletricamente reprogramável. 

Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 
omputador sempre que o computador for inicializado. 

A iniciatização do computador deverá ser realizada na seqüência 
de nida pelo usuário, via CDROM e/ou disco rígido, bem como suportar 
pela placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível 
com • padrão PXE (Pré-boot Execution Enviroment). 

d) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, 
uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das 
configurações do BIOS. 
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1.1.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser 

identificados no padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem 
como pelos nomes ou símbolos. 

b) No mínimo 06 (seis) portas USB versão 3.0 ou superior. 
c) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45. 
d) 01 (uma) porta serial DB9, caso o equipamento não possua tal porta 

deverá fornecer adaptador USB/ porá serial DB9. 
e) 01 (uma) porta para 2° monitor do tipo Display Port ou HDMI. 

1.1.9. INTERFACE DE REDE 
a) No mínimo 01 (uma) interface de rede por computador. 
b) Padrão PCI, on-board. 
c) Interface de rede padrão Gigabit Ethernet 
d) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 

10Mbps ou 100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo futl-duplex. 
e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 

10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 
802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet). 

f) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot Execution 
Enviroment (PXE). 

g) Leds de sinalização para link e atividade; 

1.1.10. INTERFACE DE REDE WIRELESS 
a) No mínimo 01 (uma) interface de rede wireless por computador; 
b) Padrão PCI ou superior; 
c) Segurança WPA, WPA2; 
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d) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11g e 
IEEE 802.11n. 

1.1.11. CONTROLADORA DE VÍDEO 
a) 01 (uma) controladora de vídeo por computador. 
b) Padrão PCI Express ou superior. 
c) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 128MBytes, com 

mecanismo de alocação dinâmica ou não da memória RAM do sistema. 
Caso a alocação seja efetuada de forma dinâmica, o mesmo deverá 
permitir que parte da memória RAM do sistema seja alocada para vídeo 
à medida que seja necessária e liberada quando não estiver sendo 
usada. 

d) Resolução gráfica mínima de 1024 x 1080 pixets. 

1.1.12. CONTROLADORA SATA 
a) 01 (uma) controladora SATA III com no mínimo 01 conector, integrada à 

placa-mãe. 
b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GBytes/s ou superior. 

Caderno de Esnecificações Técnicas 
Posto Poupaternpo Sorocaba 

,...j1.1.16. WERCAM 
a) Deverá ser fornecido 01 (uma) webcam integrada por computador. 
b) Resolução mínima 0.92 Megapixel (720p). 

a)  

b)  

c)  

Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de dudio composto por 01 (uma) 
Controladora de som, 01 (um) Alto-falante por computador. 
A controladora deverá possuir 01 (uma) saída amplificada para canais 
estereofônicos e 01 (uma) entrada para microfone. 

Deverá ser fornecido Alto-falante interno com amplificador de sinal, de 
modo a eliminar o uso de caixas de som externas. 

1.1.17. LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA 
a) 

b) 

Deverá ser fornecido 01 (um) Leitor de cartão de memória por 
computador. 

Compatível com cartões SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card Card). 

1.1 
	

ISCO RÍGIDO 
No mínimo 01 (um) disco rígido por computador. 
Tipo interno ao gabinete. 

Disco rígido padrão SATA III ou superior. 
Capacidade mínima de armazenamento por disco de 500GBytes. 

locidade de rotação mínima de 5400 rpm ou superior. 
Ta 	de transferência de dados de no mínimo 6GBytes/s ou superior. 
Tec ogia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) 
incor. .rado ou equivalente. 

) 	1.1.14. UNIDADEPTICA 

rl—grafan., • 9 Wrrt. 
peatregahmixeltnargo Filh 
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RVD51 p,kial Lay4X CD-R; 24X CD-RW. 

niiie teituii,kr4 	CD-ROM; 8X DVD-ROM. 

fornecido softwarb4ia gravação de DVD e CD, compatíveis 
rões supoo4g0ggla inidade fornecida. 

135 

1.1.18. TECLADO 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador. 
b) Teclado com conjunto de no mínimo 104 teclas com teclado numérico 

e teclas de função. 
c) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2. 
d) Conector do cabo de sinal padrão USB. 

1.1.19. MOUSE 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador. 
b) Mouse tipo óptico com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 

tipo scrolt para rolagem. 
c) Resolução de no mínimo 400dpi. 
d) Conector do cabo de sinal padrão USB. 

1.1.20. MONITOR DE VÍDEO 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vídeo integrado ao gabinete 

formando único volume. 
b) Tipo Matriz Ativa TFT LCD e tecnologia LED policromático de no mínimo 

19,5 a 21,5 polegadas. 
c) Formato widescreen 16:9. 

d) Resolução gráfica mínima suportada de 1600 x 900 pixels. 
e) Deverá permitir ajuste de altura. 
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1.1.24. AGEN E PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 
a o gerenciamento e inventário do computador, deverá ser - 

disponibilizado um agente DMI ou WMI, o qual deverá informar no 
írsimo o número de série, fabricante e número do ativo fixo do 
uipamento em campo editável; modelo e freqüência de clock do 
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1.1.21. GABINETE DA CPU 
a) Gabinete tipo ALI in C)ne. 

b) Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia para unidade óptica. 

c) Deverá possuir no mínimo 01 (uma) baia interna para disco rígido. 

d) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por 
software mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo 
de proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. 

e) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do 
computador para indicar e permitir monitorar as condições de 
funcionamento do mesmo. 

1.1.22. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 
a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa, bivolt com 

seleção automática 100 — 240 VAC, capaz de sustentar a configuração 
máxima do computador. 

b) Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 
14136:2002. 

)••••••"'""'".."'" 1.1.23. SISTEMA OPERACIONAL 
a) O Desktop deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema 

operacional corporativo MS-Windows 8 Professional 64bits na versão e 
release mais recente, idioma português e Licença. de Uso com opção de 
downgrade para Windows 7 Professional 32 bits, bem como, suas 
respectivas mídias (DVD-ROM) de instalação. 

b) O Desktop e to s os us periféricos deverão ser compatíveis com os 
cionais Wi iows 7 Professional 32/64bits e Windows 8 
/64 bits. 
tório emitido ela lista de compatibilidade HCL Microsoft, 
que o equip ento proposto esta homologado para o 
acionai citad no item "a" 1.1.23 deste edital na 
osoft encontr dos no site: 
microsoft.co  /en-US/Hardware/lpV. 
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m roprocessador; quantidade de memória RAM instalada; tamanho total 
do i isco rígido; versão da BIOS e do sistema operacional instalado. 

1.1.25. QUAL DE DO EQUIPAMENTO 
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de 

Conformidade emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou 

Certificado similar, comprovando que o COMPUTADOR está em 
conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology 
Equipment Including Eletricat Business Equipment), para segurança do 
usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

13) Deve possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo 
e número de série, estas identificações não poderão ser feitas com 
etiquetas auto-adesivas de fácil remoção ou danificação. 

1.1.26. RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE 
a) O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT 

(Electronic Product Environmental Assessment Tool) da Agência de 

Proteção Ambiental (EPA), na categoria Silver ou Gold, no site: 
http://www.epeat.net, comprovando que o equipamento atinge as 
exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de 
fabricação. 

b) O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construído com 
substâncias que não agridem o meio ambiente tais como: cádmio (Cd), 
mercúrio (Hg), cromo hexavatente (Cr(VI)), bifenilos polibromados (PBBs), 
éteres difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). 

1.1.27. ACESSÓRIOS 
a) Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e 

cabos para o pleno funcionamento do mesmo. 
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d) O Desktop dev 
controladora de 
componentes. 1.1.28. ACONDICIONAMENTO 

a) Os computadores e os acessórios devem estar acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente 
desenvolvidos para suportar o empilhamento e as vibrações. 
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1.2. MICRO PC - DESKTOP TRA-COMPACTO — CONFIGURAÇÃO II 

a) Deverão ser fornecidos esktops Ultra-compactos novos, idênticos e sem 
uso anterior. O modelo o ado deverá estar em linha de produção, sem 
previsão de encerramento, na ata de entrega da proposta. 

1.2.1. PROCESSADOR 
a) 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador x86 de 32 

bits com suporte à extensão 64 bits, com tecnologia de fabricação de 
22 ou 32 nanômetros (a mais recente do fabricante do processador) e 
memória cache integrada ao processador. 

b) Freqüência de clock real de no mínimo de 1.8GHz por núcleo de 
processamento, com 02 núcleos físicos. 

c) Cache L2 e/ou L3 de no mínimo 3MBytes. 

A velocidade do barramento de comunicação do processador com o 
restante do sistema deverá ser de no mínimo de 5 GT/s (Gigatranfers 
por segundo). 

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo 
de energia compatível com o padrão ACP' versão 2.0 ou superior e 
deverá possuir controle automático para evitar superaquecimento que 
possa danificá-lo. 
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1.2.4. PLACA MÃE (MOTHERBOARD) E BIOS 
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil 

e eletricamente reprogramável. 
b) Deverá mostrar no monitor de vídeo o nome do fabricante do 

computador sempre que o computador for iniciatizado. 
c) A iniciatização do computador deverá ser realizada na sequência definida 

pelo usuário, via CDROM e/ou disco rígido, bem como suportar pela 
placa de rede através do recurso WOL (Wake on LAN) compatível com 
o padrão PXE (Pré-boot Execution Enviroment). 

d) Deverá possuir recursos de controle de permissão através de senhas, 
uma para inicializar o computador e outra para acesso e alterações das 
configurações do BIOS. 

1.2.5. PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser 

identificados no padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como 
pelos nomes ou símbolos. 

b) No mínimo 04 (quatro) portas USB versão 2.0, com os conectores 
externos na cor preta, 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão 
0815 VGA e 01 portas HDMI. 

c) Caso o equipamento não possua porta HDMI solicitada no item 1.2.5. b), 
será aceito equipamentos com porta do tipo Display Port ou DVI com 
fornecimento de adaptador para HDMI. 

d) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45, com conector externo 
na cor preta quando a interface de rede Ethernet for on-board. 
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1.2.2. MEMÓRIA RAM 
a) Deverão ser fornecidos no mínimo 4GBytes de memória RAM por 

computador. 
b) Barramento de memória no mínimo do tipo DDR3 1600MHz ou superior. 

1.2-3. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR 
(CHIF'SET) 

a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação 
com o processador de no minimo 5 GT/s (Gigatransfers por segundo). 

b) O chipset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR3 com 
frequência igual ou superior a 1333MHz. 

c) Deverá possuir controladora SATA II, com no mínimo 1 conector. 

d) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia 
compatível com o padrão ACPI versão 2.0 ou superior. 
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1.2.6. INTERFACE DE REDE 
a) No mínimo 01 (uma) interfaces de rede por computador. 
b) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot Execution 

Enviroment (PXE). 
Padrão PCI, on-board e/ou off board. 

• SP 
NteL5 ce de rede padrão Gigabit Ethernet. 

operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 
10Mb ou 100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex. 
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1.2.10. DISCO RÍGIDO 
a) No No mínimo 01 (um) di 
b) Tipo interno ao gabinete. 
c) Disco rígido padrão SAT 
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1.2.7. INTERFACE WIRELESS LAN 
a) No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por equipamento. 
b) A interface Wiretess LAN deverá estar interna ao gabinete do 

equipamento. 
C) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11 

b/g/n 

1.2.8. CONTROLADORA DE VÍDEO 
a) 01 01 (uma) controladora de vídeo por computador. 
b) Controladora onboard ou offboard com capacidade para controlar no 

mínimo 2 monitores de vídeo compatível com padrão VGA ou superior. 
c) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 256MBytes, com 

mecanismo de alocação dinâmica ou não da memória RAM do sistema. 
Caso a alocação seja efetuada de forma dinâmica, o mesmo deverá 
permitir que parte da memória RAM do sistema seja alocada para vídeo, 
à medida que seja necessária e liberada quando não estiver sendo 
usada. 

d) Resolução gráfica mínima de 1600 x 900 pixel. 
e) Deverá ser compatível com DirectX 11. 

1.2.9. CONTROLADORA SATA 
a) 01 01 (uma) controladora SATA II com no mínimo 01 conector, 

integrada à placa-mãe. 
f) Taxa de transferência de dados de no mínimo 3Gbps ou superior.  

1.2.12. GABINETE DA CPU 
a) Gabinete Gabinete tipo USFF (Ultra Small Form Factor), permitindo a - 

utilização na posição horizontal e vertical sem comprometer os 
componentes internos e o funcionamento do computador. 

b) O gabinete deverá possuir abertura para ventilação. 
c) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por 

software mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo 
de proteção para prevenir o desligamento acidental do computador. 

d) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do 
computador para indicar e permitir monitorar as condições de 
funcionamento do mesmo. 

e) Dimensões máximas do gabinete 200mmx200rnmx72mm (largura x 
profundidade x altura). 

1.2.13. LACRE DE SEGURANÇA 

a) O computador devera ser fornecido lacrado com etiqueta autoadesiva 
antiviotação (VOID). 

ONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU 

Deverá ser fornecida CI1 (uma) fonte de alimentação externa. 
Faixa de tensão de entrada de 110VAC a 220VAC à 60Hz, com seleção 
automática de tensão. 

Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 
14136:2002. 

tlj • 
O O- • 

EMA OPERACIONAL 

desktop deverá ser fornecido com drivers em mídia ótica para a 
erface de rede, controladora de vídeo, controladora de disco e 
mais componentes. 

desktop deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema 
racional corporativo MS-Windows 8 Professional 64bits na versão e 
ase mais recente, idioma português e Licença de Uso com opção de 
ngrade para Windows 7 Professional 32 bits, bem como, suas 
ectivas mídias (DVD-ROM) de instalação. 

O Desktop e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os 
sistemas operacionais Windows 7 Professionat 32/64bits e Windows 8 
Professionat 32/64 bits. 

Desktop deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, 
co trotadora de vídeo, controladora de disco, unidade DVD-RW e demais 
componentes. 
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1.2.16. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO 

a) O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome 
do fabricante, modelo e número de série. Tal identificação não poderá 
ser realizada com etiquetas de fácil remoção ou danificação. 

1.3.1. TIPO DE 
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1.2.20. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
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1.2.17. CERTIFICAÇÃO ANATEL 
a) Deve ser comprovado que a interface de rede Wireless ofertado é 
homologado pela ANATEL, conforme resolução n° 242 de 30 de 
novembro de 2000. Deve ser indicado no site oficial da ANATEL o 
documento de comprovação. 
b) A certificação/homologação do produto ofertado deverá constar no 
site da Anate( - Agência Nacional de Telecomunicações 
http://s iste mas.an ate Lgov.brágch/cons_ultaLhamologacaoLte(a.asp?sisqsmo 
lulo=10199 

1.2.18. ACESSÓRIOS 
a) Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e 

cabos para o pleno funcionamento do mesmo. 
b) Deverá ser fornecido 01 cabo HDMI de no mínimo 1,2 metros de 

comprimento para cada equipamento. 
c) Devera ser fornecido 01 suporte VESA para cada equipamento  

1.3.2. PROCESSAD 

a) O se or deverá ser fornecido com 01 processador com tecnologia de 
a 	Core, originalmente projetado para servidores. 
Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à 
extensão 64 bits, 
nanômetros. 

c) A Memória cachê L2 e/ou L3 deverão estar integrados ao processador. 
d) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o 

restante do sistema deverá ser de no mínimo de 5.8GT/s (Gigatranfers 
por segundo). 

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo 
de energia compatível com o padrão ACPI v.2.0 e controle automático 
para evitar superaquecimento que possa danificá-lo. 

1.3.3. PERFORMANCE 
a) O servidor ofertado deverá ter índice SPECint_rate_base2006 auditado de 

no mínimo 180 para um processador de tecnologia até 8 Core. 
b) Caso o servidor ofertado esteja auditado com mais que um processador 

de tecnologia de até 8 Core, deverá ser aplicada a fórmula 
SPECint_rate_base2006 estimado = SPECint_rate_base2006 auditado * 
(número de processadores ofertado / número de processadores 
auditado), sendo que o processador ofertado deverá ser idêntico ao 
processador auditado e o índice resultante do SPECint_rate_base2006 
estimado não poderá ser inferior ao exigido neste item. 

c) Caso servidor ofertado não esteja auditado com a mesma frequência de 
clock ofertado, será aceita, sem penalidades, índice estimado do 
SPECint_rate_base2006, desde que seja utilizado para calculo, índice 
auditado de SPECint_rate_base2006 do mesmo modelo do servidor 
ofertado porém com características técnicas idênticas ou superiores em 
core's e frequência de clock em relação ao ofertado. Para este caso, 
deverá ser aplicada a fórmula: 

SPECint_rate_base2006 estimado = SPECint_rate_base2006 auditado * 
(frequência de clock ofertado / frequência de clock auditado). 

d) Não será aceito para cálculo, índice SPECint_rate_base2006 auditado de 
servidor cuja frequência de clock seja inferior à frequência de clock 
ofertado. 
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;.,1.3.6. BIOS 

a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil 
e eletricamente reprogramável. 
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e) Para fins de cálculo, deverá ser considerado duas casas decimais após 
a vírgula. 

f) Os índices SPECint_rate_base2006 utilizados como referências serão 
validados junto ao site Internet www.spec.org  - Standard Performance 
Evaluation Corporation. 

g) Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não 
auditados pelo Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC, 
resultados obtidos com a utilização de servidores em cluster, bem como 
estimativas em resultados inferiores ao mínimo solicitado nesta 
configuração. 
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disco rígido, bem como pela placa de 
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e) Deverão possuir recursos de con e de permissão através de senhas, 
uma para inicializar o servidor e o a para acesso e alterações das 
configurações do BIOS. 

b)  

c)  

Deverá mostrar no monito 
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INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR 
(C ,1":f0t) 

O _c_l_ljÁet deverá suportar velocidade do barramento de comunicação 
' -t?,ffl'â'iSrocessador de no mínimo de 5.8GT/s. 
0—ChiPset deverá suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR-3 ECC 
com frequência igual ou superior a 1333MHz. 
Controlador de memória deverá suportar correção de erro de 1 bit e 
detecção de erro de 2 bits (ECC). 

d) o caso de falha de qualquer um dos processadores, o servidor deverá 
ex utar automaticamente reinicialização, sem necessidade de 
inte nção manual. 

e) Barram tos de comunicação baseados no padrão PCI-Express. 
f) Deverá im mentar mecanismos de redução de consumo de energia 

compatível com .padrão ACPI versão 2.0. 

Deverão ser fornecidos no mínimo 32 GBytes de memória RAM por 
servidor. 
Módulos de memória com tamanho mínimo de 4GBytes. 
O servidor deverá suportar escalabilidade de memória de no mínimo 
128GBytes e deverá permitir crescimento de no mínimo o dobro ao 
solicitado sem a necessidade de substituições dos módulos de memória 

talã os. 
mo m i o do tipo DDR-3 RDIMM de 1333MHz ou superior, com suporte 
ão de erros ECC. 

1.3.7. SLOTS PCI 

a) Padrão Padrão 64bit PCI-Express ou superior. 
b) O servidor deverá disponibilizar no mínimo 1 slot PCI-Express livre após 

atendimento de todas as características solicitadas 

1.3.8. PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
a) Todos os conectores das portas de entrada/saída de sinal devem ser 

identificados pelos nomes ou símbolos. 
b) No mínimo 04 (quatro) portas USB versão 2.0. 
c) 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA port. 
d) 02 (duas) portas RJ45 para rede Gigabit Ethernet. 
e) 01 (uma) porta LC short wave para rede SAN Fibre Channel. 

1.3.9. CONTROLADORA DE VIDEO 
a) (01 (uma) controladora de vídeo por servidor. 
b) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 8MBytes. 
c) Resolução gráfica de 1024 x 768 pixels. 

1.3.10. CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO (RAIO) 
a) No mínimo 01 controladora para controle dos discos rígidos. 
b) Onboard e/ou offboard padrão PCI-Express. 
c) Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rígidos 

solicitados. 
d) Padrão SAS ou superior. 
e) Memória cachê implementada na controladora com no mínimo de 

256MBytes com bateria (battery-backed cache) ou flash para gravação. 
Taxa de transferência de dados de no mínimo 6Gbps por canal. 

g) Deverá suportar a implementação dos níveis de RAID O + 1 ou 10, 1, 5 
e 6. 
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1.3.13. UNIDADE DE LEITURA DE DVDROM 

a) No mínimo 01 (uma) unidade de leitu 
b) Tipo interno ao gabinete. 
c) Taxa de transferência de leitura no 

24X para CDROM. 
2,  m o ÉR ig 4 

.19;  TTaattà  

ENT I 
confere com o Original 

"Pre-3,@INt tare,  de s.c 
o PifeS de Cama 
111_4238 56  
t;M£W1044teE. 

apf eseen,R(10 

........14. GABINETE DA CPU 
,-. 

cur - So rocaba N 

a) Gabinete tipo rack com altura ma 

17.4%"e'liál0 • 	 1" 	 ;if10 
Tei.: (11) 427,é,  • 

le 	O - Autentico s pie , r.lo 	ii qual 
.•  

• • 

'01 
' 

da vurrdi84ern 

r\D 

RÍGIDO 

o 

dos Santos °Bruna lanke SeArd% de, 5;lVis 
jos,1;. Silva 0 áeints Soores visito  

2 MN, 2018 
de Especificações Técnicas 

osto Poupaternpo Sorocaba 

b) Deverá possuir 
rígido hot plu 

mínimo 4 baias tipo hot plugabble de 2,5" para 
le. 

disco 

para indicar e p 
mesmo indicando 

C 	uir vera play ou leds acoplados no painel frontal do servidor 
mitir monitorar as condições de funcionamento do 

a 	as e falhas de hardware. 

1.3.15. FONTE DE ALIMENTAÇÃO D PU 
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1.3.17. COMPATIBILIDADES 

1.3.16. SISTEMA DE VENTILAÇÃO DA CPU 
a) Deverão ser fornecidos todos os ventiladores principais e redundantes, 

necessários para a refrigeração do sistema interno do servidor na sua 
configuração máxima e dentro dos limites de temperatura adequados 
para operação, de forma a manter o funcionamento do computador 
mesmo em caso de falha de um dos ventiladores. 

a)  

b)  

c)  

O servidor deverá ser fornecido com todas as fontes de alimentação 
principal e hot pluggable, necessárias para o funcionamento na sua 
configuração máxima. 

b) O servidor deverá ser fornecido com todas as fontes de alimentação 
redundantes e hot pluggable, para automaticamente substituir fonte de 
alimentação principal em caso de falha, mantendo assim o seu 
funcionamento. 

c) Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz, capaz de 
sustentar a configuração máxima do servidor. 

d) Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia 
elétrica com plugue 2P+T, padrão NEMA 5-15P ou padrão NBR 14136 
(novo). Caso seja fornecido cabo com plug no padrão NBR 14136 
(novo), deverá ser fornecido adaptador para cada cabo, do novo padrão 
NBR 14136 para o padrão NEMA 5-15P. 

a) 

O servidor e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os 
sistemas operacionais Windows 2012 Server, Red Hat Enterprise Linux 6, 
Suse Linux Enterprise Server 11 e versões superiores para as arquiteturas 
de processadores 32 e 64 bits. 
O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware 
Compatibility List) da Microsoft para o sistema operacional Windows 
Server 2012 e/ou superior a ser comprovado através do link 
http://www.windowsservercatatog.com. 
O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware 
Compatibility List) da Red Hat para o sistema operacional Red Hat 
Enterprise Linux 6 e/ou superior a ser comprovado através do link 
https://hardwaresedhat.com. 

• 
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h) Deverá possibilitar a implementação de no mínimo 8 (oito) drives lógicos. 
i) As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis 

por hardware através de utilitário específico. 

1.3.11. INTERFACE DE REDE 1GE 

a) No mínimo 04 portas de rede por servidor. 
b) Padrão de conector RJ45. 
c) Padrão Integrada e/ou se offboard deverá ser no mínimo padrão de 

barramento PCI-Express. 
d) Interface de rede padrão Gigabit: Ethernet com recurso de aceleração por 

hardware para processamento de fluxo de dados "co-processador 
integrado", como a tecnologia TOE (TCP/IP Offload Engine) ou 
equivalente. 

e) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 
10Mbps ou 100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex. 

f) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 
10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 
802.3ab para 1000BaseT (Gigabit Ethernet). 

g) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL). 
h) Suporte à VLAN e Link Agregation. 
i) Implementar a funcionalidade de Receive Side Scafing (RSS). 

a) No mínimo 02 discos rígidos por servidor. 
b) Tipo hot pluggable de perfil de no máximo 2 'h polegadas. 
c) Capacidade mínima de armazenamento por disco de 300GBy 
d) Disco rígido padrão SAS de 6Gbps ou superior 
e) Velocidade de rotação mínima de 10.000rpm. 

Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) 
equivalente incorporado 
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CO ''''.\---)'• .3.18. DRIVERS 

a) Deverá ser fornecido, obrigatoriamente, junto com o servidor, CD de 
inicialização contendo o programa de inicialização e configuração do 
servidor, para as versões dos sistemas operacionais citados no item 

tibilidade com Sistema Operacional" e próprio para o servidor 
s ( 	\NSN o qual deverá conter todos os drivers (interface de rede, 

copu-plalora de disco rígido, controladora de vídeo e demais 
,̀:rornfOiktes que o acompanham) possibilitando ao usuário facilidades 
na ird4ção do sistema operacional. 

) Não `grar:1.\ aceitos para atendimento deste item, CD contendo somente 
os dri4;

. 
da 4erdade 

AGENT-~'VERENCIAMENTO E INVENTÁRIO 
C),::,04áiPTifiento ofertado deverá possuir placa de gerenciamento remoto 
-que possibilite o gerenciamento "out-of-band", ou seja, gerenciamento do 
equipamento mesmo quando o sistema operacional estiver inoperante. 
Deve possuir interface RJ-45 exclusiva para utilização em rede de 
gerenciamento dedicada, não sendo essa interface de controladora de 
ede; 

aca de gerenciamento deve ser do mesmo fabricante do servidor 
man 	o sua total compatibilidade com o mesmo e integração total 
com software de gerenciamento. Tal solução deve possuir as seguintes 
características: 

c) Se utilizar de protocolos para criptografia padrão SSL e SSH, no mínimo, 
para acesso a console de gerenciamento WEB; 

d) Acesso via console web, com definição de direitos administrativos; 

d) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware 
Compatibility List) da Novell para o sistema operacional Suse Linux 
Enterprise Server 11 e/ou superior a ser comprovado através do link 
http://www.suse.com//yessearch/Search.jsp.  
O servidor ofertado deverá estar certificado no HCL da VMWare para o 
software de virtualização VMware Infrastructure - ESXi Server 5.1 e/ou 
superior 	a 	ser 	comprovado 	através 	do 	link 
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.phpr.  

f) As interfaces de rede do servidor ofertado deverão estar certificados no 
HCL da VMWare para o software de virtualização VMware lnfrastructure - 
ESXi Server 5.1 e/ou superior, a ser comprovado através do link 
http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php?deviceCategor  
y=io. 

e)  

sãP 
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pamento indicando componentes com 

e boot do equipamento através de 
izado em estação remota; 
ivação do servidor (power on/off) 

de do sistema operacional; 
de software de gerenciamento 

ão deve ser compatível com o 
s uintes recursos: 

Permitir o gerenciamento centralizado dos servidores através de interface 
WEB; 
Realizar inventário de hardware, BIOS, firmware e drivers e armazená-lo 
em repositório de forma a possibilitar relatórios customizados; 
Possuir recurso de update de BIOS, Firmware e Drivers através de 
repositório de update; 
Permitir o monitoramento de performance e consumo de energia dos 
servidores; 
Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de 
alertas isolados e notificação por e-mail; 

o) Suporte aos padrões SNMP, DMI e PMI; 
p) Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux; 

q) Descoberta e monitoração de VMware ESX e descoberta de máquinas 
virtuais Windows e Linux; 

1.3.20. QUALIDADE DO EQUIPAMENTO 
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de 

Conformidade emitido por um órgão credenciado pelo INMETRO ou 
Certificado similar, comprovando que o SERVIDOR está em conformidade 
com a norma IEC 60950 (Safety of Information Technology Equipment 
Including Eletrical Business Equipment), para segurança do usuário contra 
incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos. 

b) O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome 
do fabricante, modelo e número de série. Tal identificação não poderá 
ser realizada com etiquetas de fácil remoção ou danificação. 

1.3.21. RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE 
a) O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrão RoHS 

(Restriction of Hazardous Substances), isto é, ser construído com 
substâncias que não agridem o meio ambiente tais como: cádmio (Cd), 
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1.3.24. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e 

contendo todas as informações sobre os produtos com 
para instalação, configuração, operação 	1 uistração. 
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mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilos polibromados (PBBs), 
éteres difenilpolibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). 

1.3.22. ACESSÓRIOS 

a) Deverão fornecer junto ao servidor, kit de trilhos e braço metálico 
organizador de cabos para fixação dos servidores em racks padrão 19 
polegadas. 

b) O kit de trilhos para fixação e braço metálico organizador de cabos 
deve ser retrátil, permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar 
a manutenção do equipamento 

1.3.23. ACONDICIONAMENTO 

a) Os servidores e os acessórios deverão encontrar-se acondicionados em 
embalagens com caixa e calços de proteção especialmente 
desenvolvidos para suportar o empilhamento e vibrações. 
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2.1 IMPRESSORA LASER OU LED MONOCROMÁTICA - CONFIGURAÇÃO I 

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas, idênticas e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 
encerramento, na data de entrega da proposta. 

2.1.1 TIPO DE IMPRESSORA 
a) Página monocromática com tecnologia Laser ou Led. 

2.1.2 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
a) Velocidade nominal de impressão mínima de 50ppm (A4 ou carta); 

Processador com velocidade mínima de 700 Mhz; 

everá possuir dispositivo automático que permita a impressão frente e 
o (Duplex); 

o mínima de 1200 X 1200 dpi; 

mo de 256 Mbytes de memória, expansível a 512 Mbytes por 
to; 

''-compatível com Adobe Post Script nível 3 e emulação PCL 6 
rjá-r, 

papel de 65 a 120g/m2; 

e utilizar papéis nos tamanhos A4 e Carta; 

so para impressão confidencial; 

mensal de impressão suportado deverá ser de no mínimo 
paginas; 

sora deverá ser compatível e vir acompanhada de driver de 
instalação •ara ambiente operacional Linux, Windows XP, 7 64bits e 32 
bits e mais re •te; 

l) Deverá suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP; 

m) Compatibilidade com o software de gerenciamento de rede com recursos 
de gerenciamento de impressão, impressoras de rede, dispositivos e 
gerenciamento remoto de impressoras; 

n) Possuir suporte a impressão frente e verso da FIC (Ficha de 
Identificação Civil) de 120 g/m2  e que possui medida personalizada: 280 
x 181 mm (Alt. X Larg.) com serrilha. 

2.1.3 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 
a) 1 (uma) 1 (uma) interface de comunicação USB versão 2.0 ou superior 

e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para a 

:fflow 	ieT,r Se .^^. fkU,4,57 
s„v 
	 ema do próprio 

2.1.4 BANDEJA 
a) Fornecer 1(uma) bani 	principal (padrão) para formulário A4 e Carta 

devendo a mesma sus rtar no mínimo 500 (quinhentas) folhas padrão 
A4; 

b) Fornecer 1(uma) bandeja adicional para formulário personalizado 
medindo: 280 X 181 mm (Alt X Larg), 120 g/m2, devendo a mesma 
suportar no mínimo 500 (quinhentas) folhas padrão A4. 

2.1.5 GABINETE 

a) O gabinete da impressora deverá possuir display de cristal líquido para 
exibição de status operacional; 

b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 115 volts, sem o uso 
de adaptadores de tensão. 

2.1.6 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer para cada impressora cabo de alimentação e cabo USB, para 
conexão da impressora ao computador. 

2.1.7 SUPRIMENTOS 

a) Cada impressora deverá ser entregue com cartuchos de toner novos, 
originais do mesmo fabricante da impressora, não remanufaturado, em 
conformidade com a Norma ISO / IEC 19752, suficientes para impressão 
mínima de 25.000 páginas a 5% de cobertura em papel A4. 

2.1.8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuário e de 
referência com todas as informações sobre equipamento, instruções 
para instalação, configuração e operação — em português. 

2.2 IMPRESSORA TÉRMICA - Configuração II 

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas e sem uso anterior. O modelo 
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 
encerramento, na data de entrega da proposta. 

2.2.1 TIPO DE IMPRESSORA 
a) Térmica direta para impressão de protocolo de agendamento. 
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2.2.3 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 
a) Possuir 1(uma) interface de comunica ão USB verso 2.0 e 1(uma) serial 

padrão RS232C. 

ACESSÓRIOS 
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2.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Sistema Sistema de impressão em papel térmico; 

b) Velocidade de impressão mínima de 200 mm/s; 

c) Resolução mínima de 180 ppp; 

d) Com no mínimo 4 (quatro) Kbytes de memória ou buffer de recepção; 

e) Suporte ao uso de bobinas térmicas com papel de 56 ou 57 ou 58 mm 
de largura; 

f) Possuir recurso de avanço de papel Line Feed e LEDs para sinalização 
de ligado e falha; 

g) Deve suportar os conjuntos de caracteres: Code Page 437, 850, 858 e 
860; 

h) Deve suportar os códigos de barras: intercalado 2 de 5, ITF, EAN-13/8, 
Code 39, 93 e 128, codebar e UPC-A; 

i) Deve permitir a troca de bobina sem o uso de ferramenta; 

Possuir guilhotina com corte automático de no mínimo 1 (um milhão) de 
cortes em papel recomendado pelo fabricante da impressora; 

k) Impressão de caracteres claros e individuais, que não sejam conflitantes 
(como exemplos, "0" - zero sem corte diagonal - letra "O" bem 
redonda, letra "M" que não se confunda com a letra "H" e vice-versa, 
letra "I" diferente do número "1", entre outros); 

l) Possuir driver compatível com os sistemas operacionais Windows XP 
Profissional, Vista e 7 ou mais recente; 

m) Possuir fonte de alimentação com faixa de tensão de 115 / 220 volts a 
60hz com (ajuste automático): 

a) Deverão ser fornec 	onais La r ou LED colorido novo e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá e ar em linha de produção, sem 
previsão de encerramento, na data de entre 	da proposta. 

2.3.1 TIPO DE MULTIFUNCIONAL 
a) Página colorido com tecnologia Laser ou L 

2.3.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
a) Com Com funções de impressora, copiadora, scanner e fax; 

b) Processador com velocidade mínima de 800 MHz; 
c) Com HD de no mínimo 160 GB para o recurso de impressão segura; 
d) Com mínimo de 512 Mbytes de memória, expansível a 1 Gbytes por 

equipamento; 
e) Possuir rodízio com trava a fim de facilitar a locomoção e instalação do 

equipamento; 
f) Possuir dispositivo automático que permita a impressão frente e verso 

(Duplex); 
g) Linguagem Compatível com Post Script nível 3 e emulação PCL 6 ou 

superior; 
h) Gramatura de papel de 65 a 120g/m2; 
i) Possuir no mínimo 1(uma) interface de comunicação USB versão 2.0 ou 

superior e 1(uma) interface Ethernet com detecção automática para as 
velocidades de 10/100/1000 BaseTx interna, do próprio fabricante; 

l) Volume mensal de impressão suportado mínimo de 100.000 páginas; 
k) Digitalização e envio de documentos diretamente do equipamento, via 

painel de operação; 
I) Deve vir acompanhado de todos os softwares e documentação necessários 

à implementação das possibilidades de digitalização descritas; 
m) Deve contar com API (Application Programming Interface) compatível com 

os ambientes Windows e Linux, para captura de imagem e colocação dos 
arquivos digitalizados em pasta de rede determinada; 

n) O equipamento deve ser compatível e vir acompanhada de driver de 
instalação para ambiente operacional Linux, Windows XP, Windows 7 32bits 
e 64bits e mais recente; 

o) Deverá suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP; 
13) Compatibilidade com o software de rede com recursos de gerenciamento 

de impressão, impressoras de rede, dispositivos e gerenciamento remoto 
de impressoras; 
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a) Velocidade de no mínimo 33.6 K 

b) Resolução 	ima de 200 dpi; 

c)Imprimir relatóri 	e transmissão e 

d) Permitir o envio de 

da verdade 
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mento; 

e ação de trabalho. 

2.3.9 SUPRIMENTO ADICIONAL 
a) Entregar 01(um) Kit de cartucho de t ner (adicional) novo original do 

fabricante não remanufaturado compos • das seguintes cores: Preto, 
Ciano, Magenta e Amarelo, com rendime o mínimo de 20.000 páginas 
cada a 5% de cobertura. 

2.3.10 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer para cada equipamento cabo de alimentação, USB e RJ 11, 
para o bom funcionamento do multifuncional. 

2.3.7 MÓDULO COPIADORA 
a) Resolução mínima de 600 x 600 dpi; 

b) Com recurso de ampliação e redução de originais de no mínimo 50% a 
200% na mesa digitalizadora e no ADF; 

c) Deve possuir função cópia e scanner para texto. 

d) Suportar originais do tipo livros e folhas soltas; 

e) Formato máximo dos originais no vidro de exposição A3; 

f) Deverá permitir múltiplas cópias do mesmo documento de 1 a 999. 
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q) Com 
	 —rolh—a—TADT"), com capacidade para no 

mínimo 50 folhas (Carta e A 	g/m2); 

r) Entregar para cada equipani to 01 (um) Kit de Cartuchos de Toner 
composto das seguintes core'reto, Ciano, Magenta e Amarelo. 

2.3.3 GABINETE 
a) O gabinete da multifuncional deverá possuir display de cristal líquido 

para exibição de status operacional; 

b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 115 volts, sem o uso 
de adaptadores de tensão. 

2.3.4 BANDEJA DE PAPEL 
a) Fornecer 1 bandeja principal (padrão) com suporte aos formatos de 

papel (Carta e A4), devendo a mesma suportar no mínimo 500 folhas 
A4 e 1 bandeja integrada para no mínimo 250 folhas até A3. 

2.3.5 MÓDULO IMPRESSORA 
a) Resolução Resolução mínima real de 600 X 600dpi; 

b) Velocidade nominal de impressão mínima de 25 ppm (A4 ou Carta); 

c) Deve possuir interface gráfica (tela touchscreen colorida) de 4 polegadas 
no mínimo. 

2.3.6 MÓDULO SCANNER 
a) Resolução mínima de 600 X 600 dpi; 

b) Formato de saída TIFF, JPEG e PDF; 

c) Alimentação através de folhas soltas ou material encadernado; 

d) Capacidade de alimentação automática de 50 folhas A4; 

e) Suportar tamanho do documento original Carta, A4 e A3.  

2.3.11 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de 
referência com todas as informações sobre o equipamento, instruções 
para instalação, configuração e operação — em português. 

2.4 IMPRESSORA MATRICIAL DE 136 COLUNAS - Configuração IV 

a) Deverão ser fornecidas impressoras matriciais novas, idênticas e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, 
sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

2.4.1 TIPO DE IMPRESSORA 

a) Matricial por impacto de 9 agulhas. 

2.4.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Velocidade nominal de impressão mínimo de 680 cps a 12 cpp 
bidirecional; 

b) A quantidade de colunas impressas deverá ser 136; 
c) Deverá suportar emulação Epson, IBM e Oki microline; 
d) Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows XP Profissional, 7 

e Vista ou mais recente; 
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CID a) O tracionamento do papel deverá ser através de tratores e remalina, com 
possibilidade de imprimir folhas soltas; 

2.4.8 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
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2.4.3 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 

b) 1(uma) interface de comunicação USB versão 1.1 ou superior e 1(uma) 
interface de comunicação Paralela Centronics em conformidade com o 
padrão IEEE 1284. 

2.4.4 GABINETE 

a) O painel de controle deverá possuir teclas de comando sobre 
posicionamento do papel, pausa, auto-teste, "on-line'' / "off-line" e luzes 
indicativas; 

b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 115 v a 60 Hz, sem o 
uso de adaptadores de tensão. 

2.4.5 MANUSEIO DE PAPEL 

b) Possibilitar imprimir até 06 (seis) vias; 
• ajuste de formulário "line-feed", "form-feed"e ajustes milimétricos 

de Unha. 

2.4.6 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer para cada impressora, fita de i pressão, cabo de alimentação e 
cabo Paralelo, para conexão da impresso o  ao computad r. 

2.4.7 SUPRIMENTO ADICIONAL 

a) Deverá ser entregue para c c11341,n4Wae  
novas, original do fabricante nao remarjugt 
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e) Com no mínimo 128 (cento e vinte e oito) Kbytes de memória ou buffer 
de impressão; 

f) Possuir MTBF de no mínimo 20.000 horas; 
g) Durabilidade da cabeça de impressão mínima de 400 milhões de 

caracteres. 

Tecnologia da Informação 

a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de 
referência com todas as informações sobre equipamento, instruções para 
instalação, configuração e operação — em português. 
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3.2.1 

3.1 PADRONIZAÇÃO 

a) Todos os equipamentos a serem fornecidos na solução de Rede Local 
Sem Fio deverão ser do mesmo fabricante, compondo uma solução única, 
para assegurar a compatibilidade funcional de todos os recursos e facilitar 
o gerenciamento. 

3.2 CONTROLADORA WIRELESS (WL,4N CONTROLLER)— CONFIGURAÇÃO I 

a) Deverão ser fornecidos Controladoras Wireless idênticas, novas e sem uso 
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem 
previsão de encerramento de fabricação na data de entrega da proposta. 
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CONDIÇÃO GERAL 

a) A Controladora WLAN é uma plataforma de hardware e software 
(appliance) que deve ser responsável pelas seguintes funções na rede 
sem fio: administração e configuração centralizada dos Pontos de 
Acesso sem Fio (AP), especificados neste anexo, funções de segurança 
para acesso e tráfego de dados e gerenciamento de RF (Rádio 
Freqüência). 

b) O Gabinete do equipamento deve ser adequado para fixação em rack 
de 19 polegadas, com altura máxima de 2 Us (duas unidades de rack). 
Define-se o termo "Appliance" como sendo um equipamento dotado de 
processamento, memória e outros recursos tecnológicos exclusivos para 
m determinado serviço. 
se 

fRISTICAS 

1Dinete do equipamento deve ser adequado para fixação em rack 
e .1.91,polegadas, com altura máxima de 2 Us (duas unidades de rack). • 

b) &qUpamento deve ser entregue com capacidade para controlar de 
centralizada ou local (site central ou site remoto), no mínimo e 

sirnãaneamente, 20 (vinte) pontos de acesso descrito neste anexo. 
e  DeVerãO ser fornecidas todas as licenças de software necessárias. 

Devei-Aeç.  capacidade máxima de suportar no mínimo 500 (quinhentos) 
USU.áfi.O.S' conectados na rede Wlan. 
Deve ser fornecida e instalada a versão mais recente do software 
interno do equipamento. 

e) Possuir, no mínimo, capacidade para 02 (duas) interfaces Gigabit 
Ethernet de 01 (um) Gigabit por segundo (conector RJ-45) com 
capacidade para autosensing e full-duplex 

0 Possuir, no mínimo, 01 ( uma) fonte de alimentação com seleção 
automática de tensão ( 100-240 VAC) e 60 Hz. 

) Permitir o armazenamento de sua configuração em memória não volátil, 
podendo, numa queda e posterior restabelecimento da alimentação 
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3.2.3 SEGURANÇA 

a) Deve implementar o padrão 802.11i com certificação WPA e WPA2. 
b) Implementar WEP (Wired Equivalent Privacy), chaves estáticas e 

dinâmicas (128 bits). 
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(ID 

elétrica, voltar à operação no 
à queda de alimentação. 

h) Possui LEDs para a indicação no inimo do estado de operação e 
ativida 	das portas. 

i) Permitir er montado em rack pa o de 19 (dezenove) polegadas com 
altura má a de 2 Us (dua 	dade de rack), incluindo todos os 
acessórios nec 	ios. 

j) O Controlador WLAN deve ser capaz 	controlar pontos de acesso nos 
padrões 802.11a, 802.11b/g e 802.11n s i ultaneamente. 

k) Implementar os padrões abertos de g ncia de rede SNMPv2c e 
SNMPv3, incluindo a geração de traps. 

l) Permitir a configuração dos pontos de acesso - Wlan de forma que os 
mesmos realizem o chaveamento (Switiching) local do tráfego de dados 
gerado pelos usuários a eles associados, evitando que o tráfego de 
dados destes usuários passem através do Controlador Wlan - operação 
em modo de "chaveamento de tráfego Local". 

m)Deve também permitir que seja implementado tráfego centralizado, ou 
seja, o tráfego de controle e dos usuários da rede é enviado para o 
controlador Wlan. 

n) Possuir pelo menos uma porta de console local para gerenciamento. 
o) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que 

ajusta dinamicamente a saída de potência dos pontos de acesso 
individualmente para acomodar as condições de alterações da rede, 
garantindo a performance e escalabilidade. 

p) Implementar DHCP conforme RFC 2131. 
q) Deve implementar IELE 802.11e com WMM (WiFi Multimedia). 
r) O equipamento deve ser capaz de operar em topologia redundante do 

tipo "N+1"."N" representa os controladores "ativos" e "1" o controlador 
"redundante". A redundância deve ser realizada com outro controlador 
do mesmo tipo e modelo, sem a necessidade de substituição do 
equipamento ou aquisição de hardware ou software adicional. 

s) No caso de falha de um equipamento controlador Wlan "ativo", todos 
os pontos de acesso associados e controlados pelo mesmo deverão se 
associar de forma automática ao Controlador "redundante" e passar a 
ser controlados pelo mesmo. O controlador Wlan "redundante" poderá 
estar fisicamente em outra localidade ou mesmo em uma rede IP 
diferente do controlador Man "Ativo". 

CET - Soroca a 
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c) Implementar WPA (Wi-Fi Protected Access) com algoritmo de criptografia 
TKIP. 

d) Implementar WPA-2 (Wi-Fi Protected Access Acorn algoritmo 
criptografia AES. 

e) Implementar suporte a autenticação IELE 802.1X, com pelo menos os 
seguintes métodos EAP (Extensible Authentication Protocol): EAP-FAST ou 
EAP-PSK,EAP-TLS,PEAPv0/EAP-MSCHApv2. 

O Implementar mecanismo de autenticação através de portal Vyeb para 
usuários visitantes temporários e ser desviados para segmentos 
específicos da rede LAN (VIANs). 

g) Implementar associação de usuário a uma WLAN-VLAN com base nos 
parâmetros da etapa de autenticação. 

h) Implementar o bloqueio da comunicação entre usuários em um mesmo 
SSID, permitindo o isolamento dos usuários. 

i) Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar 
mecanismo para detecção e contenção de pontos de acesso invasor do 
tipo "Rogue AP". 

) Deve ser fornecido com recursos e licenças instaladas para implementar 
mecanismo para detecção, localização e contenção de "Redes Ad-hoc". 

k) Deve suportar autenticação em servidores externos Radius. 
0 O equipamento deve protocolo de autenticação para controle do acesso 

administrativo ao equipamento com mecanismos de AAA (Authentication, 
Authorization e Accounting). 

m)Suportar autenticação 802.1x, com atribuição dinâmica de VLAN de 
acordo com o usuário autenticado. 

n) Permitir a definição de endereços MAC que podem ter acesso à rede 
WLAN. 

o) Possibilitar a implementação de criptografia do tráfego de dados e 
controle, na comunicação entre os Pontos de Acesso sem Fio e o 
Controlador WLAN. 

p) Suportar a criptografia 
CCMP. TKIP e WEP. 

q) Deve ser fornecido c 
detecção de ataque 
tipos: 
• EAPOL 
• Deauthentication 
• Disassociation Fl 
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3.2.4 GERENCIAMENTO 
a) Ajustar automaticamente os canais 802.11 para otimizar a cobertura de 

rede e mudar as condições de RF baseado em performance. 
b) Implementar detecção de interferência e reajuste dos parâmetros de RF 

evitando problemas de cobertura e performance. 
c) Implementar balanceamento de carga de usuários de modo automático 

através de múltiplos pontos de acesso para otimizar a performance 
durante elevada utilização da rede. 

d) Implementar mecanismos automáticos de gerenciamento de recursos de 
radio, detectando áreas sem cobertura, indisponibilidades de pontos de 
acesso, e executando auto-configuração, auto-correção e auto-
otimizacão. 

e) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que 
ajusta dinamicamente a saída de potência dos pontos de acesso 
individualmente, para acomodar as condições de alterações da rede, 
garantindo a performance e escalabilidade. 

f) Deve possuir recursos instalados para implementar mecanismo que no 
evento de falha de um ponto de acesso, o controlador ajuste 
automaticamente a potência dos pontos de acesso adjacentes para dar 
cobertura de área onde o ponto de acesso que falhou estava provendo 

t\D 	 o sinal. 
g) Deve ajustar, de forma dinâmica, o nível de potência e canal dos rádios 

dos Ap's, de modo a otimizar o tamanho da célula de RF, garantindo a 
0.7 	 performance e escalabilidade da rede. 

->b.•— Permitir a realização de "roaming.  dos usuários entre pontos de acesso 
sem fio distintos que atendam a um 	localidade 

3.2.5 ACESSÓRIOS 
a) Deve ser fornecido 01 (um) cabo onsole. 
b) Deve ser fornecido 01 (um) cabo C. 
c) Deve ser fornecido 01 (um) 
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3.2.6 LITER TURA TÉCNICA 
Deverá ser fornecido 	 o de manuais técnicos, para cada 
Controla a Wireless, conten. todas as informações sobre o produto 
com as 1 ões 	 talação, configuração, operação e 
gerenciamento. 

3.3 PONTO DE ACESSO SEM FIO (WIRELESS CESS POINT) - CONFIGURAÇÃO Ii 

a) Deverão ser fornecidos Pontos de Ac so Sem Fio, idênticos e novos, 
sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de 
produção, sem previsão de encerramento de fabricação na data de 
entrega da proposta. 

3.3.1 DPO DE PONTO DE ACESSO 
a) Ponto de acesso sem-fio gerenciável de forma centralizada (Wireless 

Access Point - AP) com tecnologia Wi-Fi (padrões IEEE 802.11b, IEEE 
802.11g e IEEE 802.11n) para conectividade de dados sem fio, também 
operável em modo standalone. 

b) Deve ser comprovado que o modelo do Ponto de Acesso sem Fio ofertado 
é homologado peta ANATEL (Agência Nacional de Telecomunicações), 
conforme resolução n° 242 de 30 de novembro de 2000. 

3.3.2 CARACTERISTICAS 
a) O ponto de acesso WiFi a ser fornecido deve ser compatível com os 

padrões IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n, para uso 
interno (modelo indoor). 

b) Deve permitir alimentação elétrica através da tecnologia PoE IEEE 802.3af, 
através de dispositivo "power 

c) Deve permitir a fixação do equipamento em teto e parede e fornecer os 
acessórios necessários para fixação. 

d) Deverá ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno 
do AP 

e) Software interno e arquivos de configuração armazenados em memória 
não-volátil (flash), permitindo a sua atualização via rede utilizando serviços 
TFTP, FTP ou HTTP. 

f) Possuir no mínimo 01 (um) LED indicativo do seu estado de operação. 
g) O software interno e os arquivos de configuração devem ser armazenados 

em memória não-volátil (flash), Permitindo a sua atualização via rede 
utilizando serviços TFTP, I-ITTP e FTP. 

h) Deve possuir trava de segurança compatível à utilizada em desktops e 
notebooks ("Kensington security loa' ou equivalente) permitindo a 
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w) Ser compatível com o padrã WMM da Wi-Fi Alliance para priorização de 
tráfego. 
Poss 	certificação WiFi Alhanc 
Possuir o mínimo 19 (dezen 	dBm de potência de transmissão para os 
padrões 1 	802.11 b, 	n, co a potência podendo ser ajustada pelo 
administrador a o ução. 

z) Permitir o uso do protocolo IEEE I2.1X, com no mínimo os seguintes 
métodos EAP (Extensible Authentication 

• EAP-FAST ou EAP-PSK. 
• EAP-TLS. 
• PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. 

aa)Deve possuir WEP (Wired Equivalent 
dinâmicas (128 bits). 

bb)Deve ser compatível com WPA (Wi-Fi Protected Access) com algoritmo de 
criptografia TKIP. 

cc) Deve possuir WPA2 com algoritmo de criptografia AES 128 bits. 
dd)Deve ser compatível com o padrão IEEE 802.11i. 
ee)Permitir a implantação de VLANs segundo o padrão IEEE 802.1Q, 

permitindo a configuração de, no mínimo, 8 (oito) VLANs. 

3.3.3 FUNCIONALIDADES DO ACCESS POINT EM MODO CONTROLADO 
a) Deve ser possível a configuração do ponto de acesso WiFi para que o 

mesmo realize o chaveamento ("switching") local do tráfego de dados 
gerado pelos dispositivos de usuários a eles associados. 

b) Deve estar logicamente conectado a um "Controlador WLAN", inclusive via 
roteamento da camada de rede OSI, através de rede pública ou privada. 

c) Deve ser realizada a criptografia do tráfego de controle na comunicação 
com o controlador WLAN qual está associado. 

d) Deve ser realizada criptografia do tráfego de dados de dispositivos dos 
usuários, no modo de chaveamento centralizado de tráfego de usuários 
(tráfego de usuários passando pelo controlador WLAN), para a 
comunicação entre a "Controlador WLAN" e o ponto de acesso WiFi 

e) Juntamente com a "Controlador WLAN", realizar o ajuste dinâmico de nível 
de potência e canal de rádio de modo a otimizar o tamanho da célula de 
RF. Ajustar automaticamente os canais 802.11 dos pontos de acesso WiFi. 
Realizar a detecção de interferências e reajustar os parâmetros de Rádio 
Frequência dos pontos de acesso WiFi visando evitar problemas de 
cobertura e performance. 

O Deve ser realizado o balanceamento de carga de usuários entre os pontos 
de acesso WiFi, de modo automático com o objetivo de otimizar a 
performance da rede WiFi. 

g) Deverão ser realizados pelo "Controlador WLAN" procedimentos 
automáticos de configuração, correção e aperfeiçoamento da cobertura e 
disponibilidade. 
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a autenticação com geração dinâmica de chaves 
criptográficas por usuário. 

q) Deve possuir cliente DHCP, para configuração automática do endereço IP. 
r) Implementar NTP (Network Time Protocol) 
s) Deve ser gerenciável através do protocolo SNMP, através de interface de 

gerenciamento web ou através do protocolo Telnet. 
t) Possuir os seguintes recursos de rádio frequência: 

• 3x3 MIMO (multiple-input and mu/tiple-output). 
• Possuir High-Throughput (HT): Canais de 20MHz e de 40MHz. 
• Velocidade IEEE 802.11 a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps. 
• Velocidade IEEE 802,11n: MSCO a MSC15(6,5Mbps a 300 Mbps). 
• Fallback automático. 
• Possuir maximal-ratio combining (MRC).ou Beamforming. 
• Possuir packet aggregation A-MPDU (TX/RX), A-MSDU (TX/RX). 
• Dynamic Frequency Selection (DFS) 

u) Suporte à configuração individual de, no mínimo, 16 (dezesseis) SSIDs. 
v) Permitir a habilitação e o desabilitar da divulgação do SSID. 

comunicação entre pontos de 
cabeamento adicional permitindo 
em locais isolados da localidade. 
Deve ser compatível com os padrões IEEE 
802.11g e IEEE 802.11n nas frequências de 
mínimo 02 (dois) rádios e possuir no mínimo 
omnidirecionais internas ou externas com ganho de, 
faixa de 2.4GHz e 4 dBi na faixa de 5GHz. 

m) Deve permitir a associação e o tráfego de 
padrões IEEE 802.11 a/b/g/n simultaneamente. 

n) Permitir a configuração, a partir do controlador WLAN 
associado, de seus parâmetros, gerenciamento das políticas 
QoS e monitoramento de rádio frequência. 

o) Não deve haver licença restringindo o número de usuários 
acesso WiFi. 

p) Deve realizar 

l) 

instalação de um cabo de segurança 
equipamento. 

i) Deve suportar operação em modo g enc do, permitindo que a 
configuração dos seus parâmetros operac ais, o gerenciamento das 
políticas de segurança e de radiofrequ 	ejam definidos de forma 
centralizada em Controladores Wb 	 
Também deve ser capaz de funcionar em mo 	"autônomo", sem • a 
necessidade de ser gerenciado por um "Controlador LAN". Neste modo, 
deve permitir que a configuração de seus parâmetros speracionais seja 
realizado sem a necessidade de um "Controlador WLAN". 

k) Deve possuir capacidade para operação em modo "repetidor", 	mitindo a 
acesso WiFi sem a necessidade de 
desta forma o atendimento de usuários 
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4. RELSLT.127/2015.v2 - CÂMERA DOME MÓVEL PTZ TCP/IP 
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h) Deve ter a sua a potência de transmissão automaticamente ajustada pelo 
"Controlador WLAN de forma a acomodar condições de alterações de 
rádio frequência na rede WiFi, garantindo desta forma performance e 
escalabilidade. 

i) Deve possuir varredura de RF nas bandas IEEE 802.11a, IEEE 802.11b/g e 
802.11n para identificação de outros pontos de acesso intrusos e não 
autorizados (rogues), além de interferências no canal habilitado no ponto 
de acesso e nos demais canais configurados na rede WiFi, sem impacto 
no seu desempenho. 
Deve ser possível configurar "beamforminÉ' no ponto de acesso WiFi de 
forma a melhorar o sinal de recepção e a relação sinal ruído de usuários 
que não possuam capacidade 802.11n. 

k) Deve ser possível configurar no ponto de acesso WiFi um mecanismo de 
controle de associação de canal, de forma que usuários com capacidade 
de comunicação 802.11a/n em 5GHz sejam preferencialmente, e sempre 
que possível, atocados nos canais de 5GHz do ponto de acesso WiFi no 
momento de se associarem à rede WiFi. 

1) Deve, juntamente com Controladores WLAN, detectar, classificar e gerar 
alarmes de interferências WiFi provenientes de dispositivos padrão IEEE 
802.11, incluindo interferências severas. 

da verdade 

3.3.4 ACESSÓRIOS (PARA CADA PONTO DE ACESSO SEM FIO) 
a) Deve ser fornecido 01 (um) Kit para fixação em parede e em teto. 
b) Antenas externas, em caso de ausência de antenas internas. CO 

	

	c) Deve ser fornecido 01 (um) cabo console ou 01 (um) cabo Ethernet para 
configuração do dispositivo. 

00 	 d) Deve ser acompanhado de todos os 	essários necessários para 
operacionalização cio equipa ento, tais co 	softwares, documentação 
técnica e manuais (poden 	ser em mídi digital) que contenham 
informações suficientes par 	possibilitar a in talação, configuração e 
operacionalização do equipa ento. 

LITERATURA TÉCNICA 
Deverá ser fornecido um conj 
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4.1 REQUISITOS GERAIS 

a) O equipamento a ser fornecido pela 	atada deverá ser plenamente 
compatível com a solução existente mplantada na Prodesp para 
monitoramento dos demais Postos Poup e po. 

b) O equipamento 	verá ser novo se 	tilizaç. • anterior; 
c) Fornecimento do c 	câmera, lente e caixa de proteção COM 

suporte para montagem da câmera; 
d) A câmera do tipo dome deverá ser disponibiliza 	em diferentes versões 

de montagem: parede, poste, telhado, canto, t o, teto, ambientes 
interiores e exteriores conforme a exigência do projeto; 

e) A câmera a ser instalada em ambiente interno deverá utilizar caixa de 
proteção tipo dome discreto com grau de proteção IP51 ou superior; 

f) O conjunto câmera, lente e caixa de proteção deverão constituir um único 
item, ou poderão ser itens separados desde que sejam do mesmo 
fabricante, garantindo assim a compatibilidade entre cada peça. 

4.2 CÂMERA MÓVEL TIPO DOME DIA/NOITE - IP HD 
a) Câmera policromática de alta definição (High Definition), tipo dome móvel, 

dia/noite, com funcionalidade dia/noite para imagens de qualidade em 
condições de iluminação fraca. 

b) Fabricada com protocolo IP nativo e compressão incorporada, sendo 
vedada a utilização de encoder em separado; 

c) Todas as câmeras deverão ser idênticas, do mesmo fabricante. 

4.2.1 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

a) Deve operar no modo colorido com opção de operação noturna, preto 
e branco (Day / Night), ativada automaticamente em condições de 
baixa luminosidade - sensibilidade de 0,8 lux a 30 IRE (colorida) e 0,04 
lux a 30 IRE (noturna - monocromática); 

b) Deve possuir resolução mínima de 1280x720 pixels (720p HD) a 30 
frames por segundo; 

c) Deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou 
CCD com varredura progressiva; 

d) Deve implementar formato de compressão de vídeo em H.264 e Motion 
JPEG; 

e) Deve possuir lente ajustável para até pelo menos 80 mm (oitenta 
milímetros) com foco automático; 

O A lente deve ser fornecida pelo mesmo fabricante da câmera; 

- Sorocaba 

h) Deve possuir rotação horizontal PAN) de 360° (trezentos e sessenta 
graus) com velocidade de pelo menos 300° (trezentos graus) por 
segundo; 

i) Deve possuir rotação vertical (TILT) 	pelo menos 900  (noventa graus); 
j) Deve possuir capacidade instalada para armazenar pelo menos 100 

(cem) posições de preset; 

k) Deve possuir recurso de foco e íris automáticos; 

E) Câmera deve ser baseada na pilha de protocolos TCP/IP e equipada 
com interface de rede Ethernet; 

m) Deve possuir capacidade instalada para implementar pelo menos os 
seguintes protocolos: RTSP, RTP, HTTPS; SNMPv.1, IEEE 802.1x e NTP 
(ou SNTP); 

n) Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) fluxos 
independentes de vídeo H.264 na resolução de 1280x720; 

o) Deve estar em conformidade com as especificações da norma ONVIF 
(Open Network Vídeo Interface Forum), garantindo a interoperabilidade 
entre os produtos de vídeo em rede independentemente do fabricante; 

Deve possuir balanço de branco automático e manual; 

Deve possuir WDR (Wide Dynamic Range); 

r) Deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem 
contra luz de fundo; 

s) Suporte a função unicast permitindo a comunicação entre um único 
emissor e um único receptor via rede; 

t) Suporte a função multicast permitindo a comunicação entre um único 
emissor e múltiplos receptores quando for utilizando os protocolos UDP 
e IGMP; 

u) Capacidade de restrição de acesso à câmera através da rede, 
permitindo a configuração de no mínimo três níveis de proteção; 

v) A câmera deverá implementar sincronização de horário e data com 
servidor de hora; 

w) Capacidade e implementação de atuação com alarme; 

x) Entrada de alarme que possa ser disparado por um contato do tipo 
normalmente aberto ou normalmente fechado; 
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y) Capacidade de restabelecer a conexão com o endereço IP previamente 
especificado ao reiniciar o processo de comunicação, após a perda de 
conexão ou de falha na rede; 

z) A câmera deve possuir entrada (mic) e saída (Une out) de áudio; 

aa)Deve possuir interface Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half / fuil 
duplex, conector RJ-45; 

bb)Deve permitir a alternativa de alimentação PoE (Power Over Ethernet); 

cc) Deverá ser fornecido Injetor de alimentação PoE com entrada de 100 a 
240VCA; 

dd)Deve possuir funcionalidade de "mascara de privacidade" permitindo ao 
administrador, criar zonas de privacidade na imagem captada que 
ocultam a informação contida em determinada área. A janela deve se 
movimentar para que a informação continue mascarada em caso de 
zoom; 

ee) Deve possuir a funcionalidade de Iniciar / Parar a gravação, mediante 
detecção de movimento; 

ff) Devera suportar análise de vídeo inteligente 
fornecimento da respectiva licença. 

gg)A análise de vídeo inteligente deverá permitir a detecção de objetos 
removidos ou deixados, detecção de passagem de pessoas em área 
delimitada, detecção de pessoas que cruzam uma linha virtual e que o 
operador possa alterar o perfil da câmera para disparar um alarme 
caso esta seja movida ou 

hh)Deve ser baseada em 
aplicação de terceiros; 

ii) Deve possibilitar opera 

jj) Deve permitir armaze 
compact Flash ou USB 
mínima de 32 Giga Bytes. 
mínimo, 32 Giga Bytes. 

kk) Deve possuir certificação CC; 

ão com temperat 
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ras entre 0° C a 50° C; 
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5.1 POCKET PC 

a) Deverão ser fornecidos Pockets PC novos, idênticos e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 
encerramento, na data de entrega da proposta. 

5.1.1 PROCESSADOR E MEMÓRIA 
a) Processador com freqüência de clock mínimo de 400MHz 

b) Memória RAM com tamanho mínimo de 64Mbytes 

c) Memória ROM com tamanho mínimo de 64Mbytes 

5.1.2 CONECTIVIDADE 
a) Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Wi-Fi 

802.11b integrado 

b) Deverá possuir interface micro-USB  

SP 
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P 
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a) O PockeX 	 operacional Microsoft 
Windows Wí, 	 encW".  

b) Deverão 	 os aplicativos como Calendário, Calculadora, 
Contatos, Taref 	ocket Word, Pocket Excel, Pocket Internet Explorer, 
Media Player 	Mobile, Gravador de Voz, Notas, Fotos, Caixa de 

or de Arquivos e demais aplicativos. 

c) Deverão ser fome 'dos ferramentas para a administração do Pocket PC, 
como Gerenciador e Arquivos, Backup, ferramenta de sincronização 
com desktop PC. 

5.1.7 BATERIA E ALIMENTAÇÃO ÉTRICA 

a) Deverá ser fornecida 01 bateria recarregável do tipo Lithium-íon de no 
mínimo 1900mAh. 

b) Deverá ser fornecido carregador de bateria 100-240VAC à 50/60Hz, 
com ajuste automático de tensão 
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TELA 
a) Tipo transflexiva TFT QVGA de 3,5 polegadas e sensível ao toque 

b) Resolução de 240 x 320 pixels e suporte a 65 mil cores 

5.1.8 ACESSÓRIOS 
a) Deverá ser fornecido 01 caneta stylus. 

b) Deverá ser fornecido cabo USB para sicronização com desktop PC. 

5.1.4 PORTAS E SLOTS PARA EXPANSÃO 

a) Deverá possuir 01 conector para conexão com a Base ou Cabo de 
Sincronização. 

b) Deverá possuir 01 conector para carregador de bateria integrado. 

c) Deverá possuir 01 slot de expansão para art 	de memória Secure 
Digital integrado (micro SD). 

5.1.5 CONTROLES E INDICADORES 

a) Deverá possuir botão para controle e nav gação na tela 

b) Deverá possuir indicador do status do sin 

c) Deverá possuir botões para Liga/ 

5.1.6 PROGRAMAS DE COMPUTADOR 

CET - Sorocaba 

_ 

5.1.9 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência 
contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções 
para instalação, configuração, operação e administração. 

5.2 TABLET PC 

a) Deverão ser fornecidos Computador portátil Tablet novos, idênticos e sem 
uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem 
previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

5.2.1 PROCESSADOR 
a) 01 (um) processador por Tablet, Processador X86 32bits com, 04 

núcleos. 

b) Freqüência de clock mínimo de 1,4GHz. 

c) Tamanho da memória cachê L2 mínimo de 2MBytes. 
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Tablet. 

5.2. CONTROLADORA DE VÍDEO 

a) 01 (uma) controladora de víd 	por Tablet compatível com WXGA, 
b 	ontroladora de vídeo 	 a ao processador. 
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5.2.3 CIRC OS INTEGRADOS DE O ROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR 
(CHIPSE 
a) O chipset dever, suportar no mini o velocidade do barramento de 

processamento igual ou superior a 106 Hz. 

b) O chipset deverá suportar no mínimo mem 
freqüência igual ou superior a 1067MHz. 

c) Possuir canal de disco rígido mSATA. 

5.2.4 BIOS E SEGURANÇA 
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil 

e eletricamente reprogramável. 

b) BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do equipamento ou ter 
direitos copyright sobre essa BIOS, comprovados através de atestados 
fornecidos pelo fabricante do equipamento, não sendo aceitas soluções 
em regime de OEM ou customizadas. 

c) Deverá possuir integrado ao hardware do Tablet, subsistema de 
segurança TPM (Trusted Plataform Module) compatível com a norma TPM 
Specification Version 1.2 especificadas pelo TCG (Trusteci Computing 
Group). 

5.2.5 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 
a) No mínimo 01 portas USB versão 2.0. 

b) 01 (uma) interface Wireless. 

c) 01 (um) conector conjunto para microfone/fone de ouvido estéreo. 

d) 01 (um) conector DC-in para adaptador AC. 

e) Slot Secure Digital (SD, SDHC e SDXC); 

5.2.6 INTERFACE WIRELESS LAN 
a) No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por Tablet. 

b) A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do Tablet 
PC sem a utilização de slots PC Card. 

c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões 802.11a/b/g/n 
+ Bluetooth 4.0. 

5.2.8 CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO 
a) 01 (uma) controladora de dis 	com no mínimo 01 (um) canal, 

integrada à placa-mãe. 

b) Padrão MSATA. 

5.2.9 DISCO RÍGIDO 
a) Deverá ser fornecido no mínimo 01 (um) disco rígido. 

b) Tipo interno ao gabinete. 

c) Disco rígido no mínimo padrão MSATA. 

d) Capacidade mínima de armazenamento por disco de 64GBytes. 

5.2.10 KIT DE ÁUDIO 
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) 

Controladora de som, 01 (um) Alto-falante e 01 (um) Microfone por 
Tablet. 

b) A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (um) conector 
conjunto para microfone/fone de ouvido estéreo. 

c) O Alto-falante deverá ser integrado ao gabinete do Tablet PC com 
amplificador de sinal. 

cl) O Microfone deverá ser integrado ao gabinete do Tablet. 

5.2.11 TELA DE VIDEO 
a) Tamanho da tela de vídeo no mínimo de 10.1" polegadas. 

b) Tecnologia de tela LCD (Liquid Crystal Display) iluminado por LED (Light 
Emitting Diode) 

c) Tela sensível a toque (touchscreen). 

d) Resolução gráfica mínima suportada de 1.900 x 1.200 pixels. 

5.2.12 CÂMERA 
a) Câmera frontal padrão VGA. 

b) Câmera traseira 3Mpixel. 

RAM do tipo DDR-3 com 

CET - Sorocaba 
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5.2.13 CARREGADOR DE BATERIA 
a) Deverá ser fornecido 1 (um) carregador de bateria por Tablet. 

S 
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h) O carr~e' a eria 	 ontipd'aUkador AC/DC. 

c) O carrtiorhdffiltii'ir 	terrgão de entrada no mínimo na faixa 
de 100 	-:• 21113\T 

d) Freqüê 	de operação de 	60Hz. 

e) A capacida 	ca 	bateria verá ser de 00 mínimo 30WATTS. 

f) Deverá ser fornecido cabo de aliment ão elétrica padrão brasileiro NBR 
14136:2002. 

5.2.14 BATERIAS 
a) Deverão ser fornecidas 01 bateria por Tablet. 

b) As baterias deverão ser do tipo Lithium-lon de no mínimo 2 células. 

5.2.15 DIMENSÕES 
a) O peso do Tablet deverá ser de 0.9 Kg no máximo. 

b) A espessura (altura) do Tablet deverá ser de 1.5cm no máximo. 

5.2.16 SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS 

a) O Tablet deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema 
operacional corporativo MS-Windows 8 Pro 64bits na versão e release 
mais recente, idioma português e Licença de Uso, bem como com a 
mídia de instalação do sistema operacional fornecido. 

$,>b 	 b) O Tablet e todos os seus periféricos deverão ser compatíveis com os 
sistemas operacionais Windows 8 Pro 64bits e versões superiores. 

c) O Tablet PC deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, 
controladora de vídeo, controladora de disco e demais componentes. 

5.2.17 ACESSÓRIOS 
a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios pertinentes para o 

funcionamento do Tablet, inclusive a caneta tipo stylus. 

5.2.18 ACONDICIONAMENTO 
a) Deverá ser fornecida 01 (uma) capa de proteção feita especialmente 

para transporte do Tablet. 

h) O Tablet e seus acessórios deverão estar devidamente acondicionados 
em embalagens e calços de proteção apropriados. 

5.2.19 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência 
contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções 
para instalação, configuração, operação e administração. 
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6. RELSLT.121/2015 - SCANNER COLORIDO 

Ir..  Setembro/20 
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PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERID 
mínimas necessárias às quais o produto ou s 
obrigatoriamente atender. 

fornece a espesfflonflês técnicas 
rviço oferta 	"fa, 	nente deverá 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

6.1 SCANNER COLORIDO 

a) Deverão ser fornecidos scanner(s) novo(s), idênticos e sem uso anterior. O 
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de 
encerramento, na data de entrega da proposta. 

6.1.1 TIPO DE SCANNER 

a) Digitalizador de alta velocidade com tecnologia de sensor de imagem 
tipo Dual CCD (dual charge copled device) ou CIS (Contact Image 
Sensor). 

6.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Com alimentador automático de folha (ADF), com capacidade para no 
mínimo 75 (setenta e cinco) folhas (letter/A4, 75g/m2); 

b) Permitir realizar digitalização com qualidade em documentos no ADF nos 
formatos A8, Carta, A4 e Legal bem como documentos como RG, CNH, 
CPF, cartão de PVC e FIC (Ficha de Identificação Civil) com foto; 

c) Com recurso automático que permita a digitalização de documento 
frente e verso (Duplex); 

d) Com fiat-bed integrado, acoplado mecanicamente ou via cabos de 
inter(igação; 

e) Permitir digitalização de documentos longos de até 4 metros; 

......-.02:SUportar espessura e gramatura de papel entre 35 a 400g/m2; 

ôi n)` 	4uir dispositivo de detecção de dupla alimentação através de sensor 
,ulti'assônico; 

h) Posátliir recurso Dropout eletrônica (eliminação eletrônica de cores); 

i) Perrngír velocidade de digitalização de documento tamanho A4 nos 
MOd.cr' monocromático tons de cinza e colorido de 50ppm simplex e 
)..(Xfipm 'duplex a 200 dpi no mínimo; 

VolUrne"diário de digitalização suportado mínimo de 4.000 folhas; • 
éSolução óptica de 600dpi; 

Permitir 256 (duzentos e cinquenta e seis) tons de cinza para 
digitalização; 

Permitir profundidade de 24 bits colorido; 

n) O scanner deverá ser compatível e vir acompanhado dos drivers ISIS e 
TWAIN dos sistemas operacionais Windows XP Professional (32/64 bits), 
Vista (32/64 bits), 7 (32/64 bits) e 8 (32/ 64 bits) ou mais recente; 

) Compatibilidade de hardware com microcomputador PC; 
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n) Permitir armazenar imagens n 
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p) Interface de comunicação padrão USB versão 2.0 ou superior; 

q) Possuir fonte de alimentação com faixa de tensão de 115 / 220 volts a 
60 Hz (ajuste automático). 

6.1.3 PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEM 

a) Deverá ser fornecido 01 (um) programa por scanner; 

b) O programa deverá ser fornecido em mídia CD-ROM ou DVD-ROM; 

c) Permitir digitalizar documentos e enviá-los por e-mail; 

d) Permitir reorganizar as imagens digitalizadas; 

e) Permitir rotacionar as imagens (90° e 180°); 

Permitir selecionar onde as imagens serão gravadas; 

g) Multicolor Dropout ou remoção eletrônica de multicores; 

h) Rotação automática de documentos baseada no conteúdo; 

i) Gerar até 2(duas) imagens simultâneas de cada página da folha, em 
uma única digitafização: bitonal e tons de cinza ou bitonal e colorida; 

i) Possuir recurso de detecção automática de bordas de documentos 
(Cropping); 

k) Possuir recurso para separação automática de documentos e lotes de 
documentos; 

l) Permitir a visualização de imagens capturadas durante o processo de 
digitalização; 

m) Utilitário de captura e tratamento de imagem em sistema de 
scaneamento, para microcomputado monousuário; 

6.1.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuário e de 
referência com todas as informações sobre o equipamento, instruções 
para instalação, configuração e operação - em Português. 

6.1.6 INFORMAÇOES COMPLEMENTARES 

a) Os scanners deverão atender todas as Especificações Técnicas 
Requeridas, sendo que como referência de atendimento as 
especificações, citamos os seguintes modelos: Fujitsu fi-7260 e Kodak 
i2600. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

7. RELSLT. 134/2015 - UNIDADE DE BACKUP EXTERNA 

Outubro/2015 

CID 
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PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece 
mínimas necessárias as quais o produto ou serviço o 

..)
obrigatoriamente atender. 

7.1 UNIDADE DE BACKUP EXTERNA 

a) Deverão ser fornecidas Unidades de Backup Externo idênticos, novos e 
sem uso anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, 
sem previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

7.2 TIPO DE UNIDADE 

a) Unidade de Backup tipo externo rackmount com dimensão máxima de 2U. 

7.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS 

a) Tecnologia de gravação Linear Tape Open 5 (LTO 5); 

b) Capacidade de armazenamento nativo mínimo de 1.5 TBytes sem 
compactação; 

c) Taxa de compressão mínima 2:1; 

d) Interface de comunicação SAS 6 Gb/sec. 

e) Deverá suportar taxa de transferência de 01 TByte/hora com compreensão 
2:1. 

Possuir buffer interno com capacidade mínima de 256MBytes; 
Suportar gravação em cartuchos de backup tipo WORM; 

A unidade deverá ser compatível com a controladora SAS especificada 
neste anexo; 

Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 2003/2008/2012 e 
Linux Suse e RedHat nas versões mais recentes. 

Deverá ser fornecido drivers para os sistemas operacionais relacionados no 
subitern anterior; 

) Deverá ser fornecido um cabo lógico SAS com comprimento mínimo de 1,2 
metros para a comunicação da Unidade de Backup com a Controladora 
SAS especificada neste anexo. 

1) Deverá ser fornecido um cartucho de limpeza compatível com a unidade 
de backup proposta; 

m)Deverá ser fornecido um cabo de alimentação elétrico e acessório para o 
pleno funcionamento da unidade; 

n) Deverá ser fornecido dois cartuchos de dados para gravação, de mesma 
tecnologia da unidade de backup ofertada; 

o) Deverá possuir fonte de alimentação interna com seleção automática para 
tensões de 100 VAC a 240 VAC à 60 Hz. 

7.4 CONTROLADORA SAS 

a) Deverá ser fornecida uma controladora para cada Unidade de Backup 
Externo proposto neste anexo; 
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b) A controladora deverá ser compatível com barramento PCI Express dos 

atuais servidores de mercado; 

c) A controladora deverá ser compatível com a tecnologia SAS, a qual deverá 
possuir peto menos uma porta externa de tecnologia SAS para controle da 
Unidade de Backup proposta neste anexo; 

d) A controladora deverá suportar taxa de transferência de 6Gbps. 

7.5 LITERATURA TÉCNICA 
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada Unidade 

de Backup e Controladora, contendo todas as informações sobre o 
produto com as instruções para instalação, configuração, operação e 

gerenciamento. 

PREÁ ULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQ ERIDAS: for ece as especificações técnicas 
mínimas necessárias as quais o produto ou serviço • ertado pela proponente deverá 

obrigatoriamente atender  
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d) Consumo maximo de 27 watts 

8.1.4 MONITOR 
a) 01 monitor retrátil para cada ga 
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8.1 SOLUÇÃO DE COMUTAÇÃO KW E ACESSÓRIOS 

8.1.1 DESCRICA-0 GERAL 

a) Deverá ser fornecido 01 comutador KVM novo e sem uso anterior; 

b) Deverá ser fornecida 01 gaveta KVM nova e sem uso anterior; 

c) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 3,0 metros cada, novos, 

idênticos e sem uso anterior; 

d) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 1,8 metros cada, novos, 

idênticos e sem uso anterior; 

e) Deverão ser fornecidos em comprimentos iguais ou superiores aos 
solicitados, desde que sejam padronizados em medidas iguais para cada 

subitem acima; 

f) Os modelos ofertados deverão estar em linha de produção, sem 
previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

COMUTADOR KVM 

Comutador KVM de 08 portas HD15 (macho); 
SP 

com pintura fosca e kit para fixação em rack padrão de 19 

polegad s; 
a 

Aliéxima de 01 U ou integrado à gaveta KVM, 

Devuportar até 08 servidores monitorados por meio das portas 
parani itoração do teclado, do mouse e do vídeo; 

01 eiría DB15 VGA para monitor, 02 portas PS/2 (Mini-VIM para 

'teScleo e mouse ou compatível com a gaveta KVT; 
,„„ 
~ão das informações de servidor selecionado e de estado no 

ionitor de vídeo (050 - on screen display); 

idicação de estado do equipamento por meio de LED frontais; 

lodo de comutação de servidores manual ou automático (Autoscan); 

ontrole de acesso por identificação de usuário e senha; 

j) Pro mação e configuração por meio de firmware atualizável; 

k) Configura 	armazenável em memória não volátil; 

l) Compatível 	COM 	sistemas 	operacionais 	Windows  
2000/2003/2008/XP/Vista®, Linux®, Vklware; 

8.1.3 GAVETA KVT 

a) Gaveta KVT com monitor LCD, teclado e mouse integrado; 	 • 

b) Altura máxima de 01 U e utilizável em rack de 19 polegadas; 

c) Deverá ter conexões compatíveis com o comutador KVAI a ser utilizado; r... 
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b) Tipo TFT (Thin Film Transist 	de matriz ativa e tecnologia LCD 
policromático de 17 patega 

1024x768 pixels a 60 Hz com 
dot s 	aximo de 0,255 mm com relação de contraste de, no 
mínimo, 30.000:1; 

d) Tempo máximo de resposta de 8 ms; 

e) Tratamento de superfície antirreflexivo e antiestático; 

Funções OSD (on screen display) para ajuste de brilho, contraste, clock 
de pixel, posição horizontal, posição vertical, idioma, temperatura de cor 
e ajustes de cor; 

g) Conector do cabo de sinais de vídeo padrão VGA (DB15) ou compatível 
com o comutador KVM. 

8.1.5 TECLADO 

a) 01 teclado alfanumérico padrão internacional ou ABNT2 para gaveta 
KVT, 

b) Conector do cabo de sinais de teclado USB ou compatível com o 
comutador KVM. 

8.1.6 MOUSE 

a) 01 mouse tipo track ball ou touch pad para cada gaveta KVT, 
b) Conector do cabo de sinais de mouse USB ou compatível COM O 

comutador KVAnt 

c) Mouse com dois ou três botões para seleção de objetos. 

8.1.7 CABOS KVM 

a) O cabo Kl/ilif deverá ter em uma extremidade, conectores DB15 VGA 
para vídeo e conectores USB para teclado e mouse, e noutra 
extremidade deverá ter conectores compatíveis com O Switch KVM 
utilizado; 

b) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 3,0 metros cada; 

c) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 1,8 metros cada. 
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9. RELSLT. 129/2015 - LEITOR DE BIOMETRIA 
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8.1.8 ACESSÓRIOS 
a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios para a instalação e fixação 

dos equipamentos componentes da solução de KVM em rack de 19 
polegadas; 

b) Deverão ser fornecidos todos acessórios e complementos necessários 
para o pleno funcionamento do equipamento. 

8.1.9 ALIMENTAÇÃO ELETRICA 
a) Fontes de alimentação com tensões de entrada de 100 VAc  a 240 VAc à 

60 Hz, suportando os equipamentos na máxima configuração; 

b) Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR 
14136:2002. 

8.1.10 LITERATURA TÉCNICA 
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos contendo todas 

as informações sobre o produto com as instruções para instalação, 
configuração, operação e gerenciamento. 
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9.1 LEITOR DE BIOMETRIA 
a) Deverão ser fornecidos leito (es) d 

O modelo ofertado deverá es r e 
ence mento, na data de ent 

9.1.1 TIPO DE ITOR 
a) Com sen •r LFD (Live Fin 	ection) anti-fraude, para detecção de 

dedo vivo. 

9.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
a) Área de captura de imagem mínima 3 mm de largura x 18 mm de 

comprimento; 

b) Resolução mínima de 500 dpi; 

c) 8-bit escala de cinza (256 níveis de cinza); 

d) Área de captura e leitura através do prisma de vidro; 

e) Rejeição a Imagens latentes; 

0 Tempo máximo de verificação (1:1) até 2 seg; 

g) Captura automática de impressões digitais (sensor de presença de 
dedo); 

h) Compatível com USB versão 2.0 ou superior; 

i) Compatível e/ou homologado pela Tecnologia do motor biométrico SDK 
versão 6.2 e superior do fabricante Neurothecnology; 

O leitor deverá ser compatível e vir acompanhado de driver de 
instalação para os ambientes operacionais Linux Kernel 2.4 e superiores, 
Windows XP Profissional (32 e 64 bits), 7 (32 e 64 bits) e mais recente; 

k) O leitor deve estar homologado pela PRODESP/Detran como LFD, 
distinguível entre dedo real e outros materiais como papel, borracha, 
silicone, cola, etc, não sendo possível o desligamento desta 
funcionalidade ou característica seja através do hardware ou software. 

9.1.3 ACESSÓRIOS 
a) Fornecer todos os acessórios para o bom funcionamento do 

equipamento com o microcomputador. 

9.1.4 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuário e de 

referência com todas as informações sobre o equipamento, instruções 
para instalação, configuração e operação - em Português. 

b) Fornecer driver e bibliotecas de compatibilidade do leitor com o motor 
biométrico da Neurotechnology VeriFinger 6.2 Extended SDK ou superior 
para sistemas operacionais Linux 2.4 e superiores, Windows XP 
Profissional (32 e 64 bits), 7 (32 e 64 bits) e mais recente. 
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9.1.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 
a) Os leitores deverão atender todas as Especificações Técnicas 

Requeridas, em especial o atendimento ao item 9.1.2 letra i, sendo que 
como referência de atendimento às especificações citamos os seguintes 
modelos: Nitgen Hamster III, Futronic FS 80DT e FS 88DT, Suprema 
RealScan_Gl, Virdi FOH02 e Lumidigm Venus Fingerprint Sensors. 
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10.1.1 CARACTERISTICAS TÉCNI 
a) Teclado de opinião par ser instalado em PC do atendente; 

b) Interface de comunicaçã USB com conector tipo A macho; 

c) Cabo de comunicação de dados do teclado com fixação interna firme e 
conexão direta com a'laca interna do teclado sem o uso de 
conectores externos; 

d) 4 teclas ovais na cor cinza su coloridas em seqüência e correspondente 
com a indicação da manta adesiva, sendo: Ótimo (verde), Bom (azul), 
Regular (amarelo) e Ruim (vermelho), para indicar a satisfação na 
pesquisa com o cliente; 

e) Teclas de votação de alta durabilidade para uso em autoatendimento; 

f) Manta adesiva na cor semelhante a do gabinete na parte frontal com a 
indicação das teclas em seqüência sendo: Ótimo (verde), Bom (azul), 
Regular (amarelo) e Ruim (vermelho); 

g) Led indicativo para votação da opinião no teclado; 

h) Deve possuir na sua base, pés ou extremidade antiderrapante para uso 
na posição horizontal; 

i) Protocolo de comunicação para habilitação da votação do cliente e 
para leitura do voto; 

j) Reconhecimento e instalação automáticos pelo sistema operacional MS 
Windows, quando conectado em uma porta USB (plug in Play) ou 
manual com o uso de driver de instalação compatível com plataforma 
MS Windows; 

k) Dispensa o uso de fonte externa, alimentação via própria interface USB; 

l) Gabinete em aço carbono sem cantos vivos e/ou partes cortantes, com 
pintura epóxi a pó químico na cor padrão cinza claro semi fosco 
texturizado. 

10.1.2 DIMENSÕES 
a) As teclas devem ter dimensões de 27 mm ±5% x 15 mm ±5% x 5 

mm ±5%; 

b) Comprimento do cabo de comunicação de dados do teclado de 1,80 
metros ±5%; 
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c) Dimensões do teclado (sem a proteção contra visuatização de digitação 
de opinião "pestana) de 110 mm ±5% x 65 mm ±5% x 25 mm 

±5%; 

d) Proteção contra visualização de digitação de opinião para pesquisa 
segura com dimensões mínimas e máximas de 14 a 22 mm (A), 40 a 47 
mm (B), 60 a 70 mm (C), 35 a 45 mm (D) sem cantos vivos, conforme 

figura abaixo. 

A figura sugestiva constante deste edital é parte deste anexo e válida como 
especificação técnica, para auxílio e visualização do descritivo estético/estrutural 
(todas as medidas estão em milímetros, sem escala). 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

11. RELSLT. 132/2015 — MONITORES 

Dezembro/2015 
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11.1 MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL DE 31,7 POLEGADAS 

a) Deverão ser fornecidos monitores de vídeo profissional novo e sem uso 
anterior. O modelo ofertado deverá estar em tinha de produção, sem 
previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

11.1.1 TIPO DE MONITOR 

a) Profissional (LFD) com tecnologia LCD ou Led. 

IPRODESP 
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Modelo de referência do suporte para monitor de 32 polegadas 

11.1.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS -ta  5,C. Su • SP 
amargo Pllb0 

cerAa. 
10 co COe 10,,  

Tamanho da tela de no mínimo 31,7 polegad 

Formato de tela Widescreen 16:9; 

Tempo de resposta de até 8 ms; 

Brilho mínimo de 330 cd/m2; 

Taxa de constraste mínima 1.400:1; 

Resolução mínima suportada de 1366 x 768; 

Idiomas do menu: Português, Espanhol e In lês; 

Projetado para uso diário de 16 horas; 

Potencia de áudio mínimo de 2 x 5 W (RMS) integrado; 

Possuir furação para suporte de parede (vesa); 

Menu para ajuste de Contraste, Brilho e Cor; 

Fonte de alimentação com ajuste automático, suportando faixa de tensão 
de 100 a 220VAC à 60hz. 

11.1.3 CONEXÕES 

a) Possuir no mínimo 1 entrada RGB analógica D-Sub, 1 entrada HDMI, 1 
entrada de Áudio e RS232 (in/out). 

11.1.4 ACESSÓRIOS 

a) Fornecido com controle remoto e pilhas, cabo de alimentação, RGB e 
HDMI blindado com conectores dourados, compatíveis com o produto 
ofertado e todos os acessórios necessários para o bom funcionamento 
do monitor; 

b) Com suporte tri-articulável ultra slim, com furação vesa 4 movimentos 
para monitores lcd/plasma/led de 24" até 55", distância mínima da 
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11.1.5 OCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) C) entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de 
r 	ência com todas as informações sobre o equipamento, instruções 
par instalação, configuração e operação em Português. 

112 MONITOR DE VÍDEO PROFISSIONAL DE 46 POLEGADAS 

a) Deverão ser fornecidos monitores de vídeo profissional novo e sem uso 
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem 
previsão de encerramento, na data de entrega da proposta. 

11.2.1 TIPO DE MONITOR 

a) Profissional (LFD) com tecnologia LCD ou Led. 

11.2.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Tamanho da tela de no mínimo 46 polegadas; 

b) Formato de tela widescreen 16:9; 

c) Tempo de resposta de até 12 ms; 

d) Brilho mínimo de 350 cd/m2; 

e) Taxa de contraste mínima 4.000:1; 

f) Resolução mínima individual dos monitores 1920 x 1080; 

g) Idiomas do menu: Português, Espanhol e Inglês; 

h) Projetado para uso diário de 16 horas; 

i) Potência de áudio mínimo de 2 x 10 W (RMS); 

Menu para ajuste de Contraste, Brilho e Cor; 

k) Fonte de alimentação com ajuste automático, suportando faixa de 
tensão de 110 a 220VAC à 60hz. 
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11.2.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
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12. RELSLT. 133/2015 - TABLET DE AVALIAÇÃO 
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11.2.3 CONEXÕES 
a) Possuir no mínimo 1 entrada VGA (analógica D-Sub), 1 entrada HDMI, 1 

entrada de Áudio, 1 RS-232 e 1 LAN (RJ45). 

11.2.4 ACESSÓRIOS 

a) Fornecido com controle remoto e pilhas, cabo de alimentação, RGB e 
HDMI blindado com conectores dourados, compatíveis com o produto 
ofertado e todos os acessórios necessários para o bom funcionamento 

do monitor; 

b) Com suporte de parede Slim fixo, com furação vesa, compatível com o 
monitor a ser ofertado de fácil instalação e com ajuste de nível com 
rotação completa de 360', permitindo que o monitor fique também na 
vertical, distância mínima da parede 46 mm, com manual de instalação, 
parafusos e buchas de fixação, para cada monitor. 

Modelo de referência do suporte para onitor de 46 polegadas 



rx. PAH. 20 
• 

4 

o 

205 

o dno,N, 
;'• 131--às 

-1i39 6 
r---- 

(O ',tardada 

tç 

-; Soarei. da oliva 
lftb 

• 

PREÂMB 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REC 
mínimas necessárias às quais o produto 
obrigatoriamente atender. 

as especificações técnicas 
ado pela proponente deverá 

Notas e de Ptolesto de S.C. Sul - SP 
- Olavo Pires dC C~argo Filmo 

01 423b 
AÇAO - Autentico a pies.tiy*C01>IP. a 

- 	mim 	
• 	. 

ri,o o 

a l-Iereire dos Sara.";:15'arIn7P-r  •••:" 
.  ruminou" do Sav 

CET - Sorocaba 206 
CET - Sorocaba 

3  o Tabelião 
Tabeliã 

AlIT ENt ICAÇ 
confere com o o 

Notas e Oe Proteslc, 
• aavo Piras ça 

Tel.; 01) 42:36•:' 
• AMent.;(,) a presen 

inai a mim aosoi 45,  
copia, a otiol 
de que deo lel 

Sul • SP t  
argo Filho! 

• 
Caderno de Especificações Técnicas 

PRODESP 	 Posto Poupaternpo Sorocaba 
Tecnologia da Informação 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupaternpo Sorocaba 

12.1.14 ACESSÓRIOS 
a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios pertinentes para o 

funcionamento do Tablet. 
b) Deverá ser fornecida capa protetora de siticone compatível com o 

modelo do Tablet. 
12.1.15 ACONDICIONAMENTO 

a) O Tablet e seus acessórios deverão estar devidamente acondicionados 
em embalagens e catços de proteção apropriados. 

12.1.16 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência 

contendo todas as informações sobre os produtos com as instruções 
para instalação, configuração, operação e administração. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

13. RELSLT.131/2015 - CERTIFICADO DIGITAL A3 

SETEMBRO/2015 
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Windows. O sistema foi desenvolvido para eliminar a grande 
vulnerabilidade gerada pela utilização do tradicional "usuário e senha"; 

CET - Sorocaba 

13.1.1 DEFINIÇÕES 

ffle'rEl 
13.1 CERTIFICADO DIGITAL A. 

a) Autoridade Certificadora (AC): entidade que emite, renova ou revoga 
certificados digitais de outras ACs ou de titulares finais; 

b) Autoridade de Registro (AR): entidade responsável pela interface entre o 
usuário e a Autoridade Certificadora. Vinculada a uma AC e tem por 
objetivo o recebimento, validação, encaminhamento de solicitaçõe de 
emissão ou revogação de certificados digitais à AC e identificação, e 
forma presencial, de seus solicitantes; 

c) Cartão Inteligente ou Smart Card: é um tipo de cartão plástico que 
contém processador embutido, capaz de armazenar e processar dados. 
Um smart card pode ser programado para desempenhar inúmeras 
funções, inclusive pode ter capacidade de gerar chaves públicas e 
privadas e de armazenar certificado digital. Pode ser utilizado tanto 
para controle de acesso lógico como para controle de acesso físico; 

d) Certificado Digital: conjunto de dados de computador, gerados por uma 
Autoridade Certificadora, em observância à Recomendação Internacional 
ITU-T X.509, que se destina a registrar, de forma única, exclusiva e 
intransferível, a relação existente entre uma chave de criptografia e uma 
pessoa física, jurídica, máquina ou aplicação; 

e) Certificado do Tipo A3: certificado em que a geração e o 
armazenamento das chaves criptográficas são feitos em cartão 
Inteligente ou token, ambos com capacidade de geração de chaves e 
protegidos por senha, ou hardware criptográfico aprovado peta ICP-
Brasil; 

f) Certificado WinLogon: certificado digital que oferece às empresas 
autenticação eletrônica protegida em sua rede de computadores com telf 
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c)  

Contratação de e resa especializada 
unidade de certificad digital e-CPF tipo A 
Brasil, com prazo de va 	de de 03 (três) 	s. 

Deverão ser fornecidas unidades e certificas o digital e-CPF tipo A3, 
dentro das normas da ICP-Brasil, com prazo 	validade de 03 (três) 
anos; 
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g) Chave Criptográfica: valor numérico ou código usado com um algoritmo 
criptográfico para transformar, validar, autenticar, cifrar e decifrar dados; 

h) Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil): conjunto de 
técnicas, arquitetura, organização, práticas e procedimentos, 
implementados pelas organizações governamentais e privadas brasileiras 
que suportam, em conjunto, a implementação e a operação de um 
sistema de certificação. Tem como objetivo estabelecer os fundamentos 
técnicos e metodológicos de um sistema de certificação digital baseado 
em criptografia de chave pública, para garantir a autenticidade, a 
integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, 
das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem 
certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas 
seguras. A ICP-Brasil foi criada pela Medida Provisória 2200-2, de 
24.08.2001 e está regulamentada pelas Resoluções do Comitê-Gestor da 
ICP-Brasil; 

Revogação de Certificados: encerramento da validade de um certificado 
digital antes do prazo previsto. Pode ocorrer por iniciativa do usuário, 
da Autoridade de Registro, da Autoridade Certificadora ou da 
Autoridade Certificadora Raiz; 

Validação Presencial: processo de identificação, validação e emissão do 
Certificado Digital para o usuário titular dentro das exigências da ICP - 
Brasil; 

X.509: recomendação ITU-T (International Telecommunication Union-
Telecommunication), a especificação X.509 é um padrão que especifica 
o formato dos certificados digitais, de tal maneira que se possa 
amarrar firmemente um nome a uma chave pública, permitindo 
autenticação forte. Faz parte das séries X.500 de recomendações para 
uma estrutura de diretório global, baseadas em nomes distintos para 
localização. 

a) O kit de certificado especificado neste anexo deverá ser entregue no 
mesmo ato da emissão do respectivo certificado e da validação 
presencial para conferência documental do usuário titular; 
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13.1.2 CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

13.1.2.1 
	

DA ENTREGA 

Deverão ser fornecidos kit's de cartão inteligente (s 
USB para utilização do Site de Emissão de NF-e São 
para o atendimento as obrigações fiscais. 

rt-card) e leitora 
bem como 



Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupatempo Sorocaba 

b) A CONTRATADA obriga-se, sem ônus adicional à CONTRATANTE, a 
entregar a versão mais recente do produto a ser fornecido, que esteja 
sendo comercializado no mercado na data de assinatura do contrato. 

Vaial 	dol .'t(cr2.2 uà 	EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
R$ 3.1,," .' 	i0 

ag ,L.Çè serviço deverá liberar certificado digital e-CPF A3 à CONTRATANTE 
riediante apresentação da documentação do usuário titular, conforme o 

• ''ijormas da ICP Brasil e Receita Federal; 
g 

bi 

C 2.2  

544os requisitos técnicos de segurança e interoperabilidade no contexto 
j !/•(!la Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira (ICP-Brasil); 

jcs) 
4ce certificado deverá ser fornecido com o respectivo manual do usuário 

drivers para sistemas operacionais Microsoft Windows XP Professional 
O TI 

32 bits e 64 bits), Vista (32 bits e 64 bits), 7 (32 bits e 64 bits) e mais 
recente; 

d) A CONTRATADA deverá oferecer serviço de revogação de um ou mais 
certificados adquiridos, desde que vigentes; 

e) O serviço deverá dispor de alta disponibilidade e redundância; 

A CONTRATADA deverá prestar suporte técnico no Brasil, em língua 
ortuguesa, por meio de Centrál de Atendimento ao cliente que deverá 

es 	disponível no horário comercial (horário de Brasília compreendido 
entre 	00 e 17h00 de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados 
nacionais). Após o acionamento peta CONTRATANTE os chamados 
deverão ser solucionados em até 24 (vinte e quatro) horas. 

smart card e a leitora a serem fornecidos deverão obedecer aos 
adrões e as especificações técnicas do TI (Instituto Nacional de 
ecnologia da Informação) e possuir laudo de conformidade e selo de 
omologação, emitidos pelo laboratório credenciado do ITI, com relação 

13.1.3 DO ACEITE 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

::ade.ri-to de Es.peciti,:arrCes 
PRODESP 	 pasta Potipatemp:, Sorocaba 

Tecnologia da Informação 

especificações técnicas básicas requeridas, o prazo de aceite será 
reiniciado após a solução do(s) problema(s) reportado(s); 

c) O prazo máximo para a empresa CONTRATADA solucionar o(s) 
problema(s) reportado(s), é de 05 (cinco) dias úteis a contar do 
comunicado da CONTRATANTE. 

13.1.4 DA GARANTIA 

a) A empresa CONTRATADA deverá fornecer garantia, de no mínimo, 36 
meses para o cartão inteligente (smart card) e 12 meses para a leitora; 

b) Durante o prazo de garantia deverá ser substituída sem ônus para a 
CONTRATANTE, a peça defeituosa, salvo quando o defeito for provocado 
por uso inadequado ou má conservação. Inclui-se na garantia os 
serviços de manutenção e substituição das peças e reconfigurações 
necessárias para reparo, bem como outras despesas decorrentes destes 
serviços, sem ônus para a CONTRATANTE; 

c) O período de disponibilidade para execução pela empresa CONTRATADA 
dos serviços de garantia será de segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 
às 17h00, exceto feri 

realizada o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 
da notific ção, sempre por produto novo e de 

configuração igual ou superior ao produto que está 

cados será contado a partir da entrega 
r.r• 
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a) A CONTRATANTE emitirá o termo de aceite após a constatação de que 
o(s) produto(s)/serviço(s) fornecido(s) atende(m) às especificações 
técnicas básicas requeridas; 

b) O prazo máximo para emissão do termo de aceite do(s) produto(s) e 
serviço(s) especificado(s) neste anexo será de 15 (quinze) dias, a contar 
da data de validação presencial do(s) usuário(s) titular(es) do(s) 
certificado(s). Caso o(s) produto(s)/serviço(s) não atenda(m) as4.„- 
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1=11.3-Jecto I 	 Folha..: 	1 .. ,. 	. „ . 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:47:55 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PIRO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	- MATEI. 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011740 	NOME: 

DT.ADM.:12/12/16 	CATEI.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

ADRIANA APARECIDA PAVANI 	FUNCAO: 	0592 

1.257,39 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	REMES: 

BASES 

PC1 	COO DESCRICAO 

195.00 

VALOR 

137 IA PARCELA 13 6.00 628,70 001 401 INSS 	SALARIO 8.00 100,59 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 001 408 SEGURO DE VIDA 0.0] 2,40 991 697 HORA NÃO TRABA 90,27 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.03 502,96 001 706 BASE IRRF SALA 653,84 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 628,70 001 708 BASE IRRF DO A 1.156,80 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 IA. 	BASE 	IRRF 653,84 

I 1 721 SAL.CONTR.ATE 1.257,39 

I 1 729 FGTS 	130. 	SALA 50,29 

I 1 730 BASE 	FGTS 	13o. 628,70 

1 1 731 BASE DO FGTS 1.257,39 

1 1 732 FGTS 100,59 

1 750 DED. 	INSS 	SALA 100,59 

1 1 754 BASE INSS EMPR 251,48 

1 1 755 BASE 	INSS TERC 72,93 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 24,97 

I E 792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

I 1 799 LIQUIDO A RECE 646,94 

1 E 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.886,09 
	

6.00 	1.239,15 
	

SALARIO LIQ. 	646,94 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012033 NOME: ALEXANDRE FRANCO DA ROCHA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:24/07/17 CATEI.: MENSALISTA 	SAL.: 	773,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 	HR.MES: 120.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 2.50 161,20 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 61,90 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 773,78 001 406 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 402,37 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 309,51 001 708 BASE IRRF DO A 711,88 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 161,20 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 402,37 

1 447 	CONV ODONTO TI 0.0C 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 773,78 

I 1 729 FGTS 	130. 	SALA 12,89 

I 1 730 BASE 	FGTS 	130. 161,20 

I 1 731 BASE DO FGTS 773,78 

1 1 732 FGTS 61,90 

1 1 750 DEI. 	INSS SALA 61,90 

1 1 754 BASE 	INSS EMPR 154,76 

1 1 755 BASE 	INSS TERC 44,88 

1 756 BASE 	INSS AC.T 15,37 

1 1 792 SALARIOS DO ME 773,78 

1 1 799 LIQUIDO A RECE 395,17 

I 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

32.50 	934,98 
	

8.00 	539,51 
	

SALARIO LIQ. 	395,47 

2960 



PrOdectc, Folha..: 	2 . 	„... 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:47:56 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO TECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil. Cl - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011461 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

AMANDA APARECIDA CARDOSO 	FUNCAC: 	0592 

1.418,59 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 INSS SALARIO 8.03 113,48 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 89,68 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 697 HORA NÃO TRABA 53,91 

411 VALE TRANSPORT 0.00 85,12 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 SOl 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE 	FGTS 	13o. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.418,59 

732 FGTS 113,48 

750 DED. 	INSS 	SALA 113,48 

754 BASE INSS EMPR 283,72 

755 BASE INSS TERC 82,28 

756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 645,65 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIQ. 	645,65 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012131 NOME: ANA PAULA MACHADO CARDOSO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 
DT.ADM.:09/10/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 
COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 
137 lA PARCELA 13 1.50 145,08 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 80,08 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 926,98 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 145,08 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 462,72 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 SOl 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

729 FGTS 	130. 	SALA 11,60 

930 BASE 	FGTS 	130. 145,08 

731 BASE DO FGTS 1.160,65 

732 FGTS 92,85 

750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

754 BASE INSS EMPR 232,13 

755 BASE INSS TERC 67,32 

756 BASE INSS AC.T 23,05 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

999 LIQUIDO A REGE 596,64 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODoN 13,18 

TOTAIS -> 	31.50 	1.305,73 
	

8.00 	709,09 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

2961i 



PnOldecto l 	 Folha..: 	3 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:47:57 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO :TECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	!ATRIZ 	 Tp. Conrr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011671 	NOME: 

DT.ADM.:13/09/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

ANDERSON JOSE DE CARVALHO 	FUNCAO: 	0592 

773,78 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	> 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

120.00 

VALOR 

121 1/3 	FERIAS 	REI 0.00 292,32 001 401 INSS SALARIO 8.00 47,45 001 604 PARTE EMP.VT/F 121,01 

127 FERIAS VENC IN 12.12 773,78 001 402 INSS 	130. 	SALA 8.00 56,74 001 706 BASE IRRF SALA 948,15 

128 FERIAS 	PROPORC 1.12 103,17 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 708 BASE 	IRRF DO A 711,88 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 100,00 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 309,51 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 402,37 

222 SALDO SALARIO 23.00 593,23 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 35,59 001 721 SAL.CONTR.ATE 593,23 

250 130. 	RESCISAO 11.12 709,30 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.141,73 001 726 BASE IRRF DO I 652,56 

1 444 AV.PREVIO DESC 30.00 773,78 001 729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

I 479 V.TRANSP.NAO U 0.00 200,10 001 731 BASE DO FGTS 593,23 

I I 732 FGTS 47,45 

1 733 SAL.CONTR.LIM. 709,30 

I I 750 DED. 	INSS 	SALA 47,45 

1 I 752 DED.INSS 	130.5 56,74 

I I 754 BASE 	INSS EMPR 260,51 

I I 755 BASE 	INSS TERC 75,55 

1 I 756 BASE 	INSS AC.T 25,87 

1 1 792 SALARIOS DO ME 773,78 

I I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

i 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 	47. 	2.571,80 	 46.00 	2.571,80 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

2962 



. Proje-cto 1 	 Folha..: 	4 .. ,,., ,...., 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:47:57 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	 Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CU0TO:002031000 	MAT.: 012089 NOME: ANDREIA ANTUNES COELHO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/08/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 ., HR.MES: 180.00 

DESCONTOS 	 BASES 

VALOR PCI COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

193,44 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	66,09 

I 410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

I 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	193,44 001 708 BASE IRRF DO A 	1.067,80 

I 447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	603,54 

I 	 I 721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

I 	 1 729 FGTS 130. SALA 	15,47 

I 	 730 BASE FGTS 130. 	193,44 

11 731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

11 732 FGTS 	 92,85 

I1 750 DED. INSS SALA 	92,85 

I1 754 BASE INSS EMPR 	232,13 

11 755 BASE INSS TESO 	67,32 

11 756 BASE INSS AC.T 	23,05 

1 	 792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

I 	 799 LIQUIDO A RECE 	596,64 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO REF. 

137 lA PARCELA 13 2.00 

270 SALARIO MENSAL 30.00 

T,,AIS 
	

32.00 	1.354,09 
	

8.00 	757,45 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

C.CU0TO:002031000 	MAT.: 011942 NOME: ANTONIO CARLOS F JUNIOR 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:15/05/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 220.00 

DESCONTOS 	 BASES 

VALOR PCI COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

472,86 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	9,54 

	

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 706 BASE IRRF SALA 	737,67 

	

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	472,86 001 708 BASE IRRF DO A 	1.376,65 

	

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	809,21 

721 SAL.CONTR.ATE 	1.418,59 

729 FGTS 130. SALA 	37,82 

730 BASE FGTS 130. 	472,86 

731 BASE DO FGTS 	1.418,59 

732 FGTS 	 113,48 

750 DED. INSS SALA 	113,48 

754 BASE /NSS EMPR 	283,72 

755 BASE INSS TERC 	82,28 

756 BASE INSS AC.T 	28,18 

792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 	730,77 

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS - 	34.00 	1.891,45 	 8.00 	1.160,68 
	

SALARIO LIO. 	730,77 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO REF. 

137 lA PARCELA 13 4.00 

270 SALARIO MENSAL 30.00 



PrOdects3 	 Folha..: 5 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 20 7 ORDEM.  NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:47:58 - Empresa. PROJECTO / Filial.  MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E - 	MATRIZ 	J,ntr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011463 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

AREANA PINHEIRO RORATO 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 IA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 123,68 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

I 411 VALE TRANSPORT 0.00 85,12 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

I 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

I 447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

1 I 729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

I I 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

I I 731 BASE DO FGTS 1.418,59 

I 732 FGTS 113,48 

1 I 750 DEU. 	INSS SALA 113,48 

1 1 754 BASE 	INSS EMPR 283,72 

1 1 755 BASE 	INSS 	TERC 82,28 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

1 1 792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

I 799 LIQUIDO A RECE 645,65 

I I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TwrAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIQ. 	645,65 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012072 NOME: ARIELE CEU OTAVIANO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:14/08/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC! COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 2.50 241,80 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1.013,76 

I 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 241,80 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 549,50 

I 447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

I I 729 FGTS 	130. 	SALA 19,34 

I 730 BASE 	FGTS 	130. 241,80 

I 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

I I 732 FGTS 92,85 

I I 750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

I I 754 BASE INSS EMPR 232,13 

I 755 BASE 	INSS TERC 67,32 

I 756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

! I 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

I I 799 LIQUIDO A RECE 596,64 

I I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

32.50 	1.402,45 
	

8.00 	805,81 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

29641 



Prodiec.ics 1 
Folha..: 	6 

SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:00 - Empresa: PROJECTO/ Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO 	GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Op. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011465 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

AUGUSTO MARQUES DE MORAES 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

220.00 

VALOR 
137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 INSS 	SALARIO 8.00 109,59 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 135,68 

1 409 FALTAS EM HORA 0.21 1,35 001 698 HORAS ABONADAS 1,48 

1 410 ADIANT. 	SALAR/ 0.00 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 692,95 

1 411 VALE TRANSPORT 0.00 85,12 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

1 412 ADIANT.13 SALA 0.00 709,30 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.369,98 

467 DOR 7.33 47,26 001 729 FGTS 	13o. 	SALA 56,74 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30  

1 731 BASE DO FGTS 1.369,98 

732 FGTS 109,59 

750 DEI. 	INSS SALA 109,59 

754 BASE 	INSS EMPR 274,00 

755 BASE INSS TERC 79,46  

756 BASE 	INSS AC.T 27,21 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A ROCE 600,93 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TUTAIS 
	

36.00 	2.127,89 	 15.54 	1.526,96 
	

SALARIO LIO. 	600,93 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012133 NOME: BEATRIZ DUARTE DE OLIVEIRA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:09/10/17 CATOU.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 180.00 
PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO VALOR 
137 lA 	PARCELA 	13 1.50 145,08 001 401 	INSS SALARIO 8.00 92,85 101 603 PARTE EMP.C.BA 80,08 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 III 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

410 ADIANT. 	SALARI 0.60 464,26 00 708 BASE IRRF DO A 926,98 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 145,08 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 462,72 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 SOl 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

729 FGTS 	13o. 	SALA 11,60 

730 BASE 	FGTS 	130. 145,08 

731 BASE DO FGTS 1.160,65 

732 FGTS 92,85 

750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

754 BASE 	INSS 	EMPR 232,13 

755 BASE 	INSS 	TERC 67,32 

756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

799 LIQUIDO A ROCE 596,64 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

31.50 	1.305,73 
	

8.00 	709,09 
	

SALARIO LIO. 	596,64 

2965 



Empresa: 000 JECTO - GOSTAI, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil TE. Contr.: Indeterminado - MATRIZ 

36.00 	1.740,98 8.00 	1.213,98 SALARIO LIQ. 	527,00 

Pn>decto 1 	 Folha..: 7 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:01 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011685 	NOME: 

DT.ADM.:03/ 1 0/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

BIANCA RODRIGUES DE CAMPOS 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COO DESCRICAO 

180.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 580,33 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.10 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 151,16 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.10 464,26 001 698 HORAS ABONADAS 14,38 

1 411 VALE TRANSPORT 0.00 69,64 001 706 BASE IRRF SALA 603,54 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 580,33 001 708 BASE IREI DO A 1 	067,80 

1 447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 603,54 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

I I 729 FGTS 	130. 	SALA 46,42 

1 I 730 BASE 	FGTS 	130. 580,33 

1 I 731 BASE DO FGTS 1 	160,65 

1 I 732 FGTS 92,85 

I I 750 DED. 	INSS SALA 92,65 

I I 754 BASE 	INSS EMPR 232,13 

I I 755 BASE 	INSS TERC 67,32 

I 1 756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

I 792 SALARIOS DO ME 1 	160,65 

I 1 799 LIQUIDO A RECE 527,00 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

2966' 



PrOJect.ei I Folha..: 	8 „... 	, , .... 	1 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:02 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. C.ntr. Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	012156 	NOME: 

DT.ADM.:26/10/17 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

BRUNO MARTINEZ 	FUNCAO: 	0595 

2.182,13 	GERIR.: 	00 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

COORD DE ATENDIMENTO 

PERC.ADTO: 	040 	O HR.MES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

220.00 

VALOR 
137 lA PARCELA 13 1.00 181,84 001 401 	INSS 	SALARIO 9.00 196,39 001 603 PARTE EMP.C.BA 18,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 2.182,13 00 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 42,15 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 872,85 00! 706 BASE IRRF SALA 1.112,89 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 181,84 001 708 BASE IRRF DO A 1.274,37 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 401,52 

I 721 SAL.CONTR.ATE 2.182,13 

I 729 FGTS 	13o. 	SALA 14,54 

] 730 BASE FGTS 	13o. 181,84 

I 731 BASE DO FGTS 2.182,13 

[ 732 FGTS 174,57 

j 750 DED. 	INSS SALA 196,39 

I 754 BASE INSS EMPR 436,43 

[ 755 BASE INSS TERC 126,56 

j 756 BASE INSS AC.T 43,34 

1 792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

I 799 LIQUIDO A RECE 1.105,99 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

31.00 	2.363,97 
	

9.00 	1.257,98 
	

SALARIO LIQ. 	1.105,99 

2967 



PrOdef..,-to 	 Folha..: 9 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:03 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JEITO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Eil.: Cl - MATRIZ 	SE. Con,r.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011639 	NOME: 

DT.ADM.:02/08/16 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC] 

CASSIO CRISTIANO DA SILVA 	FUNCAO: 	0592 

1.257,39 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	FIRMES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

195.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 628,70 00] 401 INSS 	SALARIO 8.00 96,81 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 00] 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 99] 604 PARTE EMP.VT/F 145,36 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 502,96 00] 697 HORA NAO TRABA 37,72 

I 411 VALE TRANSPORT 0.00 75,44 00] 706 BASE IRRF SALA 610,36 

I 412 ADIANT.13 SALA 0.00 628,70 001 708 BASE IRRF DO A 1.126,66 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 623,70 

I 467 DSR 7.33 47,26 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.210,13 

I I 729 FGTS 	130. 	SALA 50,29 

I I 730 BASE 	FGTS 	130. 628,70 

1 1 731 BASE DO FGTS 1.210,13 

I ] 732 FGTS 96,81 

1 ] 750 DEU. 	INSS 	SALA 96,81 

I I 754 BASE INSS EMPR 242,03 

I I 755 BASE INSS TERC 70,19 

I I 756 BASE 	INSS AC.T 24,04 

I 1 792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

1 1 799 LIQUIDO A RECE 528,02 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.886,09 
	

15.33 	1.358,0, 
	

SALARIO LIQ. 	528,02 

2968 



Pn)dect.c.3 1 
Folha..: 	10 ..... 	........ 

SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:03 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E 	 Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CU5TO:002031000 	MAT.: 	011686 NOME: 

DT.ADM.:03/10/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

CELIO FLORENCIO GONCALVES 	FUNCAO: 	0592 

1.257,39 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

195.00 

VALOR 
129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 	INSS SALARIO 8.00 100,59 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
137 	IA PARCELA 13 6.00 628,70 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 145,36 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 502,96 001 697 HORA NAO TRABA 50,68 

411 VALE TRANSPORT 0.00 75,44 001 706 BASE IRRF SALA 653,64 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 628,70 001 708 BASE IRRF DO A 1.156,80 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 653,84 

716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

/21 SAL.CONTR.ATE 1.257,39 

729 FGTS 	130. 	SALA 50,29 

730 BASE FGTS 	130. 628,70 

731 BASE DO FGTS 1.257,39 

732 FGTS 100,59 

750 DED. 	INSS SALA 100,59 

754 BASE INSS EMPR 251,48 

755 BASE INSS TERC 72,93 

756 BASE 	INSS AC.T 24,97 

792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

799 LIQUIDO A REGE 602,57 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

ele PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 	37.00 	1.917,16 
	

8.00 	1.314,59 
	

SALARIO LIQ. 	602,57 

2969 



,P.P7deutslyi 	 Folha..: 11 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:04 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011469 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

CESAR FERNANDO SILVA SAMPAIO 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	8 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COO DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 IA PARCELA 	13 6.00 709,30 001 401 	INSS 	SALARIO 8.10 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 3,10 

1 410 ACIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

I 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

1 447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 16. 	BASE 	IRRF 737,67 

1 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

1 731 BASE DO FGTS 1.418,59 

1 732 FGTS 113,48 

1 750 DED. 	INSS SALA 113,48 

1 754 BASE INSS EMPR 283,72 

1 755 BASE INSS TERC 82,28 

1 756 BASE INSS AC.T 28,18 

1 792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

1 799 LIQUIDO A ROCE 730,77 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.397,12 
	

SALARIO LIQ. 	730,77 



PrOdecto 	
Folha..: 12 

SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:04 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa. PRO JECCO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil., 11 - MATRIZ 	 Tp. Cor-1,r.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011473 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC! 

CRISTIANE LEITE PEREIRA 	FUNCAO: 	0592 

2.182,13 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	0408 	HR.MES: 

BASES 

PC! 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 
125 DIF. 	SALARIO 0.00 272,70 001 401 INSS SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
137 	lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 117,28 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 698 HORAS ABONADAS 66,74 

411 VALE TRANSPORT 0.00 85,12 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 
412 ADIANT.13 SALA 0.00 709,30 00) 708 BASE IRRF DO A 1.539,08 
447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 971,64 

721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE FGTS 	130. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.418,59 

732 FGTS 113,48 

750 DED. 	INSS SALA 113,48 

754 BASE INSS EMPR 283,72 

755 BASE INSS TERC 82,28 

756 BASE INSS AC.T 28,18 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 645,65 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.400,59 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIQ. 	918,35 

2971 



PrÇidect.cri 
	

Folha..: 13 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:05 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 11 - MATRIZ 	Tp. COntr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011475 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

DAIANI 	DE 	FATIMA FERREIRA 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	00 	DEP.SAL.FAM.: 	00 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PC] 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 109,05 001 401 INSS 	SALARIO 8.10 113,48 00] 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 408 SEGURO DE VIDA 0.10 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 3,10 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.10 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

1 412 ADIANT.13 SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

1 447 CONV ODONTO TI 0.11 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

1 1 729 FGTS 	13o. 	SALA 56,74 

I 1 730 BASE 	FGTS 	13o. 709,30 

I 1 731 BASE DO FGTS 1.418,59 

1 1 732 FGTS 113,48 

1 1 750 DED. 	INSS 	SALA 113,48 

I 1 754 BASE INSS EMPR 283,72 

1 1 755 BASE INSS TERC 82,28 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

1 792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

1 799 LIQUIDO A REGE 730,77 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	2.236,94 
	

8.11 	1.397,12 
	

SALARIO LIQ. 	839,82 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011945 NOME: DALIANE DE SOUZA LOPES 	FUNCAO: 0592 
	

ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:15/05/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 - FIRMES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC] COD DESCRICAO REF. VALOR PC] COD DESCRICAO VALOR 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 	INSS SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 

137 	lA PARCELA 13 4.00 386,88 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1.067,80 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 386,88 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 603,54 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

I j 729 FGTS 	130. 	SALA 30,95 

I 1 730 BASE 	FGTS 	130. 386,88 

1 1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 1 732 FGTS 92,85 

1 1 750 DED. 	INSS SALA 92,85 

1 1 754 BASE INSS EMPR 232,13 

1 1 755 BASE 	INSS 	TERC 67,32 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

1 1 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

1 1 799 LIQUIDO A ROCE 627,71 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

35.00 	1.578,60 
	

8.00 	950,89 
	

SALARIO LIQ. 	627,71 



PrOdecto 
Folha..: 	14 

SIGA -/GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:06 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.. 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011477 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

DANIEL ALCANTARA OLIVEIRA 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAG 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	1 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 
130 AUXILIO DOENCA 1.00 38,69 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 3,09 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 
137 lA PARCELA 13 5.00 483,60 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 20,12 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 15,48 001 708 BASE IRRF DO A 417,84 
1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 483,60 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 402,36 
1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 38,69 

I I 729 FGTS 	130. 	SALA 38,68 

I 1 730 BASE 	FGTS 	130. 483,60 

1 I 731 BASE DO FGTS 38,69 

I 1 732 FGTS 3,09 

I 1 750 DED. 	INSS 	SALA 3,09 

] I 754 BASE 	INSS EMPR 7,74 

I 1 755 BASE 	INSS TERC 2,24 

I I 756 BASE 	INSS AC.T 0,77 

I 1 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

I 1 799 LIQUIDO A RECE 13,22 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

iIS 	 6.00 	522,29 
	

8.00 	509,07 
	

SALARIO LIQ. 	13,22 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011479 NOME: DANIELA COSTA MANDALOUFAS 	FUNCAO: 0596 	COORD RECUR INTERNOS 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSAL/STA 	SAL.: 	2.182,13 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 
COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 
137 lA PARCELA 13 6.00 1.091,07 00j 401 	INSS 	SALARIO 9.00 196,39 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 2.182,13 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NÃO TRABA 29,36 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 872,85 001 698 HORAS ABONADAS 121,60 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 1.091,07 001 706 BASE IRRF SALA 1.112,89 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 1.985,74 

I 1 709 1A. 	BASE 	IRRF 1.112,89 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 2.182,13 

I 1 729 FGTS 	13o. 	SALA 87,28 

I 1 730 BASE 	FGTS 	13o. 1.091,07 

I 1 731 BASE DO FGTS 2.182,13 

1 I 732 FGTS 174,57 

I 1 750 DED. 	INSS 	SALA 196,39 

j 754 BASE INSS EMPR 436,43 

I 1 755 BASE INSS TERC 126,56 

1 I 756 BASE 	INSS AC.T 43,34 

I 1 792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

I I 799 LIQUIDO A RECE 1.105,99 

I I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 	36.00 	3.273,20 	 9.00 	2.167,21 	SALARIO LIQ. 	1.105,99 

2973 



Pro-dec.-fr.) 	 Folha..: 15 
SIGA -/GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:07 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTS - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E E,I 	00 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011690 	NOME: 

DT.ADM.:03/10/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

DANIELI 	DA ROCHA SOARES 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

180.00 

COE DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO VALOR 

106 AVISO PREVIO I 33.00 1 276,72 001 401 INSS SALARIO 9.00 160,17 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 47,32 

121 1/3 	FERIAS 	RES 0.00 419,12 001 402 INSS 	13o. 	SALA 8.00 92,85 001 604 PARTE EMP.VT/F 52,63 

127 FERIAS VENC 	IN 12.12 1 160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 706 BASE IRRF SALA 968,61 

128 FERIAS 	PROPORC 1.12 96,72 031 411 VALE TRANSPORT 0.00 30,17 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 625,83 

129 SALARIO FAMILI 1.00 13,46 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 4 507,66 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

146 130. 	SAL.INDEN 2.12 193,44 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 S0l 721 SAL.CONTR.ATE 1.779,67 

161 FERIAS 	S/AV.PR  1.12 96,72 001 479 V.TRANSP.NAO U 0.00 128,80 00 726 BASE 	IRRF DO 1 1.067,80 

162 1/3 	FER.S/AV.P 0.00 32,24 001 727 FGTS RESCISAO 142,37 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 120,00 001 728 FGTS MULTA 40,  94,09 

222 SALDO SALARIO 13.00 502,95 001 733 SAL.CONTR.LIM. 1.160,65 

250 130. 	RESCISAO 10.12 967,21 SOl 735 FGTS 	130. 	RESC 92,85 

392 CESTA BASICA 0.00 47,32 001 743 DED.DEP. 	13o 	S 189,59 

750 DED. 	INSS 	SALA 160,17 

752 DED.INSS 	130.0 92,85 

754 BASE INSS EMPR 588,06 

755 BASE 	INSS TERC 170,54 

756 BASE 	INSS AC.T 58,40 

770 BASE FGTS RESC 1 	779,67 

771 BASE 	FGTS 	13 	R 1 	160,65 

776 CONE 10, 	DEP F 23,52 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

73.60 	4.926,55 
	

17.00 	4.926,55 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

2974 



Prodecto 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 
Hora...: 16:48:08 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	16 
DT.Ref.: 26/12/17 

Emissão: 26/12/17 
Empresa, PRO JEITO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOs - E r 	01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011480 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COE DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

DANILO ALCANTARA OLIVEIRA 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COE DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 
137 lA PARCELA 13 6.00 580,33 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 SOl 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 1,61 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 706 BASE IRRF SALA 603,54 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 580,33 001 708 BASE IRRF DO A 1.091,56 

447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 627,30 

721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

729 FGTS 	13o. 	SALA 46,42 

730 BASE 	FGTS 	130. 580,33 

731 BASE DO FGTS 1.160,65 

732 FGTS 92,85 

750 DOO. 	INSS 	SALA 92,85 

754 BASE INSS EMPR 232,13 

755 BASE INSS TERC 67,32 

756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

799 LIQUIDO A ROCE 596,64 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE 	EMP.ODON 13,18 

36.00 	1.740,98 
	

8.00 	1.144,34 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

2975 



PrOdect.c) I Folha..: 	17 „ 
SIGA ./GPER.  040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:08 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO 	GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr. 	Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011615 NOME: DANILO BRAZ DOS SANTOS 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/07/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 195.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

107 ADICIONAL 	1/3 28.00 391,19 001 401 INSS SALARIO 8.00 6,71 Sol  603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 

126 FERIAS 28.00 1.173,56 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991  604 PARTE EMP.VT/F 29,77 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 33,53 001 706 BASE IRRF SALA 43,59 

137 	lA PARCELA 13 6.00 628,70 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 5,03 001 708 BASE IRRF DO A 590,80 

221 INSUFIC.SALDO 0.00 93,51 SOl 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 628,70 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 557,27 

270 SALARIO MENSAL 2.00 83,83 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

488 FERIAS 	PAGAS M 28.00 1.564,75 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.648,58 

491 INSS 	FERIAS 8.00 125,17 00 729 FGTS 	130. 	SALA 50,29 

730 BASE 	FGTS 	13o. 628,70 

731 BASE DO FGTS 1.646,58 

732 FGTS 131,88 

750 DED. 	INSS 	SALA 6,71 

751 DED. 	INSS 	FERI 125,17 

754 BASE INSS EMPR 329,72 

755 BASE 	INSS TERC 95,62 

756 BASE 	INSS AC.T 32,74 

792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

799 LIQUIDO A RECE 31,07 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

65.00 	2.401,86 
	

44.00 	2.370,79 
	

SALARIO LIQ. 	31,07 



Prodecto 	 Folha..: 18 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:09 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - LISTAI, ASSESSORIA E SERVICOS -E Ell., 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.00STO:002031000 	MAT.: 	012073 	NOME: 

DT.ADM.:14/08/17 	CATEI.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

DENISE CRISTINA L DE CARVALHO 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 2.50 241,80 001 401 INSS SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1.222,55 

r 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 241,80 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 758,29 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 19,34 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 241,80 

j 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

732 FGTS 92,85 

750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

754 BASE INSS EMPR 232,13 

755 BASE 	INSS TERC 67,32 

756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

799 LIQUIDO A RECE 596,64 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS -> 	 32.50 	1.402,45 
	

8.00 	805,81 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012085 NOME: EDSON F DE MEDEIROS JUNIOR 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:21/08/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 	HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 
COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 
137 lA PARCELA 	13 2.00 193,44 001 401 INSS SALARIO 8.00 83,30 DlJ 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1 160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 13,93 

409 FALTAS EM HORA 0.51 3,29 Sol 706 BASE IRRF SALA 493,73 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1.032,21 

412 ADIA1OT.13 	SALA 0.00 193,44 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 567,95 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 III 721 SAL.CONTR.ATE 1.041,29 

467 DSR 18.00 116,07 001 729 FGTS 	130. 	SALA 15,47 

730 BASE 	FGTS 	130. 193,44 

731 BASE DO FGTS 1.041,29 

732 FGTS 83,30 

750 DEI. 	INSS 	SALA 83,30 

754 BASE /NSS EMPR 208,26 

755 BASE 	INSS TERC 60,39 

756 BASE 	INSS AC.T 20,68 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

799 LIQUIDO A ROCE 486,83 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

. ,AIS -> 
	

32.00 	1.354,09 
	

26.51 	867,26 
	

SALARIO LIQ. 	486,83 

2977 



PrOdectio Folha..: 	19 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:10 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JEITO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVI= - E Fil.: 	MATRIZ 	Te. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011485 NOME: ELIAS SODRE DOMINGUES 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 220.00 

DESCRICAO 	VALOR  

PARTE EMP.C.BA 	109,20 

PARTE EMP.VT/F 	67,71 

BASE IRRF SALA 	393,42 

BASE IRRF DO A 	640,25 

1A. BASE ERRE 	337,62 

SAL.CONTR.ATE 	1.639,26 

FGTS 130. SALA 	56,74 

BASE FGTS 13o. 	709,30 

BASE DO FGTS 	1.639,26 

FGTS 	 131,14 

DES. INSS SALA 	60,53 

DED. INSS FERI 	70,61  

BASE INSS EMPR 	327,85 

BASE INSS TERC 	95,08 

BASE INSS AC.T 	32,56 

SALARIOS DO ME 	1.418,59 

LIQUIDO A ROCE 	270,52 

SEGURO DE VIDA 	1,02 

PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

50.00 	2.348,56 
	

30.00 	2.078,04 
	

SALARIO LIO. 	270,52 

PROVENTOS DESCONTOS BASES  

COE DESCASCA° REF. VALOR PCI COO DESCASCA° REF. VALOR PCI COD 

107 ADICIONAL 1/3 14.00 220,67 001 401 INSS SALARIO 8.00 60,53 001 603 

126 FERIAS 14.00 662,01 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 302,63 001 706 

270 SALARIO MENSAL 16.00 756,58 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 45,39 001 708 

I 412 ADIANT.13 	SALA 0.10 709,30 001 709 

1 447 CONV °DONT() TI 0.00 4,50 001 721 

1 488 FERIAS PAGAS M 14.00 882,68 001 729 

I 491 INSS 	FERIAS 8.00 70,61 001 730 

1 I 731 

1 1 732 

1 1 750 

1 1 751 

1 1 754 

I I 755 

1 1 756 

1 792 

1 1 799 

I 1 817 

I 1 818 

1 
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* PrOdect.c) I Folha..: 	20 .,„. 	...., 	1 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:10 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Concr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011487 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

	

FABIANA ELIAS AMBROZIO 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	02 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

220.00 

COE DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 
104 ABONO PECUNIAR 10.00 472,87 001 401 INSS SALARIO 8.00 98,36 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 
107 ADICIONAL 	1/3 4.00 63,05 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE 	EMP.VT/F 110,23 
126 FERIAS 4.00 189,15 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 491,78 00] 706 BASE 	IRRF SALA 639,30 
137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 73,77 001 708 BASE IRRF DO A 829,40 
151 ABONO PECUN I/ 10.00 157,62 001 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 337,62 
270 SALARIO MENSAL 26.00 1.229,44 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 00 716 DED.DEP. 	FOLHA 379,18 

488 FERIAS PAGAS M 4.00 882,69 101 721 SAL.CONTR.ATE 1.481,64 

491 INSS 	FERIAS 8.00 20,17 001 729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.481,64 

732 FGTS 118,53 

750 DED. 	INSS 	SALA 98,36 

751 DED. 	INSS 	FERI 20,19 

754 BASE INSS EMPR 296,33 

755 BASE INSS 	TERC 85,94 

756 BASE INSS AC.T 29,43 

792 SALARIOS DO ME 1 	418,59 

799 LIQUIDO A RECE 538,46 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

X. 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

60.00 	2.821,43 
	

20.00 	2.282,97 
	

SALARIO LIQ. 	538,46 
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. PrOdectic.) 1 	 Folha..: 21 ,,... 	,...._ 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:10 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E F 	01 - MATRIZ 	To. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO002031000 	MAT.: 011948 NOME: FABIANA SANTOS SIQUEIRA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:15/05/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 , NOMES: 220.00 

BASES 

COD DESCRICAO 	VALOR 

	

603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

697 HORA NAO TRABA 	53,20 

	

706 BASE IRRF SALA 	737,67 

	

708 BASE IRRF DO A 	1.305,11 

709 IA. BASE IRRF 	737,67 

1 721 SAL.CONTR.ATE 	1.418,59 

	

1 729 FGTS 13o. SALA 	37,82 

	

1 730 BASE FGTS 130. 	472,86 

1 731 BASE DO FGTS 	1.418,59 

1 732 FGTS 	 113,48 

	

1 750 DEI. INSS SALA 	113,48 

	

1 754 BASE INSS EMPR 	283,72 

	

1 755 BASE INSS TERC 	82,28 

	

1 756 BASE INSS AC.T 	28,18 

	

1 792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

	

1 799 LIQUIDO A RECE 	730,77 

	

I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

SALARIO LIQ. 	730,77 

COO 

PROVENTOS 

DESCR/CAO 	REF. VALOR PCI 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. VALOR PC1 

137 IA PARCELA 13 4.00 472,86 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 113,48 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 472,86 001 

447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 

34.00 	1.891,45 8.00 	1.160,68 
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Pradecto I 
Folha..: 	22 

SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora.: 16:48:11 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - E Fil.: Cl 	MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO002031000 	MAT.: 	011742 	NOME: 

DT.ADM.:12/12/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

FELIPE 	FURINI 	MENDEZ 	FUNCAO: 	0704 

2.182,13 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

TECNICO INFORMATICA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 1.091,07 001 401 	INSS 	SALARIO 9.00 196,39 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 2.182,13 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 12,50 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 872,85 001 698 HORAS ABONADAS 6,94 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 1.091,07 001 706 BASE IRRF SALA 1.112,89 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 1.985,74 

I 1 709 1A. 	BASE 	IRRF 1.112,89 

I I 721 SAL.CONTR.ATE 2.182,13 

I 1 729 FGTS 	130. 	SALA 87,28 

I I 730 BASE 	FGTS 	130. 1.091,07 

I I 731 BASE DO FGTS 2.182,13 

I I 732 FGTS 174,57 

I 1 750 DED. 	INSS SALA 196,39 

I 1 754 BASE 	INSS EMPR 436,43 

1 I 755 BASE 	INSS TERC 126,56 

I I 756 BASE 	INSS AC.T 43,34 

I 1 792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

I 1 799 LIQUIDO A RECE 1.105,99 

I I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	3.273,20 
	

9.00 	2.167,21 
	

SALARIO LIO. 	1.105,99 
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PrQdecka 	 Folha..: 23 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:11 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011489 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

FELIPPE MACHOSKI DE SOUZA 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	0409 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 580,33 001 401 INSS SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 141,96 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 698 HORAS ABONADAS 1,16 

411 VALE TRANSPORT 0.00 69,64 001 706 BASE IRRF SALA 603,54 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 580,33 001 708 BASE IRRF DO A 545,75 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 61,49 

503 DESC. 	INSUFIC. 0.00 19,98 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 46,42 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 580,33 

1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 732 FGTS 92,85 

1 750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

1 754 BASE INSS EMPR 232,13 

¡ 755 BASE INSS TERC 67,32 

1 756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

1 792 SALARIOS DO ME 1 	160,65 

1 799 LIQUIDO A RECE 477,02 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.740,98 
	

8.00 	1.263,96 
	

SALARIO LIQ. 	477,02 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011676 NOME: FERNANDA DE ALMEIDA DUART 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:19/09/16 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 
121 1/3 	FERIAS 	RES 0.00 309,51 001 401 INSS 	SALARIO 8.00 44,93 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
129 FERIAS VENC 	IN 12.12 926,52 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 706 BASE IRRF SALA 749,00 
196 PART/C. 	LUCROS 0.00 60,00 001 409 FALTAS EM HORA 2.90 18,70 001 908 BASE IRRF DO A 696,56 
222 SALDO SALARIO 21.00 812,46 001 410 ADIANT 	SALARI 0.00 464,26 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 232,30 

1 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.343,57 001 721 SAL.CONTR.ATE 561,63 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 731 BASE DO FGTS 561,63 

466 FALTAS EM DIAS 12.00 77,38 001 732 FGTS 44,93 

467 DSR 24.00 154,75 001 750 DED. 	INSS 	SALA 44,93 

754 BASE INSS EMPR 112,33 

755 BASE 	INSS TERC 32,57 

756 BASE 	INSS AC.T 11,16 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

33.12 	2.110,49 
	

46.90 	2.110,49 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

2982 



• PrOdecto 	 Folha..: 24 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:12 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Eil.: 01 - MATRIZ 	Ip. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011687 NOME: FERNANDA DIAS DE MOURA SILVA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:03/10/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 195.00 

BASES 

VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

	

92,83 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 	126,96 

	

2,45 001 697 HORA NAO TRABA 	93,69 

	

502,96 001 706 BASE IRRF SALA 	564,62 

	

75,44 001 708 BASE IRRF DO A 	1.087,76 

628,70 001 709 1A. BASE IRRF 	584,80 

	

4,50 001 716 DED.DEP. FOLHA 	379,18 

94,53 00! 721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,41 

	

1 729 FGTS 130. SALA 	50,29 

	

1 730 BASE FGTS 130. 	628,70 

I 731 BASE DO FGTS 	1.160,41 

1 732 FGTS 	 92,83 

	

1 750 DED. INSS SALA 	92,83 

	

1 754 BASE INSS EMPR 	232,08 

	

1 755 BASE INSS TERC 	67,30 

	

1 756 BASE INSS AC.T 	23,05 

	

1 792 SALARIOS DO ME 	1.257,39 

	

1 799 LIQUIDO A REGE 	513,35 

	

1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

37.00 	1.917,16 
	

23.04 	1.403,81 
	

SALARIO LIQ. 	513,35 

COD 

PROVENTOS 

DESCRICAO 	REF. VALOR PC1 COD 

DESCONTOS 

DESCRICAO 	REF. 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 /NSS 	SALARIO 8.00 

137 	lA PARCELA 13 6.00 628,70 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 SOl 409 FALTAS EM HORA 0.38 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 

411 VALE TRANSPORT 0.00 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 

447 CONV ODONTO TI 0.00 

467 DOR 14.66 
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Pfnide,ctet 	 Folha..: 25 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:13 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011991 NOME: GABRIELA MORAES M DE OLIVEIRA FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:21/06/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 220.00 

BASES 

VALOR PC: COD DESCRICAO 	VALOR 

	

101,77 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	151,53 

	

4,58 001 706 BASE IRRF SALA 	602,94 

	

567,44 001 708 BASE IRRF DO A 	1.069,84 

	

354,65 001 709 IA. BASE IRRF 	502,40 

	

4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1 272,15 

	

141,86 001 729 FGTS 13o. SALA 	28,37 

	

730 BASE FGTS 130. 	354,65 

731 BASE DO FGTS 	1 272,15 

732 FGTS 	 101,77 

	

750 DED. INSS SALA 	101,77 

	

754 BASE INSS EMPR 	254,43 

	

755 BASE INSS TERC 	73,78 

	

756 BASE INSS AC.T 	25,27 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

	

799 LIQUIDO A RECE 	596,04 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

COD 

PROVENTOS 

DESCRICAO 	REF. VALOR PCI COD 

DESCONTOS 

DESCRICAO 	REF. 

137 lA PARCELA 13 3.00 354,65 001 401 INSS SALARIO 8.60 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 SRI 408 SEGURO DE VIDA 0.00 

409 FALTAS EM HORA 0.71 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 

447 CONV ODONTO TI 0.00 

467 DSR 22.00 

1,fAIS -2 
	

33.00 	1.773,24 
	

30.,1 	1.177,20 
	

SALARIO LIQ. 	596,04 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012071 NOME: GABRIELLE SOARES LIMA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:14/08/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 195.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

	

REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

	

8.00 	100,59 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	77,38 

	

0.00 	502,96 001 706 BASE TARE SALA 	653,84 

	

0.00 	261,96 001 708 BASE IRRF DO A 	1.192,53 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	689,57 

1 721 SAL.CONTR.ATE 	1.257,39 

1 729 FGTS 130. SALA 	20,95 

1 730 BASE FGTS 130. 	261,96 

I 731 BASE DO FGTS 	1.257,39 

: 732 FGTS 	 100,59 

1 750 DED. INSS SALA 	100,59 

1 754 BASE INSS EMPR 	251,48 

1 755 BASE INSS TERC 	72,93 

I 756 BASE INSS AC.T 	24,97 

I 792 SALARIOS DO ME 	1.257,39 

1 799 LIQUIDO A RECE 	646,94 

1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

32.50 	1.519,35 
	

8.00 	872,41 
	

SALARIO LIQ. 	646,94 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO 

137 lA PARCELA 13 2.50 261,96 001 401 INSS SALARIO 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 001 408 SEGURO DE VIDA 

410 ADIANT. 	SALARI 

412 ADIANT.13 SALA 
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Predects-3 Folha..: 	26 .„ 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:14 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JEITO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E 	Cl  - , 	 Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011492 NOME: GECILDA DE ALMEIDA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 
DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 8 NOMES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

VALOR 

109,20 

197,41 

9,54 

120,513 

1.721,22 

832,24 

737,67 

379,18 

1.812,64 

56,74 

709,30 

1.812,64 

145,01 

379,18 

21,28 

170,23 

362,53 

105,13 

36,00 

1.418,59 

127,87 

1,02 

13,18 

TOTAIS -> 	71.00 	2.837,18 	 18.00 	2.709,31 
	

SALARIO LIQ. 	127,87 

COD DESCRICAO REF, VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO 
107 ADICIONAL 1/3 25.00 394,05 001 401 INSS SALARIO 9.00 21,28 001 603 PARTE EMP.C.BA 
126 FERIAS 25.00 1.182,16 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 
137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 94,57 001 698 HORAS ABONADAS 
188 FERIAS MES SEG 5.00 236,43 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 14,19 001 706 BASE IRRF SALA 
214 ADI. 	1/3 	F.MES 5.00 78,81 001 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 707 BASE IRRF FERI 
270 SALARIO MENSAL 5.00 236,43 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 

491 INSS FERIAS 9.00 141,85 001 709 1A. 	BASE IRRF 

499 LIQUIDO DE FER 0.00 1.721,22 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 

721 SAL.CONTR.ATE 

729 FGTS 	13o. 	SALA 

730 BASE FGTS 	130. 

731 BASE DO FGTS 

732 FGTS 

740 DED. 	DEPEND. 	F 

750 DED. 	INSS 	SALA 

751 DED. 	INSS 	FERI 

754 BASE INSS EMPO 

755 BASE INSS TERC 

756 BASE INSS AC.T 

792 SALARIOS DO ME 

799 LIQUIDO A RECE 

617 SEGURO DE VIDA 

818 PARTE EMP.ODON 
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DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	61,90 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	402,37 

1 410 ADIANT. SALARI 	0.00 	309,51 001 708 BASE IRRF DO A 	711,88 

1 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	193,45 001 709 1A. BASE IRRF 	402,37 

I 447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	773,78 

	

I 729 FGTS 130. SALA 	15,47 

	

I 730 BASE FGTS 130. 	193,45 

1 731 BASE DO FGTS 	773,78 

I 732 FGTS 	 61,90 

I 750 DED. INSS SALA 	61,90 

	

1 754 BASE INSS EMPR 	154,76 

I 	 1 755 BASE INSS TERC 	44,88 

I 	 1 756 BASE INSS AC.T 	15,37 

I 	 I 792 SALARIOS DO ME 	773,78 

I 	 r 799 LIQUIDO A RECE 	395,47 

1 	 1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 	 1 818 PARTE EMP.oDoN 	13,18 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO REF. VALOR PCI 

137 lA PARCELA 13 3.00 193,45 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 773,78 001 

PrOdewto 	 Folha..: 27 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:14 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E F:1. 01 - MATRIZ 	Tp. Cont r. indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012008 NOME: GENILUA V DE MEDEIROS ZAPAROLI FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:10/07/17 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 
	

773,78 DER.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 
	

PERC.ADTO: 040 O HR.MES. 120.00 

IS -> 	 33.00 	967,23 
	

8.00 	571,76 
	

SALARIO LIQ. 	395,47 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011741 NOME: GEZIELA DE ALMEIDA LOPES 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:12/12/16 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 	135,68 

I 410 ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 706 BASE IRRF SALA 	737,67 

I 411 VALE TRANSPORT 	0.00 	85,12 001 708 BASE IRRF DO A 	1.305,11 

1 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	709,30 001 709 1A. BASE IRRF 	737,67 

I 447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.418,59 

I 	 I 729 FGTS 130. SALA 	56,74 

I 	 I 730 BASE FGTS 13o. 	709,30 

I 	 1 731 BASE DO FGTS 	1.418,59 

I 	 1 732 FGTS 	 113,48 

1 	 1 750 DED. INSS SALA 	113,48 

1 	 1 754 BASE INSS EMPR 	283,72 

1 	 1 755 BASE INSS TERC 	82,28 

1 	 1 756 BASE INSS AC.T 	28,18 

1 	 I 792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

1 	 1 799 LIQUIDO A ROCE 	645,65 

I 	 I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

I 	 I 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIQ. 	645,65 

COO DESCRICAO REF. VALOR PCI 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 

2986 1 



PrQdecto 	 Folha..: 28 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:15 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 

Empresa. 	LEU 	JEITO - 	GESTAO, ASSESSORIA 	E 	SERV:COS - MATE,Y. Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 

DT.ADM.:13/09/16 

MAT.: 	011670 	NOME: 

CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

GRAZIELE C S RUSON QUEIROZ 	FUNCAO: 	0592 

1.257,39 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	08.1165: 195.00 

PR OVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO VALOR 

121 1/3 	FERIAS RES 0.00 523,91 001 401 INSS SALARIO 8.00 97,23 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

127 FERIAS VENC IN 12.12 1.257,39 001 402 INSS 	13o. 	SALA 8.00 92,20 001 706 BASE IRRF SALA 1.772,09 

128 FERIAS 	PROPORC 3.12 314,35 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 708 BASE IRRF DO A 1.156,80 

137 	lA PARCELA 	13 6.00 628,70 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 502,96 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 653,84 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 100,00 001 412 ADIANT.13 SALA 0.00 628,70 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.215,48 

222 SALDO SALARIO 29.00 1.215,48 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.978,36 001 726 BASE IRRF DO 1 1.060,41 

250 138. 	RESCISAO 11.12 1.152,61 001 432 13 ANTECIPADO 0.00 628,70 001 729 FGTS 	130. 	SALA 142,50 

444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.257,39 001 730 BASE 	FGTS 	130. 1.781,31 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 731 BASE DO FGTS 1.215,48 

732 FGTS 97,23 

733 SAL.CONTR.LIM. 1.152,61 

750 DEI. 	INSS SALA 97,23 

752 DED.INSS 	130.S 92,20 

754 BASE INSS EMPR 473,62 

755 BASE INSS TERC 137,35 

756 BASE 	INSS AC.T 47,04 

792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 	61.36 
	

5.192,99 
	

46.00 
	

5.192,49 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

2987 

  



re-,,-J e rJtf3 
	

Folha..: 	29 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:16 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - E FOi. 	Cl - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 	COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 	COO DESCRICAO 	VALOR 

125 	DIF. 	SALARIO 	0.00 	283,73 	001 	401 	INSS 	SALARIO 	9.00 	172,82 	001 	603 	PARTE 	EMP.C.BA 	109,20 

137 	lA PARCELA 13 	6.00 	818,30 	001 	408 	SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 	991 	604 	PARTE EMP.VT/F 	122,60 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	1.636,60 	001 	410 ADIANT. 	SALARI 	0.00 	654,64 	001 	698 	HORAS ABONADAS 	6,70 

1 	411 VALE 	TRANSPORT 	0.00 	98,20 	001 	706 BASE 	IRRF 	SALA 	1.092,87 

I 	412 	ADIANT.13 	SALA 	0.00 	818,30 	001 	708 	BASE 	IRRF 	DO A 	1.700,12 

I 	447 	CONV 	ODONTO 	TI 	0.00 	4,50 	001 	709 	1A. 	BASE 	IRRF 	761,75 

I1 	721 	SAL.CONTR.ATE 	1.920,33 

1 	 729 	FGTS 	13o. 	SALA 	65,46 

1 	 730 	BASE 	FGTS 	130. 	818,30 

TOTAIS -> TOTAIS -> 

	

36.00 	2.738,63 

	

36.00 	2.738,63 

	

9.00 	1.750,86 

	

9.00 	1.750,86 SALARIO LIQ. 	987,7- SALARIO LIQ. 	987,7- 

98 

S 	FUNCAO: 0116 	SUPORTE ADMINISTRATI 

DT.ADM.:03/10/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.636,60 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

1 	 731 BASE DO FGTS 	1.920,33 

I 	 732 FGTS 	 153,62 

I 	 750 DED. INSS SALA 	172,82 

1 	 754 BASE INSS EMPR 	384,07 

1 	 755 BASE INSS TIRO 	111,38 

1 	 756 BASE INSS AC.T 	38,14 

1 	 792 SALARIOS DO ME 	1.636,60 

I 	 799 LIQUIDO A RECE 	987,77 

1 	 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 	 ele PARTE EMP.ODON 	13,18 

2988 



Prçidecto 	 Folha..: 30 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:16 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	rp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012046 NOME: GUILHERME TOBIAS PEREIRA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:01/08/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	773,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040% HR.MES: 120.00 

DESCONTOS 	 BASES 

VALOR PCI COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

161,20 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	61,90 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

773,78 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	402,37 

	

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	309,51 001 708 BASE IRRF DO A 	711,88 

	

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	161,20 001 709 1A. BASE IRRF 	402,37 

	

447 COMI' ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 716 DED.DEP. FOLHA 	189,59 

721 SAL.CONTR.ATE 	773,78 

	

729 FGTS 130. SALA 	12,89 

	

730 BASE FGTS 13o. 	161,20 

731 BASE DO FGTS 	773,78 

732 FGTS 	 61,90 

	

750 DED. INSS SALA 	61,90 

	

754 BASE INSS EMPR 	154,76 

	

755 BASE INSS TERC 	44,88 

	

756 BASE INSS AC.T 	15,37 

	

792 SALARIOS DO ME 	773,78 

	

799 LIQUIDO A RECE 	395,47 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO REF. 

137 lA PARCELA 13 2.50 

270 SALARIO MENSAL 30.00 

_AIS -> 	32.50 	934,98 	 8.00 	539,51 
	

SALARIO LIQ. 	395,47 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011496 NOME: IGOR CORREIA LARA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 
DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 220.00 

DESCONTOS 	 BASES 
VALOR PCI COD DESCRICA0 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

220,67 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	60,53 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 
662,01 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	393,42 
709,30 001 410 ADIANT. SALARI 	0.00 	302,63 001 708 BASE IRRF DO A 	560,33 
756,58 001 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	709,30 001 709 1A. BASE IRRF 	257,70 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.639,26 
488 FERIAS PAGAS M 	14.00 	882,68 001 729 FGTS 130. SALA 	56,74 
491 INSS FERIAS 	8.00 	70,61 001 730 BASE FGTS 130. 	709,30 

1 731 BASE DO FGTS 	1.639,26 

I 732 FGTS 	 131,14 

	

I 750 DED. INSS SALA 	60,53 

	

1 751 DED. INSS FERI 	70,61 

	

I 754 BASE INSS EMPR 	327,85 

	

I 755 BASE INSS TERC 	95,08 

	

1 756 BASE INSS AC.T 	32,56 

	

1 792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

	

1 799 LIQUIDO A RECE 	315,91 

	

I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

I 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 	50.00 	2.348,56 	 30.00 	2.032,65 
	

SALARIO LIO. 	315,91 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO REF. 

107 ADICIONAL 1/3 14.00 

126 FERIAS 14.00 

137 lA PARCELA 13 6.00 

270 SALARIO MENSAL 16.00 

2989 



PrDdecto 	 Folha..: 31 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:17 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 

Empresa: ORO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS 	E 511., ul - MATRIZ 	Ip. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011497 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COE DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

ISABEL CRISTINA MATOS 	PEREIRA 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COO DESCR/CAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 3,61 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.418,59 

732 FGTS 113,48 

750 DED. 	INSS 	SALA 113,48 

754 BASE INSS EMPR 283,72 

755 BASE INSS TERC 82,28 

756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 730,77 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TuIAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.397,12 
	

SALARIO LIQ. 	730,77 

2990 



PROVENTOS 	 DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 

401 INSS SALARIO 	8.00 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 1.50 96,72 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 773,78 001 

PrOdecto 	 Folha..: 32 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:17 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E EiS. 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011947 NOME: ISABELA FELICIO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:15/05/17 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 • HR.MES: 180.00 

DESCONTOS 	 BASES 

VALOR PC1 COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

386,88 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

1.160 65 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	182,16 

	

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 698 HORAS ABONADAS 	32,95 

	

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	386,88 001 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

	

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 708 BASE IRRF DO A 	1.014,53 

709 1A. BASE IRRF 	550,27 

721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

729 FGTS 130. SALA 	30,95 

730 BASE FGTS 13o. 	386,88 

731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

732 FGTS 	 92,85 

750 DED. INSS SALA 	92,85 

754 BASE INSS EMPR 	232,13 

755 BASE INSS TERC 	67,32 

756 BASE INSS AC.T 	23,05 

792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

799 LIQUIDO A RECE 	596,64 

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

34,00 	1.547,53 
	

8.00 	950,89 	SALARIO LIQ. 	596,64 

C.CUSTO:002031000 
	

MAT.: 012145 NOME: ISABELLA DE BARROS SANTOS 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO REF. 

137 lA PARCELA 13 4.00 

270 SALARIO MENSAL 30.00 

DT.ADM.:16/10/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 773,78 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 040 	HR.MES: 120.00 

BASES 

VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

	

61,90 001 603 PARTE EMP.C.BA 	54,60 

	

2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	402,37 

	

309,51 001 708 BASE IRRF DO A 	689,18 

96,72 001 709 1A. BASE IRRF 	379,67 

4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	773,78 

	

1 729 FGTS 13o. SALA 	7,73 

	

1 730 BASE FGTS 130. 	96,72 

1 731 BASE DO FGTS 	773,78 

1 732 FGTS 	 61,90 

	

1 750 DED. INSS SALA 	61,90 

	

1 754 BASE INSS EMPR 	154,76 

	

1 755 BASE INSS TERC 	44,88 

	

1 756 BASE INSS AC.T 	15,37 

	

1 792 SALARIOS DO ME 	773,78 

	

1 799 LIQUIDO A RECE 	395,47 

	

1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 	31.50 	870,50 
	

8.00 	475,03 
	

SALARIO LIQ. 	395,47 

2991 
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PrOdecto l 	 Folha..: 33 ..„.. 	..,.. ,. 	1 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:18 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fll.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011498 NOME: JANE BATISTA DE O ACOSTA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 195.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 INSS 	SALARIO 8.00 100,59 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 

137 	IA PARCELA 	13 6.00 628,70 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 117,76 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.10 502,96 001 706 BASE IRRF SALA 653,84 

1 411 VALE TRANSPORT 0.10 75,44 001 708 BASE IRRF DO A 1 	156,80 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 628,70 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 653,84 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 379,18 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 1 	257,39 

1 1 729 FGTS 	130. 	SALA 50,29 

1 1 730 BASE 	FGTS 	130. 628,70 

1 1 731 BASE DO FGTS 1 	257,39 

1 732 FGTS 100,59 

1 j 750 DED. 	INSS 	SALA 100,59 

1 1 754 BASE INSS EMPR 251,48 

1 1 755 BASE 	INSS TERC 72,93 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 24,97 

1 1 792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

1 1 799 LIQUIDO A RECE 602,57 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -› 
	

37.00 	1.917,16 
	

8.00 	1.314,59 
	

SALARIO LIS. 	602,57 



PrOdef-to 	 Folha..: 34 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:19 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO TECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIDOS - E E. l.: Cl - MATEI 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011500 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

JENIFFER C FERNANDES COSTA 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEPOR.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	02 

DESCONTOS 

COO DESCRICAC 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	9 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 SOl 401 	INSS 	SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 126,48 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 697 HORA NAO TRABA 8,90 

411 VALE TRANSPORT 0.00 85,12 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.215,29 

447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 501 709 1A. 	BASE 	IRRF 649,85 

716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.418,59 

732 FGTS 113,48 

750 DED. 	INSS 	SALA 113,48 

754 BASE INSS EMPR 283,72 

755 BASE INSS TERC 82,28 

756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A REGE 645,65 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 	 36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIQ. 	645,65 

2993 



PrOdec*3 	 Folha..: 35 
SIGÁ ./GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:19 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PPO JEITO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: Cl - MATRIZ 
	

Tp. CoriUr. 	Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011501 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

JENIFFER FILADELF0 ALVES 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

220.00 

COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

107 ADICIONAL 1/3 10.00 157,62 001 401 INSS 	SALARIO 8.00 63,87 00j 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

126 FERIAS 10.00 472,86 001 406 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 55,45 

137 IA PARCELA 13 6.00 709,30 001 409 FALTAS EM HORA 0.85 5,48 001 706 BASE IRRF SALA 356,23 

188 FERIAS MES SEG 20.00 945,73 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 378,29 001 707 BASE 	IRRF FERI 1 	721,22 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 20.00 315,24 001 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.026,86 

270 SALARIO MENSAL 20.00 945,73 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 648,57 

1 467 DOR 22.00 141,86 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

I 491 INSS FERIAS 8.00 50,43 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.428,87 

I 499 LIQUIDO DE FOR 0.00 1.721,22 001 729 FGTS 	13o. 	SALA 56,74 

I I 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

I I 731 BASE DO FGTS 1 	428,87 

1 I 732 FGTS 114,30 

I 1 740 DED. 	DEPEND. 	F 189,59 

I 1 750 DED. 	INSS 	SALA 63,87 

I 1 751 DED. 	INSS 	FERI 170,23 

I I 754 BASE INSS EMPR 285,77 

I 1 755 BASE INSS TERC 82,87 

1 I 756 BASE 	INSS AC.T 28,38 

1 1 792 SALARIOS DO ME 1 	418,59 

I 1 799 LIQUIDO A REDE 469,13 

I I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

86.00 	3.546,48 
	

38.85 	3.077,35 
	

SALARIO LIS. 	469,13 



Prude,cto 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora.... 16:48:20 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 

Folha..: 	36 
DT.Ref.: 26/12/17 

Emissão: 26/12/17 

Empresa: ORO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011921 NOME: JONATHAN DA SILVA RIBEIRO 	FUNGA°, 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:10/04/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 9 HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	737,67 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 708 BASE IRRF DO A 	1.384,56 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	531,97 001 709 1A. BASE IRRF 	817,12 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.418,59 

729 FGTS 13o. SALA 	42,55 

730 BASE FGTS 130. 	531,97 

731 BASE DO FGTS 	1.418,59 

732 FGTS 	 113,48 

750 DED. INSS SALA 	113,48 

754 BASE INSS EMPR 	283,72 

755 BASE INSS TERC 	82,28 

756 BASE INSS AC.T 	28,18 

792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 	730,77 

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

818 PARTE EMP.ODON 	13,16 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 4.50 531,97 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 

IS -> 	 34.50 	1.950,56 
	

8.00 	1.219,79 
	

SALARIO LIQ. 	730,77 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011697 NOME: JOSELIA LIMA DA SILVA COSTA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:17/10/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	38,69 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

412 ADIANT.I3 SALA 	0.00 	580,33 001 708 BASE IRRF DO A 	1.067,80 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	603,54 

	

716 DED.DEP. FOLHA 	379,18 

721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

	

729 FGTS 130. SALA 	46,42 

	

730 BASE FGTS 130. 	580,33 

731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

732 FGTS 	 92,85 

	

750 DED. INSS SALA 	92,85 

	

754 BASE INSS EMPR 	232,13 

	

755 BASE INSS TERC 	67,32 

	

756 BASE INSS AC.T 	23,05 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

	

799 LIQUIDO A ROCE 	627,71 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

37.00 	1.772,05 
	

8.00 	1.144,34 	SALARIO LIQ. 	627,71 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 	001 

137 lA PARCELA 13 6.00 580,33 	001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 	001 

  

  

 

2995 

 

  

   



Pn-)detri 	 Folha..: 37 , 
SIGA -/GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:21 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: 5E0 JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: Ci - MATEI/ 	Ip. Contr.: Indeperminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011689 	NOME: 

DT.ADM.:03/10/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

RATO 

COD 

CARVALHO DA COSTA CALQANA FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEPOR.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	+ 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

180.00 

VALOR 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 INSS SALARIO 8.00 88,10 00) 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

137 	lA PARCELA 	13 6.00 580,33 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 21,67 

270 SALÁRIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 409 FALTAS EM HORA 3.20 20,63 001 706 BASE IRRF SALA 548,97 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1.039,15 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 580,33 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 574,89 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

467 DOR 6.52 38,69 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.101,33 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 46,42 

1 730 BASE 	FGTS 	I30. 580,33 

1 731 BASE DO FGTS 1.101,33 

f 732 FGTS 88,10 

I 750 DED. 	INSS SALA 88,10 

I 754 BASE INSS EMPR 220,27 

I 755 BASE INSS TERC 63,88 

I 756 BASE 	INSS AC.T 21,87 

I 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

I 799 LIQUIDO A ROCE 573,14 

I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS 
	

37.00 	1.772,05 
	

17.20 	1.198,91 
	

SALARIO LIQ. 	573,14 

2996 



Pr9deetc) 

SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 16:48:21 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	38 
DT.Ref.: 26/12/17 

Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011677 	NOME: 

DT.ADM.:19/09/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

LAOS DIAS 	 FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

1eu.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 580,33 001 401 INSS SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 151,16 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 697 HORA NAO TRABA 38,69 

411 VALE TRANSPORT 0.00 69,64 001 698 HORAS ABONADAS 855,98 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 580,33 001 706 BASE IRRF SALA 603,54 

447 CONV ODoNTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 1.067,80 

1 709 1A. 	BASE IRRF 603,54 

1 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 46,42 

1 730 BASE FGTS 	130. 580,33 

1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 732 FGTS 92,85 

1 750 DED. 	INSS SALA 92,85 

I 754 BASE INSS EMPR 232,13 

1 755 BASE INSS TERC 67,32 

I 756 BASE INSS AC.T 23,05 

1 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

I 799 LIQUIDO A RECE 527,00 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 816 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	1.790,98 	 8.00 	1.213,98 	SALARIO LIQ. 	527,00 

2997 



PM-dee:to 	 Folha..: 39 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 20 -,7 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:22 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS 	 Ip. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011944 NOME: LEANDRO POLICIO MONTEIRO 	FUNCAC: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:15/05/17 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 s HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

137 1A PARCELA 13 	4.00 	386,88 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

1 410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 708 BASE IRRF DO A 	1 067,80 

I 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	386,88 001 709 1A. BASE IRRF 	603,54 

1 447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1 160,65 

1 	 1 729 FGTS 130. SALA 	30,95 

I 	 1 730 BASE FGTS 130. 	386,88 

1 	 1 731 BASE DO FGTS 	1 160,65 

1 	 1 732 FGTS 	 92,85 

1 	 1 750 DED. INSS SALA 	92,85 

1 	 1 754 BASE INSS EMPR 	232,13 

1 	 ) 755 BASE INSS TERC 	67,32 

1 	 1 756 BASE INSS AC.T 	23,05 

1 	 1 792 SALARIOS DO ME 	1 160,65 

I 	 1 799 LIQUIDO A ROCE 	596,64 

1 	 1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

34.00 	1.547,53 
	

8.00 	950,89 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

C.000TO:002031000 	MAT.: 011507 NOME: LENNON OLIVATTO FURTADO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DI.ADM.:06/06/16 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - FIRMES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.00 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	30,82 

ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 698 HORAS ABONADAS 	56,74 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	650,19 001 706 BASE IRRF SALA 	737,67 

CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 708 BASE IRRF DO A 	828,47 

DESC. INSUFIC. 	0.00 	68,29 001 709 1A. BASE IRRF 	261,03 

1 	 1 721 SAL.CONTR.ATE 	1.418,59 

1 729 FGTS 130. SALA 	52,01 

1 730 BASE FGTS 130. 	650,19 

1 731 BASE DO FGTS 	1.418,59 

1 	 1 732 FGTS 	 113,48 

1 	 I 750 DED. INSS SALA 	113,48 

1 	 1 759 BASE INSS EMPR 	283,72 

1 	 1 755 BASE INSS TERC 	82,28 

1 	 1 756 BASE INSS AC.1 	28,18 

1 	 1 792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

1 	 1 799 LIQUIDO A RECE 	662,48 

1 	 1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 	 1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

35.50 	2.068,78 
	

8.00 	1.906,30 
	

SALARIO LIQ. 	662,48 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO 

137 lA PARCELA 13 5.50 650,19 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 

1 410 

1 412 

1 447 

1 503 

- 
2998 / 



PrÇiJec....t.(3 I 
Folha..: 	40 I SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:22 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E ril. 	CS - ?:ATRIZ 	Ip. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	012144 	NOME: 

DT.ADM.:16/10/17 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC! 

LOURDINEI 	FURQUIM 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	J, 	FIRMES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

160.00 

VALOR 
137 lA PARCELA 13 1.50 145,08 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 54,60 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1.033,75 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 145,08 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 569,49 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

I I 729 FGTS 	130. 	SALA 11,60 

I 1 730 BASE 	FGTS 	130. 145,08 

1 1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 732 FGTS 92,85 

i 1 750 DELI. 	INSS 	SALA 92,85 

j 

1 

1 

I 

754 

755 

BASE INSS EMPR 

BASE 	INSS 	TERC 23:::: 6  

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

I 1 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

I I 799 LIQUIDO A RECE 596,64 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

! j 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

31.50 	1.305,73 
	

8.00 	709,09 
	

SALARIO LIO. 	596,64 

2999 



PrOdes2to I 	 Folha..: 41 .. 	,, 	. 	. 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:23 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTA°, :: - SESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO002031000 	MAT.: 	010895 	NOME: 

DT.ADM.:22/10/15 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

LUCIANA C VIEIRA KAMIBEPPU 	FUNCAO: 	0118 

1.636,60 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

SUPORTE ADMINISTRATI 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

220.00 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC] COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

106 AVISO PREVIO I 36.00 1.963,92 001 401 INSS SALARIO 9.00 241,46 001 603 PARTE EMP.C.BA 21,84 

121 1/3 	FERIAS RES 0.00 590,99 001 402 INSS 	13o. 	SALA 8.00 120,01 001 706 BASE IRRF SALA 1.328,63 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 391,73 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 851,04 

127 FERIAS VENC 	IN 12.12 1.636,60 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 356,48 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

128 FERIAS 	PROPORC 1.12 136,38 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 2.682,97 

146 130. 	SAL.INDEN 1.12 136,38 00] 450 LIQ PAGO RESC. 0.02 6.125,98 001 726 BASE 	ERRE DO 1 1.380,20 

161 FERIAS 	S/AV.PR  1.12 136,38 001 1 727 FGTS RESCISAO 214,63 

162 1/3 	FER.S/AV.P 0.00 45,46 001 1 728 FGTS MULTA 40- 133,86 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 100,00 001 1 733 SAL.CONTR.LIM. 1.500,21 

222 SALDO SALARIO 6.00 327,32 001 1 735 FGTS 	130. 	RESC 120,01 

250 13o. 	RESCISAO 10.12 1.363,83 001 1 743 DED.DEP. 	130S 189,59 

392 CESTA BASICA 0.00 21,84 001 1 750 DEU. 	INSS 	SALA 241,46 

1 752 DED.INSS 	130.S 120,01 

1 754 BASE INSS EMPR 836,64 

1 755 BASE INSS TERC 242,62 

1 756 BASE 	INSS AC.T 83,09 

1 770 BASE FGTS RESC 2.682,97 

1 771 BASE FGTS 	13 R 1.500,21 

1 776 CONT 	10- 	DEP 	F 33,47 

1 792 SALARIOS DO ME 1.636,60 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

67.60 	6.850,83 
	

17.00 	6.650,83 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

3000 



PrOjecto 
Folha..: 	42 

SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:24 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JEITO - GOSTAI), ASSESSORIA E SERVICOS 	- MATRIZ 	 : Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011510 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

LUCIMARA VAZ DUARTE 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 
137 IA PARCELA 13 6.00 580,33 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 84,46 00( 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.03 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 123,56 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 697 HORA NAO TRABA 40,69 

411 VALE TRANSPORT 0.00 69,64 001 698 HORAS ABONADAS 7,09 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 580,33 001 706 BASE IRRF SALA 507,15 

447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 866,56 

466 FALTAS EM DIAS 4.25 27,40 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 402,30 

467 	DSR 12.00 77,38 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.055,87 

729 FGTS 	130. 	SALA 46,42 

730 BASE 	FGTS 	130. 580,33 

731 BASE DO FGTS 1.055,87 

732 FGTS 84,46 

750 DED. 	INSS SALA 84,46 

754 BASE 	INSS EMPR 211,17 

755 BASE 	INSS TERC 61,24 

756 BASE INSS AC.T 20,97 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

799 LIQUIDO A ROCE 430,61 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -, 	36.00 	1.740,98 
	

24.25 	1.310,37 
	

SALARIO LIQ. 	430,61 

3001 



PrOdewts_3 	 Folha..: 43 „ 
SIGA ./GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:24 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E ELI.. 01 - PAIRES 	Co. Contr. 	Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012091 NOME: LUIZ ANTONIO PELA JUNIOR 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/08/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	773,78 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 120.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

=E DESCRICAO REF. VALOR PC¡ COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 
121 1/3 FERIAS RIS 0.00 64,48 001 401 INSS SALARIO 8.00 14,44 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 25,48 
128 FERIAS PROPORC 3.12 193,45 001 402 INSS 	130. 	SALA 8.00 10,31 001 604 PARTE EMP.VT/F 35,17 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 60,00 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 706 BASE IRRF SALA 568,48 

221 INSUFIC.SALDO 0.00 338,14 00j 411 VALE TRANSPORT 0.00 10,83 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 402,37 

222 SALDO SALARIO 7.00 180,55 001 444 AV.PREVIO DESC 30.00 773,78 001 721 SAL.CONTR.ATE 180,55 

250 130. 	RESCISAO 2.12 128,96 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 726 BASE IRRF DO 1 118,65 

392 CESTA BASICA 0.00 25,48 001 479 V.TRANSP.NAO U 0.00 174,80 001 729 FGTS 	130. 	SALA 10,31 

i r 730 BASE 	FGTS 	130. 128,96 

1 1 731 BASE DO FGTS 180,55 

1 1 732 FGTS 14,44 

1 1 733 SAL.CONTR.LIM. 128,96 

I 1 750 DED. 	INSS SALA 14,44 

1 1 752 DED.INSS 	130.0 10,51 

1 1 754 BASE INSS EMPR 61,90 

1 1 755 BASE 	INSS TERC 17,95 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 6,15 

1 1 792 SALARIOS DO ME 773,78 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 	12.24 	991,06 
	

46.90 	991,06 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

3002 



PrOdecto I 	 Folha..: 44 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:26 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa. ORO JECTO - DESTRO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: C 

	
MATRIZ 	Tp. 	Rnsr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	012161 	NOME: 

DT.ADM.:13/11/17 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR Per 

MARCIA REGINA DE AZEVEDO SOUZA FUNCAO: 	0592 

773,78 	DEPOR.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	00 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	, 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COO DESCRICAO 

120.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 1.00 64,48 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 37,19 001 603 PARTE EMP.C.BA 65,52 

270 SALARIO MENSAL 18.00 464,27 001 408 SEGURO DE VIDA 0.03 2,40 001 697 HORA NAO TRABA 7,29 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 185,71 001 698 HORAS ABONADAS 51,59 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 64,48 001 706 BASE IRRF SALA 241,42 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 185,71 

1 1 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 464,27 

1 1 729 FGTS 	130. 	SALA 5,15 

1 1 730 BASE 	FGTS 	13o. 64,48 

1 731 BASE DO FGTS 464,27 

1 1 732 FGTS 37,14 

1 r 750 DED. 	INSS 	SALA 37,14 

1 1 754 BASE INSS EMPR 92,85 

1 1 755 BASE 	INSS TERC 26,93 

I 1 756 BASE 	INSS AC.T 9,22 

1 1 792 SALARIOS DO ME 793,78 

1 1 799 LIQUIDO A REDE 234,52 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

19.00 	528,75 
	

8.00 	294,23 
	

SALARIO LIQ. 	234,52 

3003 



1:DrO-Je,ct.c.3 I 	 Folha..: 	45 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:26 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: 190 JEITO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.. , 1 - MATRIZ 	Tp. Coo 	•: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011725 	NOME: 

DT.ADM.:23/11/16 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC! 

MARIA NELMA FERREIRA COSTA 	FUNCAC: 	0592 

1.160,65 	DEPOR.: 	02 	DEP.SAL.FAM.: 	00 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	0406 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 580,33 001 411 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1.040,09 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 580,33 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 575,83 

447 CONV °PONTO TI 0.01 4,50 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 379,18 

[ 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 46,42 

! 730 BASE 	FGTS 	130. 580,33 

1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 732 FGTS 92,85 

I 750 DED. 	INSS SALA 92,85 

I 754 BASE INSS EMPR 232,13 

1 755 BASE INSS TERC 67,32 

1 756 BASE INSS AC.T 23,05 

1 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

I 799 LIQUIDO A RECE 596,64 

I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 618 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	1.740,98 
	

8.130 	1.144,34 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

3004 



Pinidectsu I 	 Folha..: 46 ..„---. i 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:26 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: Cl - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011515 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

MARIA ROSARIA CIARDO 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	00 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	9 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 	INSS SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 74,54 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

I 412 	ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

I 1 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

I I 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

I 1 729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

I I 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

I 1 731 BASE DO FGTS 1.418,59 

I 732 FGTS 113,48 

1 750 DED. 	INSS SALA 113,48 

1 751 BASE INSS EMPR 283,72 

1 755 BASE INSS TERC 82,28 

I 1 756 BASE INSS AC.T 28,18 

I 1 792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

I I 799 LIQUIDO A ROCE 730,77 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,16 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.397,12 
	

SALARIO LIO. 	730,77 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012132 NOME: MATEUS SOUZA BOCATO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:09/10/17 CATEG.: MENSAL/STA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 
	

BASES 
COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 
137 lA PARCELA 13 1.50 145,08 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 80,08 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 926,98 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 145,08 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 462,72 

I 447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 11,60 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 145,08 

1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 732 FGTS 92,85 

750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

1 754 BASE 	INSS EMPR 232,13 

1 755 BASE 	INSS 	TERC 67,32 

I 756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

1 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

I 799 LIQUIDO A SECO 596,64 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

31.50 	1.305,73 
	

8.00 	709,09 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

3005 



PrOdt.r...) 1 	 Folha.: 	47 . 	. ., ., 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:27 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - 	F I. 	- MATRIZ 	Op. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011789 	NOME: 

DT.ADM.:06/03/17 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

MATHEUS HENRIQUE DE PROENCA 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COO DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 5.00 591,08 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 27,47 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 591,08 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

1 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

I 729 FGTS 	130. 	SALA 47,28 

I 730 BASE 	FGTS 	130. 591,08 

I 731 BASE DO FGTS 1.418,59 

1 732 FGTS 113,48 

1 750 DED. 	INSS SALA 113,48 

1 754 BASE INSS EMPR 283,72 

1 755 BASE 	INSS TERC 82,28 

I 756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

I 792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

I 799 LIQUIDO A ROCE 730,77 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

1 	_IS -> 	 35.00 	2.009,67 
	

8.00 	1.278,90 
	

SALARIO LIQ. 	730,77 

3006 



PrO-3ecto 	 Folha.: 48 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 207 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:28 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - 1 Fi1.: Cl - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminadc 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011516 NOME: MATHEUS MORAES 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.161,65 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 . HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

137 IA PARCELA 13 	6.00 	580,33 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 	151,16 

	

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 697 HORA NAO TRABA 	38,69 

	

411 VALE TRANSPORT 	0.00 	69,64 001 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

	

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	580,33 001 708 BASE IRRF DO A 	725,79 

	

447 CONV ODONTO TI 	0.60 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	261,53 

1 721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

	

1 729 FGTS 13o. SALA 	46,42 

	

1 730 BASE FGTS 13o. 	580,33 

1 731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

1 732 FGTS 	 92,85 

	

1 750 DED. INSS SALA 	92,85 

	

1 754 BASE INSS EMPR 	232,13 

	

1 755 BASE INSS TERC 	67,32 

	

1 756 BASE INSS AC.T 	23,05 

	

1 792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

	

1 799 LIQUIDO A RECE 	527,00 

	

1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

36.00 	1.740,98 
	

8.00 	1.213,98 
	

SALARIO LIQ. 	527,00 

3007 



PrOdwzto 1 Folha..: 	49 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:28 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PESO JECTO - GOSTAI, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01- MATRIZ 	TE. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	012070 	NOME: 

DT.ADM.:14/08/17 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

MAYARA REBEQUI SILVA SAMPAIO 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040% 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 
137 lA PARCELA 13 2.50 241,80 001 401 	INSS SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 
270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 24,18 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 706 BASE IRRF SALA 603,54 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 241,80 001 708 BASE IRRF DO A 959,90 

447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 495,64 

721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

729 FGTS 	130. 	SALA 19,34 

730 BASE FGTS 	130. 241,80 

731 BASE DO FGTS 1.160,65 

732 FGTS 92,85 

750 DED. 	INSS SALA 92,85 

754 BASE INSS EMPR 232,13 

755 BASE INSS TERC 69,32 

756 BASE INSS AC.T 23,05 

792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

799 LIQUIDO A RECE 596,64 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

32.50 	1.402,45 
	

8.00 	805,81 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

3008 



PrOdecto 	 Folha..: 50 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:29 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E E,1.: 	- MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011678 NOME: MAYRON JOAQUIM CÂMARA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:19/09/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040' HR.MES: 195.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

107 ADICIONAL 1/3 21.00 293,39 001 401 INSS 	SALARIO 8.00 30,18 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

126 FERIAS 21.00 880,17 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 50,97 

137 IA PARCELA 13 6.00 628,70 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 150,89 001 706 BASE IRRF SALA 196,15 

270 SALARIO MENSAL 9.00 377,22 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 22,63 001 708 BASE IRRF DO A 608,57 

f 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 628,70 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 457,68 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.550,78 

I 488 FERIAS PAGAS M 21.03 1.173,56 001 729 FGTS 	130. 	SALA 50,29 

I 491 INSS 	FERIAS 8.03 93,88 001 730 BASE 	FGTS 	130. 628,70 

I 1 731 BASE DO FGTS 1.550,78 

I I 732 FGTS 124,06 

I I 750 DED. 	INSS 	SALA 30,18 

1 I 751 DED. 	INSS 	FERI 93,88 

1 1 754 BASE INSS EMPR 310,16 

1 1 755 BASE INSS TERC 89,95 

1 I 756 BASE 	INSS AC.T 30,80 

1 792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

1 1 799 LIQUIDO A ROCE 72,74 

1 1 617 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

57.00 	2.179,48 
	

37.00 	2.106,74 
	

SALARIO LIQ. 	72,74 

- 3009 



PrQdecto- 1  1 Folha..: 	51 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 201 7 ORDEM NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:29 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTÃO. ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: Cl - MATRII 	Ip. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011767 NOME: MIRIS FERNANDES DA SILVA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/01/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 180.00 

DESCONTOS 	 BASES 

VALOR PC1 COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

31,07 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	89,75 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

531,96 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	567,95 

	

1.160,65 001 410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 708 BASE IRRF DO A 	1.067,80 

I 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	531,96 001 709 1A. BASE IRRF 	603,54 

1 447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 716 DED.DEP. FOLHA 	379,18 

1 466 FALTAS EM DIAS 	6.00 	38,69 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.121,96 

I 	 I 729 FGTS 130. SALA 	42,55 

I 	 I 730 BASE FGTS 130. 	531,96 

I 	 1 731 BASE DO FGTS 	1.121,96 

I 	 I 732 FGTS 	 89,75 

1 	 I 750 DED. INSS SALA 	69,75 

I 	 1 754 BASE INSS EMPR 	224,39 

I 	 1 755 BASE INSS TERC 	65,07 

1 	 1 756 BASE INSS AC.T 	22,28 

I 	 1 792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

1 	 I 799 LIQUIDO A ROCE 	592,12 

I 	 I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 	 1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

_ —IS 	36.50 	1.723,68 
	

14.00 	1.131,56 
	

SALARIO LIQ. 	592,12 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO REF. 

129 SALARIO FAMILI 1.00 

137 	IA PARCELA 13 5.50 

270 SALARIO MENSAL 30.00 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011923 NOME: MONIKE ALBUQUERQUE DE FREITAS FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:10/04/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 LEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 0406 HR.MES: 180.00 

DESCONTOS 	 BASES 

VALOR PC1 COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO 	VALOR 

435,24 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	92,65 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	22,57 

1 410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

1 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	435,24 001 708 BASE IRRF DO A 	1.067,80 

I 447 CONV °DONT() TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	603,54 

1 	 1 721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

1 	 I 729 FGTS 130. SALA 	34,61 

1 	 I 730 BASE FGTS 13. 	435,24 

1 	 1 731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

I 	 I 732 FGTS 	 92,85 

1 	 1 750 DED. INSS SALA 	92,85 

1 	 1 754 BASE INSS EMPR 	232,13 

I 	 I 755 BASE INSS TERC 	67,32 

I 	 1 756 BASE INSS AC.T 	23,05 

1 	 f 792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

1 	 1 799 LIQUIDO A RECE 	596,64 

I 	 1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

I 	 I 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

T2,7ATS 
	

34.50 	1.595,89 
	

8.00 	999,25 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

) 3010 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO REF. 

137 lA PARCELA 13 4.50 

270 SALARIO MENSAL 30.00 



PrOderztch. I 	 Folha..: 52 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:30 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011623 NOME: MONIQUE, E31EVA0 DA SILVA 	EUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:11/07/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 4 HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	66,09 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	580,33 001 708 BASE IRRF DO A 	999,12 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	534,86 

721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

	

729 FGTS 130. SALA 	46,42 

	

730 BASE FGTS 130. 	580,33 

731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

732 FGTS 	 92,85 

	

750 DED. INSS SALA 	92,85 

	

754 BASE INSS EMPR 	232,13 

	

755 BASE INSS TERC 	67,32 

	

756 BASE INSS AC.T 	23,05 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

	

799 LIQUIDO A RECE 	596,64 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 IA PARCELA 13 6.00 580,33 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 

1,,AIS -> 
	

36.00 	1.740,98 
	

8.00 	1.144,34 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011519 NOME: PATRICIA FONSECA DE MOURA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 0405 HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	28,44 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 706 BASE IRRF SALA 	737,67 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	709,30 001 708 BASE IRRF DO A 	1.305,11 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 00 709 1A. BASE IRRF 	737,67 

721 SAL.CONTR.ATE 	1.418,59 

	

729 FGTS 130. SALA 	56,74 

	

730 BASE FGTS 130. 	709,30 

731 BASE DO FGTS 	1.418,59 

732 FGTS 	 113,48 

	

750 DED. INSS SALA 	113,48 

	

754 BASE INSS EMPR 	283,72 

	

755 BASE INSS TERC 	82,28 

	

756 BASE INSS AC.T 	28,18 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

	

799 LIQUIDO A RECE 	730,77 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.397,12 
	

SALARIO LIO. 	730,77 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC] 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 

z( 

3011 



PrOdectct 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 16:48:31 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 53 
DT.Ref.: 26/12/17 

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Ip. 0000r. 	Inde,erminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011523 NOME: RAFAEL MACHADO SILVA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 
	

1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 
	

PERC.ADTO: 040 0  HR.MES: 220.00 

COD 

PROVENTOS 

DESCRICAO 	REF. VALOR PCI COD 

DESCONTOS 

DESCRICAO 	REF. VALOR PC! COD 

BASES 

DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 INSS 	SALARIO 8-00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 108 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 123,68 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

I 411 VALE TRANSPCRT 0.00 85,12 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

j 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

I I 729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

I 1 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

I 1 931 BASE DO FGTS 1.418,59 

1 1 732 FGTS 113,48 

1 1 750 DED. 	INSS 	SALA 113,48 

1 1 754 BASE INSS EMPR 283,72 

I 1 755 BASE 	INSS TERC 82,28 

I I 756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

I I 792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

I 1 799 LIQUIDO A BECO 645,65 

I 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 1 818 PARTE EMP.oDoN 13,18 

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIO. 	645,65 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012074 NOME: RAFAELA FERNANDA A PROENCA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULT/TAREFA 

DT.ADM.:14/08/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 ESP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 195.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 IA PARCELA 13 2.50 261,96 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 100,59 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 35,01 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 502,96 001 706 BASE IRRF SALA 653,84 

I 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 261,96 001 708 BASE IRRF DO A 1.231,60 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 728,64 

1 I 721 SAL.CONTR.ATE 1.257,39 

I I 729 FGTS 	13o. 	SALA 20,95 

I I 730 BASE 	FGTS 	13o. 261,96 

I I 731 BASE DO FGTS 1.257,39 

1 I 732 FGTS 100,59 

1 I 750 DED. 	INSS 	SALA 100,59 

I 1 754 BASE INSS EMPR 251,48 

I I 755 BASE 	INSS TERC 72,93 

I I 756 BASE 	INSS AC.T 24,97 

I I 792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

I I 799 LIQUIDO A RECE 646,94 

I 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 
/ 

1 I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

32.50 	1.519,35 
	

8.00 	872,41 
	

SALARIO LIQ. 	646,94 

3012 



PrOdex...-to I 	 Folha..: 54 ..„. .... „ 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:31 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa, PEO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SEETICOS - 	 Tp. Sentr.: In.etermlnado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011610 	NOME: 

DT.ADM.:05/07/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

RENAS PAIXÃO NOGUEIRA 	FUNÇÃO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	0400 HR.MES: 

BASES 

PC1 	COO DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 	INSS SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1 418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 135,68 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 706 BASE ERRE SALA 737,67 

I 411 VALE TRANSPORT 0.00 85,12 001 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

I 412 ADIANT.13 SALA 0.00 709,30 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 737,67 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE FGTS 	130. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.418,59 

732 FGTS 113,48 

750 DED. 	INSS SALA 113,48 

754 BASE INSS EMPR 283,72 

755 BASE INSS TERC 82,28 

756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 645,65 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIQ. 	645,65 

3013 



PrOde,cto 1 	 Folha..: 55 ..... 	.... „ 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:32 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PROJECTO- GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: CO - 	RIZ 	 Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011743 	NOME: 

DT.ADM.:12/12/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

RICARDO FERREIRA MIRANDA 	FUNCAO: 	0704 

2.182,13 	DEP.I.R.: 	02 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

TECNICO INFORMATICA 

PERC.ADTO: 	0400 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 	13 6.00 1.091,07 001 401 	INSS SALARIO 9.00 196,39 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 2.182,13 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 1,79 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 872,85 00[ 706 BASE IRRF SALA 1.112,89 

I 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 1.091,07 00j 708 BASE IRRF DO A 1.985,74 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 1.112,89 

1 I 716 DED.DEP. 	FOLHA 379,18 

1 I 721 SAL.CONTR.ATE 2.182,13 

1 I 729 FGTS 	130. 	SALA 87,28 

I 730 BASE 	FGTS 	130. 1.091,07 

1 I 731 BASE DO FGTS 2.182,13 

1 1 732 FGTS 174,57 

1 I 750 DED. 	INSS 	SALA 196,39 

1 I 754 BASE INSS EMPR 436,43 

I 1 755 BASE INSS TERC 126,56 

1 1 756 BASE INSS AC.T 43,34 

1 1 792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

1 I 799 LIQUIDO A RECE 1.105,99 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	3.273,20 
	

9.00 	2.167,21 
	

SALARIO LIQ. 	1.105,99 

3014 



PM-dee:to l 	 Folha... 56 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:32 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAS, ASSESSORIA E SERVI= - E III 	 ATRI2 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011526 NOME: RICARDO MASSARO INACIO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 195.00 

BASES 

VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

	

52,36 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 	115,30 

	

41,91 001 697 HORA NAO TRABA 	235,36 

	

335,30 001 698 HORAS ABONADAS 	1,35 

	

50,30 001 706 BASE IRRF SALA 	266,83 

	

626,70 001 707 BASE IRRF FERI 	1.525,64 

	

4,50 001 708 BASE IRRF DO A 	538,82 

141,86 001 709 1A. BASE IRRF 	203,52 

44,70 00] 721 SAL.CONTR.ATE 	1.213,33 

	

1.525,64 001 729 FGTS 130. SALA 	50,29 

	

1 730 BASE FGTS 130. 	628,70 

1 731 BASE DO FGTS 	1.213,33 

1 732 FGTS 	 97,06 

1 	 1 750 DED. INSS SALA 	52,36 

I 	 1 751 DED. INSS FERI 	150,88 

I 	 1 754 BASE INSS EMPR 	242,67 

I 	 1 755 BASE INSS TERC 	70,37 

I 	 1 756 BASE INSS AC.T 	24,10 

I 	 1 792 SALARIOS DO ME 	1.257,39 

1 	 1 799 LIQUIDO A RECE 	315,81 

1 	 I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 	 1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

86.00 	3.143,48 
	

44.50 	2.827,67 
	

SALARIO LIQ. 	315,81 

PROVENTOS DESCONTOS 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC] COD DESCRICAO REF. 

107 ADICIONAL 1/3 10.00 139,71 001 401 INSS SALARIO 8.00 

126 FERIAS 10.00 419,13 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 

137 lA PARCELA 13 6.00 628,70 001 409 FALTAS EM HORA 6.50 

188 FERIAS MES SEG 20.00 838,26 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 20.00 279,42 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 

270 SALARIO MENSAL 20.00 838,26 001 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 

1 467 DSR 22.00 

1 491 INSS 	FERIAS 8.00 

1 499 LIQUIDO DE FER 0.00 



Prçidecto1 	 Folha..: 57 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM. NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:33 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E 	VI - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

TOTAIS -> TOTAIS -> 

	

34.50 	1.595,89 

	

34.50 	1.595,89 

	

50.81 	1.322,84 

	

50.81 	1.322,84 SALARIO LIQ. 	273,05 SALARIO LIQ. 	273,05 

	

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012116 NOME: RODRIGO DE SOUZA FERREIRA 	FUNCAO: 0592 

	

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012116 NOME: RODRIGO DE SOUZA FERREIRA 	FUNCAO: 0592 ATEND.MULTITAREFA ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:18/09/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 t, HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	0.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 708 BASE IRRF DO A 	921,51 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	145,08 001 709 1A. BASE IRRF 	457,25 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

	

729 FGTS 130. SALA 	11,60 

	

730 BASE FGTS 130. 	145,08 

731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

732 FGTS 	 92,85 

	

750 DED. INSS SALA 	92,85 

	

754 BASE INSS EMPR 	232,13 

	

755 BASE INSS TERC 	67,32 

	

756 BASE INSS AC.T 	23,05 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

	

799 LIQUIDO A RECE 	596,64 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

DT.ADM.:18/09/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 040 t, HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	0.00 	92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	603,54 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	464,26 001 708 BASE IRRF DO A 	921,51 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	145,08 001 709 1A. BASE IRRF 	457,25 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.160,65 

	

729 FGTS 130. SALA 	11,60 

	

730 BASE FGTS 130. 	145,08 

731 BASE DO FGTS 	1.160,65 

732 FGTS 	 92,85 

	

750 DED. INSS SALA 	92,85 

	

754 BASE INSS EMPR 	232,13 

	

755 BASE INSS TERC 	67,32 

	

756 BASE INSS AC.T 	23,05 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.160,65 

	

799 LIQUIDO A RECE 	596,64 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> TOTAIS -> 

	

31.50 	1.305,73 

	

31.50 	1.305,73 

	

8.00 	709,09 

	

8.00 	709,09 SALARIO LIQ. 	596,64 SALARIO LIQ. 	596,64 

COO DESCRICAO REF. COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 1.50 137 	lA 	PARCELA 	13 	1.50 	145,08 	001 145,08 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.160,65 	001 1.160,65 001 

.„( .„( 

3,05 

1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 810 PARTE EMP.ODON 	13,18 

3016 3016 



PrIO-dc.;:fif:3 	 Folha..: 58 .. 	, 	..... 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 20'7 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:34 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS -  Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011528 NOME: RODRIGO SOARES 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEPOR.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 O NOMES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.03 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	51,59 

	

ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 698 HORAS ABONADAS 	13,28 

	

ADIANT.13 SALA 	0.00 	709,30 001 706 BASE IRRF SALA 	737,67 

	

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 708 BASE IRRF DO A 	1.305,11 

709 1A. BASE IRRF 	737,67 

	

716 DED.DEP. FOLHA 	189,59 

721 SAL.CONTR.ATE 	1.418,59 

	

729 FGTS 130. SALA 	56,74 

	

730 BASE FGTS 13o. 	709,30 

731 BASE DO FGTS 	1.418,59 

732 FGTS 	 113,48 

	

750 DEU. INSS SALA 	113,48 

	

754 BASE INSS EMPR 	283,72 

	

755 BASE INSS TERC 	82,28 

	

756 BASE INSS AC.T 	28,18 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.418,59 

	

799 LIQUIDO A REDE 	730,77 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.02 	1.397,12 
	

SALARIO LIQ. 	730,77 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 

410 

412 

f\ 3017 



Pri?decto 1 	 Folha..: 59 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 20-, 7 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:34 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011529 NOME: ROSA REGINA C F DE CAMARGO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.160,65 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 	13 6.00 580,33 001 401 INSS SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 603,54 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 464,26 001 708 BASE IRRF DO A 1 	067,80 

I 412 ADIANT.13 SALA 0.00 580,33 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 603,54 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1 	160,65 

I 729 FGTS 	13o. 	SALA 46,42 

1 730 BASE 	FGTS 	13o. 580,33 

1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 732 FGTS 92,85 

1 750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

1 I 754 BASE 	INSS 	EMPR 232,13 

1 1 755 BASE INSS TERC 67,32 

1 I 756 BASE 	INSS 	AC.T 23,05 

1 I 792 SALARIOS DO ME 1 	160,65 

I I 799 LIQUIDO A ROCE 596,64 

1 I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS 	 36.00 	1.740,98 
	

8.00 	1.144,34 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011640 NOME: SILVIA PEREIRA DA SILVA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:02/08/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 	HR.MES: 195.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 628,70 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 100,59 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 653,84 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 502,96 001 708 BASE IRRF DO A 1.156,80 

I 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 628,70 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 653,84 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.257,39 

j I 729 FGTS 	13o. 	SALA 50,29 

I I 730 BASE 	FGTS 	130. 628,70 

I I 731 BASE DO FGTS 1.257,39 

I I 732 FGTS 100,59 

I 1 750 DED, 	INSS SALA 100,59 

I 1 754 BASE INSS EMPR 251,48 

I I 755 BASE INSS TERC 72,93 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 24,97 

1 792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

1 1 799 LIQUIDO A REGE 646,94 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS 	 36.00 	1.886,09 
	

8.00 	1.239,15 
	

SALARIO LIQ. 	646,94 

3018 



Prode,ctsi 	 Folha..: 60 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 201 7 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:35 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissâo: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVITOS - E Fil.: Cl - MATRIZ 	To. 0000r., Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 012108 NOME: SIMONI SOARES DA SILVA 	FUNCAO: 0104 	ADMINISTRADOR 

DT.ADM.:13/09/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	3.273,19 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 , HR.MES: 220.00 

BASES 

VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

	

360,05 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	17,56 

	

545,53 001 698 HORAS ABONADAS 	565,07 

	

4,50 001 706 BASE IRRF SALA 	1.603,86 

	

1.227,11 001 708 BASE IRRF DO A 	2.913,14 

82,17 001 709 1A. BASE IRRF 	1.603,86 

	

1 720 IRRF ADTO FOLH 	82,17 

1 721 SAL.CONTR.ATE 	3.273,19 

	

1 729 FGTS 130. SALA 	13,64 

	

1 730 BASE FGTS 130. 	545,53 

1 731 BASE DO FGTS 	3.273,19 

1 732 FGTS 	 261,85 

	

1 750 DED. INSS SALA 	360,05 

	

1 754 BASE INSS EMPR 	654,64 

	

) 755 BASE INSS TERC 	189,85 

	

1 756 BASE INSS AC.T 	65,01 

	

1 792 SALARIOS DO ME 	3.273,19 

	

1 799 LIQUIDO A REDE 	1.596,96 

	

1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

	

1 820 VL ADIANT C/IR 	1.309,28 

TOTAIS -> 
	

32.00 	3.818,72 
	

11.00 	2.221,76 
	

SALARIO LIS. 	1.596,96 

PROVENTOS DESCONTOS 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REF. 

137 IA PARCELA 13 2.00 545,53 001 401 INSS SALARIO 11.00 

270 SALARIO MENSAL 30.00 3.273,19 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 

447 CONV ODONTO TI 0.00 

516 SESC ADIANTAME 0.00 

519 IRRF ADIANTAME 0.00 

'\ 3019 



• Prode,cto 	 Folha..: 61 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:36 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa, PRO JEITO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVIÇOS - E Fil.: 01- MATRIç 	 Fp. Connr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011530 NOME: STEFANI CRISTINI D DE ALMEIDA FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATES.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.00 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 	135,68 

	

ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 697 HORA NAO TRABA 	51,59 

	

VALE TRANSPORT 	0.00 	85,12 001 698 HORAS ABONADAS 	8,90 

	

ADIANT.13 SALA 	0.00 	709,30 001 706 BASE /RRF SALA 	737,67 

	

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 708 BASE IRRF DO A 	1.305,11 

709 IA. BASE ERRE 	737,67 

721 SAL.CONTR.ATE 	1 418,59 

	

729 FGTS 13o. SALA 	56,74 

	

730 BASE FGTS 13o. 	709,30 

731 BASE DO FGTS 	1 418,59 

732 FGTS 	 113,48 

	

750 DED. INSS SALA 	113,48 

	

754 BASE INSS EMPR 	283,72 

	

755 BASE INSS TERC 	82,28 

	

756 BASE INSS AC.T 	28,18 

	

792 SALARIOS DO ME 	1 416,59 

	

799 LIQUIDO A RECE 	645,65 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIO. 	645,65 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COO 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 

410 

411 

412 



PrOder--to 	 Folha..: 62 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:36 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 

	
Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011625 	NOME: 

DT.ADM.:11/07/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

TAYNARA MM KAWAMURA KUPPER 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	-, 	FIRMES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 00 401 INSS 	SALARIO 8.00 105,89 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 00 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 135,68 

409 FALTAS EM HORA 7.38 47,59 00] 697 HORA NAO TRABA 7,48 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 698 HORAS ABONADAS 6,96 

411 VALE TRANSPORT 0.00 85,12 001 706 BASE IRRF SALA 650,41 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 709,30 001 708 BASE IRRF DO A 1.247,92 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	ERRE' 680,48 

467 DSR I.33 47,26 SOl 721 SAL.CONTR.ATE 1.323,74 

729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.323,74 

732 FGTS 105,89 

750 DED. 	INSS 	SALA 105,89 

754 BASE 	INSS EMPR 264,75 

955 BASE 	INSS TERC 76,78 

756 BASE INSS AC.T 26,29 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 558,39 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

on 	2.127,89 	 22.71 	1.569,50 	SALARIO LIQ. 	558,39 



PrOdeictioi 	 Folha..: 63 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:37 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011626 NOME: TRAIS CRISTINA SILVA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:11/07/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCFICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.00 	113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 	126,48 

ADIANT. SALARI 	0.00 	567,44 001 697 HORA NAO TRABA 	283,72 

VALE TRANSPORT 	0.00 	85,12 001 706 BASE IRRF SALA 	737,67 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	709,30 001 708 BASE IRRF DO A 	1.515,70 

1 447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	948,26 

I 	 I 721 SAL.CONTR.ATE 	1 418,59 

	

1 729 FGTS 13o. SALA 	56,74 

I 	 I 730 BASE FGTS 13o. 	709,30 

I 	 1 731 BASE DO FGTS 	1 418,59 

I 	 1 732 FGTS 	 113,48 

I 	 I 750 DED. INSS SALA 	113,48 

I 	 I 754 BASE INSS EMPR 	283,72 

I 	 I 755 BASE INSS TERC 	82,28 

I 	 I 756 BASE INSS AC.T 	28,18 

I 	 I 792 SALARIOS DO ME 	1 418,59 

I 	 1 799 LIQUIDO A ROCE 	645,65 

I 	 1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

I 	 1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.482,24 
	

SALARIO LIQ. 	645,65 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COO 

137 IA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 

1 410 

E 411 

I 412 

\s4 \ 3022 



REF. VALOR PCI COD 

9.00 100,59 001 603 

0.00 2,40 991 698 

0.00 502,96 001 706 

0.00 419,13 001 708 

0.00 4,50 001 709 

721 

729 

730 

731 

732 

750 

754 

755 

756 

792 

799 

817 

818 

DESCRICAO 	VALOR 

PARTE EMP.C.BA 	109,20 

HORAS ABONADAS 	3,22 

BASE IRRF SALA 	653,84 

BASE IRRF DO A 	1.125,02 

1A. BASE IRRF 	622,06 

SAL.CONTR.ATE 	1.257,39 

FGTS 130. SALA 	33,53 

BASE FGTS 13o. 	419,13 

BASE DO FGTS 	1.257,39 

FGTS 	 100,59 

DED. INSS SALA 	100,59 

BASE INSS EMPR 	251,48 

BASE INSS TERC 	72,93 

BASE INSS AC.T 	24,97 

SALARIOS DO ME 	1 257,39 

LIQUIDO A RECE 	646,94 

SEGURO DE VIDA 	1,02 

PARTE EMP.ODON 	13,18 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011954 NOME: THAIS HELENA TEIXEIRA ROCHA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:15/05/17 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.257,39 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 195.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCR:CAO 

137 lA PARCELA 13 	4.00 	419,13 001 401 INSS SALARIO 

270 SALARIO MENSAL 	30.00 	1.257,39 001 408 SEGURO DE VIDA 

410 ADIANT. SALARI 

412 ADIANT.13 SALA 

447 CONV ODONTO TI 

Precto, 1 	 Folha..: 64 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:37 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: Cl - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

34.00 	1.676,52 
	

8.00 	1.029,58 
	

SALARIO LIQ. 	646,94 

-\( 

3023 



Prodecto, 1 
	

Folha..: 65 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:38 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO TECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	I. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011533 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

	

THIAGO FERREIRA DUTRA 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	REMES: 

BASES 

220.00 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO REI. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

121 1/3 	FERIAS 	RES 0.00 709,29 001 401 INSS 	SALARIO 8.30 109,70 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

127 FERIAS VENC IN 12.12 1.418,59 001 402 INSS 	130. 	SALA 8.00 104,02 001 697 HORA NAO TRABA 190,86 

128 FERIAS PROPORC 6.12 709,30 001 408 SEGURO DE VIDA 0.10 2,40 001 706 BASE IRRF SALA 1.953,36 

137 	lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 708 BASE IRRF DO A 1.259,20 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 100,00 001 412 ADIANT.13 SALA 0.00 709,30 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 691,76 

222 SALDO SALARIO 29.00 1.371,30 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 2.692,90 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.371,30 

250 130. 	RESCISÃO 11.12 1.300,37 001 432 13 ANTECIPADO 0.00 709,30 001 726 BASE IRRF DO 1 1.196,35 

1 444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.418,59 001 729 FGTS 	130. 	SALA 160,77 

1 447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 730 BASE 	FGTS 	13o. 2.009,67 

1 1 731 BASE DO FGTS 1.371,30 

1 1 732 FGTS 109,70 

1 1 733 SAL.CONTR.LIM. 1.300,37 

1 1 750 DED, 	INSS 	SALA 109,70 

1 1 752 DED.INSS 	130.S 104,02 

1 1 754 BASE INSS EMPR 534,33 

1 1 755 BASE 	INSS TERC 154,96 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 53,06 

1 1 792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS 
	

64.36 	6.318,15 
	

46.00 	6.318,15 
	

SALARIO LIQ. 	0,00 

3024 



3-,-Je.ctrj 	 Folha..: 66 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 20'; 7 ORDEM NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:38 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: Cl - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011643 	NOME: 

DT.ADM.:08/08/16 	OATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

TIAGO DA SILVA SILVERIO 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	BR.MES: 

BASES 

PC1 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 580,33 001 401 	INSS 	SALARIO 8.00 92,85 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 	SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 151,16 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.10 464,26 001 697 HORA NAO TRABA 116,07 

1 411 VALE TRANSPORT 0.10 69,64 001 706 BASE IRRF SALA 603,54 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 580,33 001 708 BASE IRRF DO A 1.067,80 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 603,54 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 1.160,65 

1 1 729 FGTS 	13o. 	SALA 46,42 

1 1 730 BASE 	FGTS 	130. 580,33 

1 731 BASE DO FGTS 1.160,65 

1 732 FGTS 92,85 

1 750 DES. 	INSS 	SALA 92,85 

1 754 BASE INSS EMPR 232,13 

1 755 BASE INSS TERC 67,32 

756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

1 792 SALARIOS DO ME 1.160,65 

1 1 799 LIQUIDO A RECE 527,00 

1 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.740,98 
	

8.00 	1.213,98 
	

SALARIO LIQ. 	527,00 



Prei-dwc...-Lo I 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 20 7 ORDEM: NOME 
Hora...: 16:48:39 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 67 
DT.Ref.: 26/12/17 

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E F11.: 	 Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	012115 	NOME: 

DT.ADM.:18/09/17 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

VALDINEIA DE OLIVEIRA 	FUNCAO: 	0592 

1.160,65 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

180.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 1.50 145,08 001 401 INSS 	SALAPIO 8.03 92,85 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.160,65 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 16,44 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.03 464,26 001 706 BASE IRRF SALA 603,54 

I 412 ADIANT.13 SALA 0.00 145,08 001 708 BASE IRRF DO A I 067,80 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 603,54 

1 I 721 SAL.CONTR.ATE 1 160,65 

I I 729 FGTS 	130. 	SALA 11,60 

1 I 730 BASE 	FGTS 	130. 145,08 

1 731 BASE DO FGTS 1 160,65 

I 732 FGTS 92,85 

1 750 DED. 	INSS 	SALA 92,85 

1 754 BASE 	INSS EMPR 232,13 

1 755 BASE 	INSS TERC 67,32 

1 756 BASE 	INSS AC.T 23,05 

1 1 792 SALARIOS DO ME I 160,65 

I 1 799 LIQUIDO A RECE 596,64 

i I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

1.-.AIS -> 
	

31.50 	1.305,73 
	

8.00 	709,09 
	

SALARIO LIQ. 	596,64 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 011535 NOME: VANESSA C AGUIAR BARBOSA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/16 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.418,59 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 - HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 INSS 	SALARIO 8.00 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 737,67 

1 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 708 BASE IRRF DO A 567,44 

1 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

1 503 DESC. 	INSUFIC. 0.00 95,54 001 729 FGTS 	13o. 	SALA 56,74 

1 1 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

I 1 731 BASE DO FGTS 1 	418,59 

I 1 732 FGTS 113,48 

I 1 750 DOO. 	INSS 	SALA 113,48 

I 1 754 BASE 	INSS EMPR 283,72 

I 1 755 BASE 	INSS TERC 82,28 

I 1 756 BASE 	INSS AC.T 28,18 

I I 792 SALARIOS DO ME 1 	418,59 

I I 799 LIQUIDO A REDE 635,23 

I I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.492,66 
	

SALARIO LIQ. 	635,23 

3026 



PrOdiecto I 	 Folha..: 68 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:40 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PIO JEITO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVI= - E Fil.: 	MATRIZ 	Ir-. 	Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011534 	NOME: 

DT.ADM.:06/06/16 	CATES.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 

VANESSA C DA SILVA 	FUNCAO: 	0592 

1.257,39 	DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAC 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	% 	HR.MES: 

BASES 

PCI 	COD DESCRICAO 

195.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 628,70 001 401 INSS SALARIO 8.00 100,59 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.257,39 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 145,36 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 502,96 001 698 HORAS ABONADAS 19,34 

411 VALE TRANSPORT 0.00 75,44 001 706 BASE IRRF SALA 653,84 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 628,70 001 708 BASE /RRF DO A 1.130,22 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 709 1A. 	BASE IRRF 627,26 

721 SAL.CONTR.ATE 1.257,39 

729 FGTS 	130. 	SALA 50,29 

730 BASE FGTS 	130. 628,70 

731 BASE DO FGTS 1.257,39 

732 FGTS 100,59 

750 DED. 	INSS 	SALA 100,59 

754 BASE INSS EMPR 251,18 

755 BASE INSS TERC 72,93 

756 BASE 	INSS AC.T 24,97 

792 SALARIOS DO ME 1.257,39 

799 LIQUIDO A RECE 571,50 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -- 	36.00 	1.886,09 
	

8.00 	1.314,59 
	

SALARIO LIQ. 	571,50 

3027 



PrOdeetiu I 	 Folha..: 69 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:40 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: 	PRO 	JECTO - 	GESTÃO, 	ASSESSORIA E 	SERVICOS - 	MATRIZ TE. 	C,ntr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 

DT.ADM.:11/07/16 

MAT.: 	011627 	NOME: 

CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

VANESSA CAMILA NICOLAU LUCAS 	FUNDÃO: 	0592 

1.418,59 	EEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 220.00 

PR OVENTOS D E 	S CONTOS BASES 

COO DESCRICAO RE F. VALOR PC[ COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO VALOR 

104 ABONO PECUNIAR 5.00 236,44 001 401 INSS 	SALARIO 9.00 42,56 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

107 ADICIONAL 	1/3 20.00 315,24 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 604 PARTE EMP.VT/F 183,23 

126 FERIAS 20.00 945,73 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 189,15 001 697 HORA NÃO TRABA 11,61 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 28,37 001 706 BASE IRRF SALA 241,15 

151 ABONO PECUN 1/ 5.00 78,81 001 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 707 BASE 	IRRF FERI 1.160,10 

157 ABONO FECHES 5.00 236,43 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 706 BASE IRRF DO A 834,10 

158 ABONO PEC 	1/3 5.00 78,81 001 491 INSS 	FERIAS 9.00 113,48 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 644,95 

270 SALARIO MENSAL 10.00 472,86 001 499 LIQUIDO DE FER 0.00 1.790,59 00[ 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

f 721 SAL.CONTR.ATE 1.733,83 

I 729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

I 730 BASE 	FGTS 	130. 709,30 

I 731 BASE DO FGTS 1.733,83 

I 732 FGTS 138,70 

I 740 DEU. 	DEPENO. 	F 189,59 

1 750 DED. 	INSS 	SALA 42,56 

1 751 DED, 	INSS 	FERI 113,48 

I 754 BASE INSS EMPR 346,77 

I 755 BASE INSS TERC 100,56 

I 756 BASE INSS AC.T 34,44 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

I 799 LIQUIDO A RECE 193,27 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 	76.00 
	

3.073,62 
	

18.00 
	

2.880,35 
	

SALARIO LIQ. 	193,27 

3028 



PrOde.cto 	 Folha..: 70 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 26/12/17 

Hora...: 16:48:41 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 26/12/17 
Empresa: PRO JECTS - GESTAS, ASSESSORIA E SERVIÇOS 	- RATEIO 	Tp. Conrr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	011724 	NOME: 

DT.ADM.:23/11/16 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC' 

VANESSA FULINI 	PERASSI 	FUNCAO: 	0592 

1.418,59 	DEP.I.R.: 	01 	DEP.SAL.FAM.: 	01 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	E 	HR.MES: 

BASES 

PC1 	COO DESCRICAO 

220.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 6.00 709,30 001 401 	INSS SALARIO 8.01 113,48 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.418,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 244,58 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 567,44 001 698 HORAS ABONADAS 17,41 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 709,30 001 706 BASE IRRF SALA 737,67 

447 	CONV ODONTO TI 0.00 4,50 DCI 708 BASE IRRF DO A 1.305,11 

709 1A. 	BASE IRRF 737,67 

716 DED.DEP. 	FOLHA 169,59 

721 SAL.CONTR.ATE 1.418,59 

729 FGTS 	130. 	SALA 56,74 

730 BASE FGTS 	130. 709,30 

731 BASE DO FGTS 1.418,59 

732 FGTS 113,48 

750 DED. 	INSS 	SALA 113,48 

754 BASE INSS EMPR 283,72 

755 BASE INSS TERC 82,28 

756 BASE INSS AC.T 28,18 

792 SALARIOS DO ME 1.418,59 

799 LIQUIDO A RECE 730,77 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	2.127,89 
	

8.00 	1.397,12 
	

SALARIO LIQ. 	730,77 

É 

3029 



	

PrOde,etci I 	 Folha..: 71 .. ,. 	„..., 	i 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 26/12/17 
Hora...: 16:48:41 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 26/12/17 

Empresa: ORO JEITO - GOSTAI, ASSESSORIA E SERVICOS - E til. 	 00001.: Indeterminado 

C.CUSTO:002031000 	MAT.: 	012045 	NOME: 

DT.ADM.:01/08/17 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COE DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

VIVIANE FIDELIS 	DOS 	SANTCS 	FUNCAO: 	0592 

1.116,01 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

COO DESCRICAO 	RES. 	VALOR 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 	040 	- 	HR.MES: 

BASES 

PC: 	COE DESCRICAO 

120.00 

VALOR 

137 lA PARCELA 13 2.50 161,20 00: 401 	INSS 	SALARIO 8.TC 47,32 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 SALARIO MENSAL 30.00 773,78 00: 408 SEGURO DE VIDA 0.13 2,40 991 697 HORA NAO TRABA 148,69 

: 410 ADIANT. 	SALARI 0.10 309,51 001 698 HORAS ABONADAS 25,79 

: 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 161,20 001 706 BASE IRRF SALA 234,68 

1 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 361,92 

1 462 	DESC.DIF.SALAR 0.00 182,27 031 709 1A. 	BASE 	IRRF 234,68 

1 1 721 SAL.CONTR.ATE 591,51 

1 1 729 FGTS 	130. 	SALA 12,89 

1 1 730 BASE 	FGTS 	130. 161,20 

1 I 731 BASE DO FGTS 591,51 

1 1 732 FGTS 47,32 

1 1 750 DOO. 	INSS 	SALA 47,32 

1 1 754 BASE INSS EMPR 118,30 

I 1 755 BASE INSS 	TERC 34,31 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 11,75 

I 1 792 SALARIOS DO ME 773,78 

I 1 799 LIQUIDO A ROCE 227,78 

I 1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

410 I 1 819 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

32.50 	934,98 
	

8.00 	707,20 
	

SALARIO LIQ. 	227,78 

• 

3030 



• PrOdectr.3 
SIGA "/GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 201 7 ORDEM NOME 
Hora...: 16:48:42 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 73 
DT.Ref.: 26/12/17 

Emissão: 26/12/17 
Empresa, P00 JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E 	 Tp. Contr.: Determinado + Indeterminado 

Grupo de Empresas. PROJECTO 

COD 

PROVENTOS 

DESCR/CAO 	REF. VALOR PCI COO 

DESCONTOS 

DESCRICAO 	REF. VALOR PC1 COO 

BASES 

DESCRICAO VALOR 

104 ABONO PECUNIAR 15.00 709,31 001 401 INSS 	SALARIO 756.10 9.258,28 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 9.482,20 

106 AVISO PREVIO I 69.00 3.240,64 001 402 INSS 	130. 	SALA 48.00 476,13 001 604 PARTE 	EMP.VT/F 4.164,63 

107 ADICIONAL 	1/3 146.00 2.195,59 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 223,20 **1 697 HORA NÃO TRABA 2.819,69 

121 1/3 	FERIAS RES 0.00 2.909,62 001 409 FALTAS EM HORA 23.45 151,20 001 698 HORAS ABONADAS 2.063,96 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 1.057,21 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 42.696,86 001 706 BASE IRRF SALA 61.726,07 

126 FERIAS 146.00 6.586,78 001 411 VALE TRANSPORT 0.00 2.215,47 001 707 BASE IRRF FERI 6.128,18 

127 FERIAS VENC IN 72.72 7.175,53 00] 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 47.024,69 001 708 BASE IRRF DO A 97.921,28 

128 FERIAS PROPORC 15.72 1.553,37 001 420 LIQUIDO RISCOS 0.00 12.020,70 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 55.692,92 

129 SALARIO FAMILI 9.00 262,02 001 432 13 ANTECIPADO 0.00 1.338,00 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 5.687,70 

130 AUXILIO DOENCA 1.00 38,69 001 444 AV.PREVIO DESC 120.00 4.223,54 001 720 IRRF ADTO FOLH 82,17 

137 	lA PARCELA 	13 421.00 47.024,69 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 418,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 121.309,82 

146 13o. 	SAL.INDEN 3.24 329,82 001 450 LIQ PAGO RESC. 0.00 6.125,98 001 726 BASE 	IRRF DO 1 5.475,97 

151 ABONO PECUN 1/ 15.00 236,43 001 462 DESC.DIF.SALAR 0.00 182,27 031 727 FGTS 	RESCISAO 357,00 

157 ABONO PEC.MES 5.00 236,43 001 466 FALTAS EM DIAS 28.25 182,16 001 728 FGTS MULTA 40- 227,95 

158 ABONO PEC 	1/3 5.00 78,81 001 467 DOR 198.65 1.280,91 001 729 FGTS 	130. 	SALA 4.024,80 

161 FERIAS S/AV.PR  2.24 233,10 001 479 V.TRANSP.NAO U 0.00 503,70 001 730 BASE 	FGTS 	130. 50.315,93 

162 1/3 	FER.S/AV.P 0.00 77,70 001 488 FERIAS PAGAS M 81.00 5.386,36 001 731 BASE DO FGTS 116.847,18 

188 FERIAS MES SEG 45.00 2.020,42 001 491 INSS 	FERIAS 74.00 730,90 001 732 FGTS 9.347,41 

PARTIC. 	LUCROS 0.00 640,00 001 499 LIQUIDO DE 	FER 0.00 6.758,67 001 733 SAL.CONTR.LIM. 5.952,10 

2.— ADI. 	1/3 	F.MES 45.00 673,47 001 503 DESC. 	INSUFIC. 0.00 213,81 001 735 FGTS 	130. 	RESC 212,86 

221 INSUFIC.SALDO 0.00 431,65 001 518 DESC ADIANTAME 0.10 1.227,11 001 740 DED. 	DEPENO. 	F 758,36 

222 SALDO SALARIO 128.00 5.003,29 001 519 IRRF ADIANTAME 0.00 82,17 001 743 DED.DEP. 	13o 	S 379,18 

250 13o. 	RESCISÃO 55.72 5.622,28 001 1 750 DED. 	INSS 	SALA 9.258,28 

270 SALARIO MENSAL 2392.00 105.365,91 001 1 751 DED. 	INSS 	FERI 985,26 

392 CESTA BASICA 0.00 94,64 001 1 752 DED.INSS 	130.0 476,13 

1 1 754 BASE INSS EMPR 25.452,50 

I 1 755 BASE 	INSS TERC 7.381,29 

1 1 756 BASE 	INSS AC.T 2.527,66 

I I 770 BASE FGTS RESC 4.462,64 

I 1 771 BASE 	FGTS 	13 R 2.660,86 

1 1 776 CONT 	10, 	DEP F 56,99 

1 792 SALARIOS DO ME 121.604,29 

1 I 799 LIQUIDO A RECE 50.695,04 

I I 817 SEGURO DE VIDA 94,86 

1 I 818 PARTE EMP.ODON 1.225,74 

1 1 820 VL ADIANT 0/IR 1.309,28 

TOTAIS -> 
	

3591.64 	193.797,40 
	

1329.35 	142.720,61 
	

SALARIO LIQ. 	51.076,79 

Microsiga Software S/A 	 - Hora Término: 16:48:42 
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Taboão da Serra, 19 de setembro de 2017. 

a, g 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNI 

-1 (D Tabeliao de Not 	de PfdleSto cle S.C. Sul -SP 
....] - Tabeliâo - a avo 	de Camargo Filho 

Tel.: (11)4.-5856 
Atil EN 1" lCA 0- Autentico a 	sente cópia. a qual 
confere com original 3 men aóres açfc do que dou fe 

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscr a no CNPJ N2  
62.577.929/0001-35, neste ato representada por seus funcionários abaixo signatários, a sta para os 
devidos fins que a empresa PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA, com s de na Rua 
Lourdes n2  607 — Nova Gerty — São Caetano do Sul — SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 43.316.033/0001-
58, executa os serviços alusivos ao objeto dos contratos conforme abaixo relacionado, atendendo 
satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência. 

CONTRATO 	 PRO.00.6778 

Objeto 
Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo Botucatu, de acordo com o CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato supracitado.  

Assinatura 
	

07/07/2015 

Vigência 
	

29/10/2015 a 28/10/2020 

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

ÁREA 

1.680 38.297 1.965 m2  

CONTRATO 
	

PRO.00.6780 

Objeto 
Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo Tatuí, de acordo com o CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato supracitado. 

Assinatura 
	

07/07/2015 

Vigência 
	

22/10/2015 a 21/10/2020 

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 i  ÁREA 

1.342 30.572 	'I .9 	m2  )9936  
r/  

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 1/2 
RUA AGUEDA GONÇALVES, 240- JARDIM PEDRO GONÇALVES - TABOÃO DA SERRA - SP - CEP: 06.760-900 - FONE: (011) 2845 6 /6293/6287 - FAX (11) 2845 6037 3 O 	3 3 



CONTRATO PRO.00.6953 

Assinatura 01/06/2016 

Vigência 01/06/2016 a 31/05/2020 

ÁREA 

2.443 m2  

MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017 

2.972 

MÉDIA MENSAL DE ATENDIMENTOS 
JANEIRO A AGOSTO/2017  

67.891 

Objeto  

Prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de 
manutenção e de adequação evolutiva do Posto Poupatempo Sorocaba, de acordo com o CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições estabelecidas no contrato supracitado. 

KR.ODESP 
Tecnologia da Informação 

SERGIO TADEU HIROTA DA SILV 
Especialista Suporte Gestão 
Matrícula: 14.809-0 
Área responsável pela emissão do atestado gerado em conformidade 
com as informações prestadas pelos gestores do contrato 

ADRIANA SIMÕES FERNANDES 
Gerente 
Matrícula: 13.868-0 

Notas e de P1'018910 de m  
Otavo Pires de Ca 
Tel.: ()423856 
- Autentico a Presente  

ina: a ror apresentado 

Tabeli5°  
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> 
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go.  Filho 
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da verdade 
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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 	 3034212  
RUA AGUEDA GONÇALVES, 240 - JARDIM PEDRO GONÇALVES - TABOAO DA SERRA - SP - CEP: 06.760-900 - FONE: (011) 2845 62481629J/6287 - FAX (11) 2845 6037 
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Gestão do Contrato de Fornecedor 

PR/MODE-SP 

íSO 
90011 
2700 

ORDEM DE SERVIÇO 

SCO.EX.456/2015 

São Paulo, 30 de setembro de 2015. 

À 
PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

ORDEM DE INÍCIO DOS SERVIÇOS DO CONTRATO PRO 6780 

Informamos nos termos do subitem 5.1.1 da Cláusula V — OBRIGAÇÕES E 
RESPONSABILIDADES DA PRODESP, que os serviços do objeto do contrato referenciado 
— prestação de serviço de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de 
operação, manutenção e adequação evolutiva do Posto Poupatempo TATUí, localizado na 
cidade de Tatui/SP, na Rua Coronel Firmo Vieira de Camargo, 135 - Centro, deverão ter 
início no dia 22/10/2015. 

Para a execução do objeto contratado deverão ser observadas e cumpridas todas as 
cláusulas e condições estabelecidas no Contrato e ANEXO II — CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. 

CESAR AUGUSTO GIA AROTTI BARBOSA — MATRICULA 14.482-4 
COMPANHIA DE PIWC SSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO èà4, 	- PRODESP 

De acordo. 

018 

erea 

:2„Èti) 

PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS f  :3 
ao 

1-.21.11T4  	 

confere com o Al./1 t NT ICAÇ O A 'Mico a 

• .7.:avoo  Pires 
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•  
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ad0 	Que dou 
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 
GESTÃO ABRANGENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA 
DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO 
E DE ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DO POSTO 
POUPATEMPO TATUÍ, QUE FAZEM A COMPANHIA 
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO -PRODESP E A PRO JECTO — GESTÃO—,—
ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

Certifico que o conteúdo das 
cláusulas I (item 1.1) à XIV (item 
14.1), das 02 (duas) vias deste 
contrato, com folhas numeradas 
de 01 à 26 e se s Anexos é 
idêntico ao d origi Lchancelado 
pela 	 undica — PAJ 
anexo ao oces o n.° 91679. 

N 	I ROBERTO BENKS1 
Matr/392.6 / 

Mista Suoórt,Gesto- BSC 

PRO.00.6780 

Pelo presente contrato, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, 
Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.° 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, a 
empresa PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA., inscrita no 
CNPJ/MF 43.316.033/0001-58, com sede na Rua Lourdes n.° 607 — Bairro Nova Gerty — 
São Caetano do Sul - SP, CEP 09571-470, doravante designada simplesmente 
CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais ao final 
designados e assinados, têm entre si justo e acertado o contrato de prestação de serviço 
de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção e 
de adequação evolutiva do Posto Poupatempo TATUÍ, mediante as seguintes cláusulas e 
condições: 

I - OBJETO 

1.1. Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de gestão 
abrangendo a execução integrada dos serviços de operação, de manutenção e de 
adequação evolutiva do Posto Poupatempo TATUI, localizado na cidade de 
TATUUSP, na Avenida Coronel Firmo Vieira de Camargo, 135 - Centro, de acordo 
com o CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e nas condições 
estabelecidas neste contrato. 

1.2. Os serviços objeto da contratação compreendem: 

1.2.1. 	.tação de serviços de gestão, gerenciamento e administração do Posto 
empo TATU; 

de serviços de recepção, informação, orientação e atendimento 
- • • • _e - .s órgãos da administração direta e administração 

pdeSC 
 .z• ••conforme discriminado no CADERNO DE 

AC,25E,05.á • -I CNICAS — ANEXO II deste contrato, sem 
'61POPeruen-uo atendimento normal da unidade que se encontra 
affinto; J.4  y 

I 	1/26 

O - Taboão q. err,P -!CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.6381 
---IttTeRNET: www.proderso oov.br - prodesPorodeso.sp.00v.br  

• ;1' 	1,2.4;:' 

1.2. 
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1.2.3. Realização do Programa de Formação e Capacitação e de Educação 
Continuada para toda a equipe de serviços de recepção, informação, 
orientação ao público e atendimento e administração do Posto, assim como 
para os integrantes dos órgãos parceiros, com preparação de infraestrutura 
e fornecimento de apoio logístico no próprio Posto; 

1.2.4. Fornecimento, reposição e substituição de uniformes e crachás para toda a 
equipe de serviços de recepção, informação, orientação ao público, 
atendimento, supervisão, administração do Posto Poupatempo objeto deste 
instrumento e também dos órgãos que compõem o Posto, de acordo com o 
previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II, 
neste instrumento e em cronograma estabelecido em conjunto com a 
PRODESP/Poupatempo; 

1.2.5. Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os 
serviços de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto 
Poupatempo objeto deste contrato, incluindo edificações e as instalações 
hidrossanitárias, elétricas e de ar condicionado, mantendo-as em 
condições normais de utilização; 

1.2.6. Fornecimento, montagem e manutenção do mobiliário do Posto 
Poupatempo previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II; 

1.2.6.1. Manutenção de todo o mobiliário, inclusive aquele pré-existente, e 
substituição de itens, quando necessário, de forma a manter o 
padrão de qualidade e operação da unidade; 

1.2.7. Fornecimento, montagem e manutenção da comunicação visual do Posto 
Poupatempo previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II; 

1.2.7.1. Manutenção de toda a comunicação visual, inclusive aquela pré-
existente, e substituição de itens, quando necessário, de forma a 
manter o padrão de qualidade e operação da unidade; 

1.2.8. Fornecimento, instalação e operação dos softwares, hardwares e demais 
equipamentos necessários à operação da administração do Posto e dos 
órgãos da Administração Direta, conforme CADERNO DE ;\ 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II; 

1.2.8.1. Manutenção da tecnologia, atualização e substituição, quando 
necessário, dos softwares, hardwares e demais equipamentos, 
inclusive os pré-existentes na unidade; 

e de Protes4o de S.C. Sul - se 
Pires de Camargo Filho 
1) 4238-5656 
co a presente cópia, á qual 

que 	
2/26 
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1.2.9. Fornecimento e manutenção dos equipamentos, como de gerenciamento 
de atendimento, para todos os órgãos, e para equipamentos específicos, 
seguindo os parâmetros estabelecidos no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II; 

1.2.9.1. Manutenção, substituição e atualização, quando necessário, de 
todos os equipamentos, inclusive aqueles pré-existentes na 
unidade, de forma a manter o padrão de qualidade e operação da 
unidade; 

1.2.10. Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte” e de "Manutenção" 
dos recursos de teleinformática e de informática para todos os órgãos do 
Posto; 

1.2.11. Fornecimento e reposição contínua de folheteria e impressos necessários 
para o funcionamento dos serviços de administração do Posto Poupatempo 
e dos órgãos da Administração Direta; 

1.2.12. Fornecimento de todo material necessário à operação dos equipamentos e 
sistemas eletrônicos e computacionais, bem como dos insumos utilizados 
nos atendimentos normais, nos atendimentos de exceção (casos em que a 
condição física ou mental do cidadão requer tratamento especial e 
preferencial) e eventual contingência para a execução dos serviços 
contratados; 

1.2.13. Fornecimento de serviços de transporte conforme disposições contidas no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II; 

1.2.14. Fornecimento de materiais, utilidades e equipamentos necessários para a 
execução dos serviços gerais de apoio, atendendo o estabelecido no item 
16 do CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II deste 
contrato; 

1.2.15. Fornecimento pela CONTRATADA, por si ou por terceiros, de serviços de 
apoio ao cidadão, com direito à exploração comercial, composto de 
copiadora e fotos. 

1.2.16. Execução da adequação evolutiva do Posto TATU', que consiste nas 
ações para renovação e atualização de instalações e equipamentos, 
incluindo material e mão de obra, seguindo as especificações do 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II, sem interrupção 
ou prejuízo do atendimento normal da unidade que se encontra em 
funcionamento. 

1.3. 	s b. s móveis e equipamentos pré-existentes na unidade que se encontra em 
mento, de propriedade da PRODESP, serão relacionados em conjunto 

NTRATADA, que tem a responsabilidade de zelar e mantê-los em bom 
ante toda a vigência deste contrato. 

t: "•;* , 
'10 •  -7  \ . 

5656 
Camargo Filho 
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1.3.1. A CONTRATADA deverá manter a relação de bens móveis e 
equipamentos devidamente atualizada ao longo da vigência deste 
contrato, informando todas as alterações e substituições, sempre 
que solicitado pela PRODESP. 

1.4. A CONTRATADA deverá manter total observância às disposições contidas no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II, tendo em vista a 
padronização de instalações e de serviços do Programa Poupatempo. 

1.5. A presente contratação, decorrente de licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
n.° 055/2015, foi homologada pela Diretoria Executiva, assim como autorizada a 
previsão de despesa orçamentária nos Documentos de Comprovação 
Orçamentária, conforme documentos anexados no Processo PRODESP n.° 91679, 
nos termos do Decreto Estadual n.° 33.144, de 20/3/91. 

II- PRAZOS 

2.1. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1.1. A vigência do presente contrato é de 60 (sessenta) meses, a contar da 
data estabelecida na Ordem de Início dos Serviços, emitida de acordo com 
o ANEXO V. 

2.2. ETAPAS 

2.2.1. A CONTRATADA deverá informar os seguintes itens, dentro do prazo 
estipulado, a contar a partir da data de assinatura do contrato: 

a) 	Constituir Equipe Técnica, composta dos profissionais das principais 
áreas técnicas envolvidas na adequação evolutiva do Posto em até 5 
(cinco) dias: 
a.1) 

2) 
.3) 
4) 

Coordenador técnico geral para as ações de adequação 
evolutiva; 
Responsável técnico pela adequação do espaço físico; 
Responsável técnico pela teleinformática; 
Responsável técnico pela área de recursos humanos, formação 
e capacitação da equipe do Posto, bem como, responsável 
pelo fornecimento de uniforme e crachás. 

c) 

PR ' 

Apresentar o plano de seleção e contratação da equipe da 
CONTRATADA em até 10 (dez) dias. 

Apresentar os protótipos dos uniformes e crachás para aprovação em 
até 15 (quinze) dias. 

G 4/26 

Rua Agueda Gonçalves, 240- Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PA X) - FAX: (11) 2845.6381 
INTERNET: www.prodesp.sp.00v.br  - prodespQprodeso.sP.00v.br 	II 
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	Entregar os uniformes e crachás para os funcionários, pelo menos, 7 
(sete) dias antes da data de inicio de atividade no Posto Poupatempo 
TATUÍ, de forma a permitir a realização dos devidos ajustes. 

2.2.2. A data para início da prestação de serviço no Posto  TATIÉ  será indicada 
na Ordem de Início de Serviço, emitida de acordo com o ANEXO V. 

2.2.2.1. A Contratada deverá concluir o Programa de Formação e 
Capacitação previsto no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS — ANEXO II, em até 180 (cento e oitenta) dias do 
início da prestação dos serviços, conforme OIS mencionada no 
item 2.2.2. acima. 

2.2.3. Para a execução dos eventos/serviços indicados abaixo, visando a 
adequação evolutiva do Posto, a CONTRATADA  deverá respeitar os 
prazos-limite abaixo estabelecidos, considerando dias corridos a contar da 
data indicada na Ordem de Início de Serviço, emitida de acordo com o 
ANEXO VI. 

ITEM EVENTOS/SERVIÇOS PRAZO-LIMITE 

1.  
Apresentação dos cronogramas detalhados para: 

Adequação do espaço físico do Posto Poupatempo 
Atualização tecnológica de informática 

Até 10 dias 

2.  

Apresentação descritiva dos itens a serem fornecidos, 
para comprovação de atendimento das especificações 
técnicas exigidas: 

Equipamentos de teleinformática 
Equipamentos específicos 
Apresentação de protótipos de mobiliário e 
comunicação visual 

Até 30 dias 

3.  

Conclusão dos serviços: 
Instalação do mobiliário 
Instalação de comunicação visual 
Instalação de equipamentos de teleinformática 
Instalação equipamentos específicos 
Adequação do espaço físico do Posto Poupatempo 

Até 90 dias 

2.4. Os serviços de operação do Posto Poupatempo previstos neste contrato 
deverão iniciar-se na data indicada na Ordem de Início de Serviço, 
conforme cláusula 2.2.2., de modo a garantir a continuidade do 
funcionamento do Posto e sem prejuízo ao atendimento ao cidadão. 

cte 5.C. Sul -  SF 
amargo Filho 

cOpia. a qual 
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2.2.5. A emissão pela PRODESP do Termo de Aceite Parcial para a fase de 

adequação evolutiva se dará em até 30 (trinta) dias, após a realização de 
avaliação e dos testes de validação/conformidade. 

2.2.6. A emissão do Termo de Aceite Definitivo por parte da PRODESP se dará 
somente após a conclusão das atividades previstas para ajustes e 
adequação evolutiva. Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar 
todas as condições exigidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS - ANEXO II deste contrato. 

2.2.7. A inobservância dos prazos estipulados neste contrato somente será 
admitida pela PRODESP quando fundamentada nos motivos de força 
maior previstos no Código Civil Brasileiro ou por motivos imputáveis à 
PRODESP, os quais deverão ser comprovados, sob pena da 
CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas neste instrumento. 

2.2.8. A hipótese de que trata o item 2.2.8., somente será considerada mediante 
solicitação escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo de 10 
(dez) dias do fato gerador do atraso aceito pela PRODESP, também, por 
escrito. 

III - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1. O valor total estimado do presente contrato é de R$ 13.869.999,60 (treze milhões, 
oitocentos e sessenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta 
centavos), abril/2015. 

3.1.1. O preço ajustado neste contrato inclui todos os custos diretos e indiretos 
relativos ao seu objeto, abrangendo despesas com adequação evolutiva, 
logística de operação, móveis, equipamentos, inclusive os de informática, 
telecomunicações, instalações, equipe de profissionais, formação, 
capacitação, uniformes, crachás, remunerações, transportes, suporte 
técnico, manutenção preventiva e corretiva, conforme CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II, bem como todos os benefícios 
e encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, securitários, 
ficando todos estes itens sob a responsabilidade da CONTRATADA, 
inclusive no que se refere às suas empresas subcontratadas, não cabendo 
à PRODESP arcar com quaisquer custos adicionais a este título. 

3.2. A PRODESP pagará mensalmente à CONTRATADA, pela execução dos serviços 
eto deste contrato, o valor de R$ 231.166,66 (duzentos e trinta e um mil, cento e 

enta e seis reais e sessenta e seis centavos). 

Os pagamentos serão efetuados pela PRODESP em 60 (sessenta) 
parcelas mensais e sucessivas no último dia útil do mês subsequente ao da 

o serviço. 
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3.2.2. No primeiro e no último mês da prestação dos serviços, o valor mensal 
definido no item 3.2. será calculado pro rata die, adequando os dispêndios 
à efetiva vigência contratual, conforme cláusula II — PRAZOS. Nos demais 
meses, os encargos serão cobrados com base no período mensal da 
efetiva prestação dos serviços. 

3.2.3. Se na fase de prestação de serviços de adequação evolutiva, prevista no 
item 2.2.3., a CONTRATADA não realizar os eventos/serviços nos prazos 
estabelecidos, os pagamentos mensais poderão ser suspensos até a 
regularização dos mesmos, ou glosados os itens não executados, sem 
prejuízo das penalidades previstas neste instrumento. 

3.2.4. Na fase de prestação de serviços de operação prevista no item 2.2.2., para 
o pagamento do valor mensal estabelecido no item 3.2., a CONTRATADA 
deverá obedecer aos seguintes parâmetros: 

A) TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO 

IIRGD — Serviços de emissão de RG 
(todas as vias) 

T.M.A.* Situação Considerada Aplicação 

até 15min38seg Previsto Pagamento de 100% do valor mensal 

15min39seg a 16min52seg abaixo do Previsto desconto de 0,75% do valor mensal 

acima 16min53seg Inaceitável desconto de 0,75% do valor mensal e 
penalizações previstas contratualmente 

* Os valores poderão ser revistos em função da performance dos Postos Poupatempo. A alteração será 
formalizada pela PRODESP. 

B) PESQUISA DE SATISFAÇÃO MENSAL 

Média Geral do Posto* 

acima de 9,23 Previsto Pagamento de 100% do valor mensal 

entre 9,04 e 9,23 Abaixo do previsto Desconto de 0,5% do valor mensal 

abaixo de 9,04 Inaceitável 
Desconto de 0,5% do valor mensal e penalizações 

previstas contratualmente 
* Os valores poderão ser revistos em função da performance dos Postos Poupatempo. A alteração ser 

formalizada pela PRODESP. 
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Providência: 

Obtido 100% dos Pontos de Atendimento Ativos, de segunda-feira a 
sábado, durante todo o mês, conforme a distribuição dos Postos de 
Trabalho definidos no "Detalhamento dos Postos de Trabalho" do 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA — ANEXO II deste 
instrumento. 

Esta ocorrência resultará no pagamento de 100% (cem por cento) do valor 
mensal. 

Não satisfeita a condição acima, deverá ser observado o quadro abaixo: 

a  Condição: 

2a  Condição: 

PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS — IIRGD OU SERT 

Condição 

% Atendimentos diários com Tempo de Espera menor que 20 min. 

entre 80% e 100% Pagamento de 100% do valor mensal 

abaixo de 80% 
_ 	.. 	. 	. 	.. 

Desconto de 1% do valor mensal 
a ores poderão ser revistos em referência aos padrões existentes nos Postos, a critério das 

Superintendências do Poupatempo. 

3.3. No caso de formação de consórcio, para o faturamento dos serviços objeto deste 
contrato, a CONTRATADA deverá cumprir o disposto no Artigo 4° da Instrução 
Normativa Receita Federal do Brasil - RFB n.° 834, de 26 de março de 2008, que 
estabelece que o faturamento correspondente às operações do consórcio será 
efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal 
ou Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no 
empreendimento (este item só será inserido no contrato no caso de vencedor do 
certame ter participado na forma de consórcio) 

3.4. As Notas Fiscais/Faturas representativas dos pagamentos mensais deverão ser 
entregues até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços, 
pela CONTRATADA na sede da PRODESP, situada na Rua Agueda Gonçalves, 
n.° 240 — Taboão da Serra/SP — Protocolo Central — piso PD — sala 1.4, de 
segunda-feira a sexta-feira das 8h às 17h. 

3.4.1. Na hipótese de divergência entre os valores constantes da Nota 
Fiscal/Fatura emitida pela CONTRATADA e o estipulado no contrato, a 
PRODESP poderá glosar os valores apontados como indevidos. No caso 

volução da Nota Fiscal/Fatura, a reapresentação será considerada 
va solicitação. 

vo"igeP"gst°  de Sc ires  c/e Ca . . (11) 423 	m8.5656  af90 

RuaóNgieda  

 JÁ 	7flio 	INT 	
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ocorrência do disposto no subitem 3.4.1. e/ou atraso na 
rega da Nota Fiscal/Fatura, no prazo estabelecido no item 3.4., 

gamento correspondente será efetuado em 30 (trinta) dias 
ados do seu recebimento. 
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3.5. As importâncias a serem pagas pela PRODESP serão depositadas em conta 
corrente da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual 
n.° 55.357, de 18 de janeiro de 2010. 

3.5.1. Para tanto, a CONTRATADA deverá informar à PRODESP, dentro do 
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da assinatura do presente 
contrato, o número de sua conta corrente e o da agência do referido 
estabelecimento bancário. 

3.6. A PRODESP só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente 
Contrato, caso a Certidão Negativa de Débito - CND-INSS / Certidão Positiva de 
Débito com Efeitos de Negativa (CPD-EN) esteja em vigor e/ou se não houver 
pendência de obrigação em nome da CONTRATADA registrada no CADIN - 
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de órgãos e Entidades Estaduais. 

3.7. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à 
PRODESP, comprovação de pagamentos dos salários, bem como recolhimento do 
INSS e FGTS relativos aos seus empregados alocados para o objeto deste 
contrato. 

3.8. A PRODESP efetuará a retenção/recolhimento referente ao INSS, conforme 
previsto na Lei Federal n.° 9.711/98 de 20/11/98 e do percentual relativo ao ISSQN 
nos termos da Lei Complementar n.° 116/2003. 

3.9. Todos os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre este contrato, 
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como ficarão a cargo da 
mesma os encargos e obrigações decorrentes da legislação trabalhista, 
previdenciária e tributária, inclusive em relação as suas empresas subcontratadas. 

3.10. Quando a PRODESP for a fonte responsável pelo recolhimento do tributo, ela 
descontará dos pagamentos que fizer à CONTRATADA, segundo a legislação 
vigente, e recolherá nos prazos de lei. 

3.11. A PRODESP reserva-se o direito de solic 
conveniente, a exibição dos comprovante 
encargos devidos, diretos ou indiretament 

ar à CON 
de recolhi 

, a respeito 

ATADA, quando entender 
ento dos tributos e demais 
ste contrato. 

3.12. O valor mensal previsto no item 3.2 ser 
variação do IPC FIPE (índice de Pr 
conforme fórmula a seguir: 	fur, nr core 

M-c;"ta 
o"Bral 1 

Onde:  

ualmente, de acordo com a 
idor) ocorrida no período, 

oe Protest 
iPires 	cie  S.C. 
)4238-5 	

arg° 
Cópia a  

00 cx.,' 00,,C1142/ 

14. 26/

errJ 

 

, 

IPC 
R = Po . [ ( 	 ) - 1] 

IPCo 

r = parcela de reajuste; 
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Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do 
contrato no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC - FIPE (índice de Preço ao Consumidor), ocorrida 
entre o mês de referência de preços ou o mês do último reajuste 
aplicado, e o mês de aplicação do reajuste. 

3.12.1. Na hipótese de superveniência de disposição da Lei Federal ou 
determinação do Poder Executivo Federal, permitindo a aplicação de 
reajuste de preço em periodicidade inferior à prevista no item 3.12., 
poderão as partes contratantes repactuar a nova periodicidade, obedecidas 
as condições que a Lei, então vigente, estabelecer. 

3.12.2. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do índice 
estabelecido no item 3.12., será utilizado o índice oficial que vier a 
substituí-lo ou, no caso de não determinação deste, será escolhido o índice 
substituto que melhor venha refletir a variação dos custos do objeto deste 
contrato. 

3.12.3. Na periodicidade prevista no item 3.12. e de acordo com o percentual 
máximo de reajuste apurado nos termos do mencionado item, as partes 
negociarão o percentual a ser aplicado sobre o valor do presente contrato, 
a título de reajuste, fundamentado em planilhas de custo ou outros 
documentos que comprovem o pleito da CONTRATADA. 

IV - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA, para assinatura do Contrato, deverá entregar instrumento de 
Constituição de Consórcio, devidamente regularizado Este item só será inserido no 
contrato no caso de vencedor do certame ter participado na forma de consórcio). 

4.2. A CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de 
assinatura deste instrumento, deverá: 

4.2.1. Credenciar, junto à PRODESP, representante e seu substituto, 
responsáveis pela gestão do contrato, a quem deverão ser conferidos 
poderes de ampla decisão e de representação legal, inclusive no que se 
refere aos recebimentos das notificações quanto às aplicações das 
sanções e multas previstas neste instrumento, bem como a apresentação 
das respectivas defesas, informando número de telefone e endereço 
eletrônico (e-mail) e para contato e envio de correspondência. 

4.2.1.1. 	Caso não estejam desempenhando satisfatoriamente as suas 
funções de gestão do contrato, seguindo os critérios 
estabelecidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS — ANEXO II e neste instrumento, a empresa deverá 
indicar outro representante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 

de Notas e de Protesto 	
os, contados da data da solicitação da PRODESP. Olavo  pire. 	de S.C. 
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4.3. A CONTRATADA deverá: 

4.3.1. Providenciar, concomitantemente à assinatura do contrato, seu cadastro na 
Unidade Cadastradora do CAUFESP, caso não esteja cadastrada ou sua 
renovação, caso esteja com o cadastro vencido, bem como mantê-lo válido 
durante toda a vigência contratual; 

4.3.2. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua 
habilitação e qualificação na fase da licitação; 

4.3.3. Atender todas as condições e especificações contidas nos Anexos do 
Edital e do Contrato, sem exceção de nenhuma delas, sob pena de 
aplicação das sanções previstas neste instrumento, ou de outras medidas 
que se fizerem necessárias; 

4.3.4. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho. 

4.3.5. Providenciar a regular documentação necessária perante os órgãos e as 
autoridades competentes com a finalidade de possibilitar a adequação 
evolutiva, operação e o funcionamento do Posto Poupatempo no local, com 
todas as aprovações que se fizerem pertinentes, tais como licenças, 
alvarás, vistorias, aprovações, matrícula no INSS se necessário, 
autorização dos serviços ou outros eventuais procedimentos, para a 
prestação dos serviços objeto deste contrato, inclusive a transferência da 
titularidade junto às concessionárias de luz, água, telefonia; regularização 
municipal; etc, quando necessário; 

4.3.5.1. 	Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos 
documentos elencados no item 4.3.5, bem como quaisquer 
contas de consumo referentes ao funcionamento do Posto. 

4.3.6. Todo e qualquer quantitativo mencionado neste contrato não exime a 
CONTRATADA de manter as reservas técnicas respectivas para o bom e 
fiel cumprimento deste; 

4.4. A CONTRATADA, além de tornar disponível a equipe para a prestação de 
serviços, os materiais, os equipamentos e demais itens necessários para a perfeita 
execução do objeto deste contrato, sem prejuízo de todas as obrigações 
estabelecidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II, que 

a o presente instrumento para todos os fins e efeitos, obriga-se a: 

anter, no mínimo, os índices de satisfação alcançados pelo Posto 
oupatempo TATUÍ no atendimento à População, conforme pesquisa 
blicada periodicamente; 

1 1 /26 
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4.4.2. Observar, com vista à fiscalização dos serviços prestados, os indicadores e 
itens de monitoramento em uso e que vierem a ser implantados pela 
PRODESP, para garantir o padrão de qualidade dos Postos Poupatempo; 

4.4.3. Observar os indicadores e parâmetros apresentados no item 3.2.4. da 
cláusula III — PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO; 

4.4.4. Apresentar regularmente relatórios de atividades e outros referentes à 
operação do Posto, atendendo às solicitações e definições da PRODESP; 

4.4.5. Permitir livre acesso do representante nomeado pela PRODESP ou seu 
substituto formalmente designado, junto aos executantes dos serviços, bem 
como à documentação relativa ao desempenho, sob controle do seu 
representante; 

4.4.6. Responsabilizar-se integralmente pela prestação dos serviços, com 
observação da legislação vigente aplicável, mantendo no Posto 
Poupatempo a quantidade de integrantes da equipe, equipamentos e 
materiais suficientes ao perfeito atendimento do objeto deste contrato; 

4.4.7. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados ou 
subcontratados, nos termos da legislação vigente, executando-os de forma 
a atender as diretrizes, padrões, normas e procedimentos estabelecidos no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e demais 
orientações definidas pelo padrão de atendimento do Programa 
Poupatempo ao longo da vigência do contrato; 

4.4.8. Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da 
prestação dos serviços com observância à legislação vigente aplicável, 
inclusive com fornecimento de insumos, quando for o caso, de forma a 
assegurar a qualidade dos serviços, de acordo com os parâmetros 
estabelecidos pela PRODESP junto à CONTRATADA para esse fim; 

4.4.9. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização da prestação dos 
serviços de limpeza, segurança (vigilância) e copa, de acordo com o 
estabelecido no CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II 
deste contrato; 

4.4.10. Dar continuidade à rotina de serviços de apoio à operação do Posto, como 
transporte e manutenção predial, bem como o atendimento às 
necessidades emergenciais; 

4.4.11. Re 	abilizar-se pelo processo de produção de documentos a serem 
ertregue à população; 
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PRODESP 
4.4.13. Responsabilizar-se para que não haja omissão no atendimento à 

população, por falta e ausências de integrantes da sua equipe em seu(s) 
posto(s) de trabalho, efetuando a reposição do membro da equipe de 
trabalho, em caráter imediato; 

4.4.14. Responsabilizar-se para que não haja omissão no atendimento à 
população, por conduta inadequada dos integrantes de sua equipe, seja 
por ignorar a presença ou a solicitação do cidadão usuário; 

4.4.15. Selecionar, contratar e capacitar os integrantes da equipe, devidamente 
preparados para realizar as atribuições contidas no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste instrumento, respeitando 
a forma da legislação aplicável para a prestação de serviços; 

4.4.16. Fornecer à equipe uniformes apropriados para cada tipo de trabalho e 
provê-los com os equipamentos convencionais de segurança e de Proteção 
Individual — EPI's, quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo 
com as normas de segurança, bem como fornecer a todos os ocupantes de 
postos de trabalho, incluindo os médicos permissionários, crachás com 
fotografia recente, garantindo que todos estejam devidamente 
uniformizados e identificados. Todos os uniformes, crachás e 
equipamentos de segurança devem ser substituídos sempre que for 
necessário a fim de serem mantidos em perfeitas condições de uso. 

4.4.17. Manter, para a prestação dos serviços objeto deste contrato, profissionais 
contratados pelo regime CLT, cujas funções exijam subordinação, 
continuidade e pessoalidade, atendendo a todos os requisitos e perfil 
técnico e gerencial exigidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS - ANEXO II, que integra este contrato; 

4.4.18. Manter os Postos de Trabalho necessários à execução dos serviços, com 
profissionais devidamente treinados, e em quantidade adequada de forma 
a minimizar o Tempo de Espera na prestação de serviço ao Cidadão, de 
acordo com as especificações constantes no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste Instrumento; 

4.4.19. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos integrantes da 
sua equipe, inclusive dos subcontratados; 

4.4.20. Instruir todos os integrantes da sua equipe a acatar as orientações de 
funcionamento do Posto Poupatempo, inclusive quanto ao cumprimento 
das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como a 

nção de incêndio nas áreas do Posto; 

4.4.2 3 n abilizar-se pelo cumprimento, por parte dos membros de sua 
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a) Divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em virtude das 
atividades executadas; 

b) Valer-se da atividade desempenhada de modo a beneficiar 
determinado cidadão (parentes, conhecidos) em prejuízo de outro ou 
em benefício próprio; 

c) Executar serviços (emissão de documentos/consulta a sistemas 
confidenciais), para amigos ou parentes, em desobediência às regras 
estabelecidas; 

d) Dar atendimento preferencial, com privilégio, a cidadãos, que não os 
previstos na legislação; 

e) Constituir-se Procurador de outro e ele próprio emitir documento ou 
executar serviço, valendo-se de sua atividade no Poupatempo; 

f) Atender despachantes, exceto quando houver o instrumento de 
procuração; 

g) Vender ou promover a venda de senhas, ou reservá-las; 
h) Receber valores ou objetos com a finalidade de facilitação no 

atendimento; 
i) Praticar ou induzir outro a praticar ato violento; 
j) Praticar roubo ou furto nas dependências do Poupatempo 

comprovado — ou induzir outro à prática, ou qualquer conduta ilícita; 
k) Criar dificuldades inexistentes na prestação de serviços, para obter 

vantagens monetárias. 

4.4.22. Garantir, caso seja necessária, a substituição de qualquer integrante da 
equipe alocada para a execução dos serviços, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias corridos, com o devido cancelamento de senhas de acesso aos 
sistemas informatizados e que o substituto tenha qualificação idêntica ou 
superior àquele que será substituído; 

4.4.22.1. 	Substituir, a pedido da PRODESP, qualquer funcionário que 
não esteja desempenhando satisfatoriamente as suas funções 
de acordo com os critérios estabelecidos no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e neste 
instrumento. 

4.4.23. Realizar os itens de adequação evolutiva, conforme prazos indicados no 
item 2.2.3. e recomendações técnicas estabelecidas no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II e neste instrumento; 

4.4 	bmeter à aprovação da PRODESP, quando solicitado, amostras e 
'tipos de materiais ou equipamentos que porventura possam ser 
lados ou utilizados no Posto, para avaliação da conformidade destes 

padrão Poupatempo; 
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PRODESP 
4.4.24.1. Para o fornecimento de equipamentos, mobiliário, comunicação 

visual e demais itens previstos para o Posto Poupatempo 
TATUÍ, deverão ser observados os descritivos contidos no 
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II 
deste instrumento. 

4.4.25. Manter todos os recursos de teleinformática necessários à execução dos 
serviços, em perfeitas condições de uso, de acordo com os prazos e níveis 
de SLA constante no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II deste instrumento; 

4.4.26. Responsabilizar-se pela atualização da lista do software antivirus evitando 
a invasão dos sistemas instalados; 

4.4.27. Responsabilizar-se pelos serviços de suporte técnico na realização das 
rotinas de backup (cópias de segurança); 

4.4.28. Prestar serviços de suporte de primeiro nível aos recursos de 
teleinformática e de informática para todos os órgãos do Posto 
Poupatempo; 

4.4.29. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva do ar 
condicionado e equipamentos específicos, bem como de todos e quaisquer 
itens (equipamento, dispositivo, programa, etc.) necessários ao 
funcionamento adequado do Posto Poupatempo durante toda a vigência do 
contrato; 

4.4.30. Fornecer serviços de apoio ao cidadão, composto de copiadora e fotos, 
após a aprovação pela Prodesp/Poupatempo, obedecendo às condições 
descritas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — ANEXO II 
deste instrumento; 

4.4.31. Manter durante toda a vigência deste contrato, a contratação de Seguro 
Patrimonial para todos os itens móveis e imóveis, necessários ao perfeito 
funcionamento do Posto Poupatempo, que estão sob sua responsabilidade, 
sendo estes próprios ou de terceiros, assim como Seguro de 
Responsabilidade Civil; 

4.4.32. Responsabilizar-se exclusivamente pelos danos causados diretamente à 
PRODESP ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução 
deste contrato; 

4.4.33 Ressarcir à PRODESP todo e qualquer dano ocasionado pelos integrantes 
sua equipe no desempenho de suas funções, assumindo, desde já, 
ira responsabilidade por esses eventos, podendo a PRODESP, a seu 
rio, descontar os respectivos valores das faturas devidas à 
TRATADA; 
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4.4.34. Responder, como única e exclusiva responsável, por quaisquer diferenças, 
erros ou omissões de serviços ou outras informações que vier a fornecer, 
desde que as mesmas não sejam decorrentes de dados ou informações 
fornecidas pela PRODESP ou outros órgãos participantes; 

4.4.35. Nos casos decorrentes da legislação em vigor, responder por: 

Infração no uso indevido de equipamentos, tecnologias ou 
processos protegidos por marcas e patentes, respondendo, neste 
caso, pelas consequências; 

Pagamentos de todos e quaisquer tributos, multas ou ônus 
oriundos deste contrato, pelos quais a CONTRATADA seja 
responsável, principalmente pelos de natureza fiscal, 
previdenciária e trabalhista. 

4.5. Cumprir rigorosamente com as condições, cláusulas e obrigações previstas na 
Convenção Coletiva de Trabalho correspondente à Categoria Profissional, quando 
aplicável, em especial quanto ao convênio médico para assistência médica, 
hospitalar e odontológica, vale-refeição, cesta básica e percentual de hora-extra, 
entre outros, se previsto; 

4.6. Responsabilizar-se sem qualquer espécie de solidariedade/subsidiariedade por 
parte da PRODESP, pelas obrigações de natureza fiscal, previdenciária, 
trabalhista, acidentária e civil, em relação ao pessoal que a mesma alocar para a 
prestação dos serviços objeto do presente contrato. 

4.6.1. Em caso de propositura de ação trabalhista, decorrente e relacionada com 
a prestação de serviços objeto deste contrato por empregado da 
CONTRATADA, na qual a PRODESP seja citada na condição de 
reclamada ou litisconsorte, em decorrência da subsidiariedade prevista no 
Enunciado 331 do Tribunal Superior do Trabalho, a PRODESP poderá 
exigir da CONTRATADA que caucione o valor da condenação em primeira 
instância correspondente, observado o disposto no artigo 56 da Lei. 
8.666/93 e alterações posteriores, de forma autônoma e específica, como 
garantia de seu pagamento, até liquidação e/ou encerramento da ação 
trabalhista respectiva; 

4.4.35.1. 

4.4.35.2. 
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de que expressamente autorizado pela CONTRATADA, a 
DESP poderá promover a liquidação e pagamento de 

denação que lhe venha a ser imposta na situação prevista na 
sula anterior, mediante a compensação do valor 
espondente na fatura/nota fiscal que venha a ser apresentada \ 

CONTRATADA para pagamento dos serviços objeto do 
ente contrato, até a liquidação e satisfação total e integral do 
ito respectivo. 
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4.7. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da 
Lei n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977, regulamentada pela Portaria n.° 3.214, 
de 08 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e suas alterações, além de outra 
legislação técnica vigente e as normas de procedimentos internos da PRODESP, 
de engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho, que sejam 
aplicáveis à execução específica da atividade; 

4.7.1. Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos Programas 
de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO e de Prevenção dos 
Riscos Ambientais — PPRA, de acordo com as Normas Regulamentadoras 
n.° 07 e 09, respectivamente, da Portaria n.° 3.214, de 08 de junho de 
1978, do Ministério do Trabalho e da Previdência Social, conforme 
determina a Lei Federal n.° 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalando 
e mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes — CIPA, considerando o número total de trabalhadores nos 
serviços, para o fiel cumprimento da legislação em vigor. 

4.8. Obriga-se, por seus administradores, sócios e gerentes, por seus funcionários ou 
terceiros contratados e/ou sub-contratados, credenciados e representantes, a 
manter e guardar o mais expresso, estrito e absoluto sigilo sobre dados, 
informações, conteúdo, especificações técnicas, características de ambientes, 
relações ou informações de caráter comercial com clientes da PRODESP, a que 
tenham acesso ou conhecimento, sob qualquer forma, em decorrência da 
prestação dos serviços e/ou fornecimento de bem, objeto deste contrato, no 
decorrer da sua execução ou cumprimento, sob pena de responder civil e 
criminalmente pelo seu descumprimento, ficando responsável pela reparação por 
prejuízos materiais, morais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes. 

4.8.1. A obrigação de sigilo prevista item 4.8., aplica-se não só pelo prazo de 
vigência ou de execução dos serviços/fornecimento previstos neste 
contrato como se estende também após seu encerramento pelo prazo de 
20 (vinte) anos. 

4.9. Observada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se exclusivamente, 
pela retirada e descarte do material até o destino final, sempre que solicitado pela 
PRODESP, obrigando-se a apresentar a documentação comprobatória de sua 
qualificação para tanto, de conformidade com a legislação pertinente, sob pena de 
rescisão do ajuste, bem como da imposição das penalidades nele previstas. 

4.1 '. Não -mitir e/ou fazer circular duplicatas ou saque de letras de câmbio contra a 
SP, relativamente a todo e qualquer crédito decorrente deste contrato. 

o TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO - ANEXO I deste contrato, dando 
da remessa da documentação do procedimento licitatório ao Tribunal de 
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4.11.1. Ficará a critério da CONTRATADA o acompanhamento do processo junto 

àquela Corte, cabendo-lhe as diligências para juntada da procuração, 
nomeando seus representantes legais/procuradores e demais atos que se 
fizerem necessários. 

4.12. Entregar, ao término da vigência do presente contrato, sem ônus adicionais, as 
benfeitorias, móveis e equipamentos, mantendo as condições de utilização e 
funcionamento estabelecidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS — 
ANEXO II deste contrato. 

4.13. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o TERMO DE 
ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, conforme modelo ANEXO VII deste 
contrato. 

V - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA PRODESP 

5.1. A PRODESP obriga-se a: 

5.1.1. Expedir as Ordens de Início de Serviço, previstas nos subitens 2.1.1. e 
2.2.3. da Cláusula II — PRAZOS deste contrato, com antecedência mínima 
de 10 (dez) dias úteis da data de inicio da execução dos serviços, 
conforme modelos constantes nos ANEXOS V e VI; 

5.1.2. No prazo de até 5 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato, 
informar, por escrito, à CONTRATADA, o nome do representante da 
PRODESP e o do seu substituto imediato, com respectivo telefone, 
endereço eletrônico e endereço para envio de correspondência, com o qual 
deverão ser mantidos todos os contatos; 

5.1.3. Fornecer todas as informações necessárias para a realização dos serviços; 

5.1.4. Definir os conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos do Posto 
Poupatempo; 

5.1.5. Definir e dimensionar os órgãos e instituições que participarão do Posto 
Poupatempo; 

5.1.6. Manter contato com representantes institucionais dos órgãos e instituições 
que participam do Programa Poupatempo; 

5. .7. Fornecer à CONTRATADA a orientação necessária para execução dos 
serviços de adequação evolutiva do Posto, no CADERNO DE 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO II deste instrumento; 

5.1.8. Promover a qualquer tempo, nas dependências do Posto Poupatempo, 
averiguação da conformidade dos serviços contratados, devendo a 
CONTRATADA fornecer as facilidades necessárias para tanto; 
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5.1.9. Responsabilizar-se pelo fornecimento das linhas de comunicação de dados 
que serão utilizadas para prestação dos serviços no Posto; 

5.1.9.1. No caso de órgãos da administração indireta, órgãos de outras 
esferas da administração pública, outros poderes ou empresas 
privadas, será de responsabilidade da PRODESP providenciar, 
junto a cada instituição, a disponibilização das linhas de 
comunicação de dados; 

5.1.9.2. As necessidades da administração do Posto que não forem 
atendidas por esta estrutura serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo esta apresentar solução para 
aprovação da PRODESP. 

5.1.10. Responsabilizar-se pela contratação e administração dos serviços de 
limpeza, segurança (vigilância) e copa, nos termos do art. 67 da Lei 
8.666/1993; 

5.1.11. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA e notificá-la, quando 
se fizer necessário, em relação à execução dos serviços que não estejam 
sendo realizados em conformidade ao estabelecido neste contrato; 

5.1.12. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o Termo de 
Encerramento e Outras Avenças, desde que cumpridas todas as 
obrigações pela CONTRATADA, conforme modelo ANEXO VII deste 
instrumento. 

VI - SUBCONTRATAÇÃO 

6.1. A subcontratação não será, sob qualquer hipótese, considerada como transferência 
das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA. 

6.2. Na hipótese de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável 
perante a PRODESP pelo fornecimento e serviços subcontratados, não assumindo 
esta qualquer vinculo contratual com a subcontratada. 

6.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de 
assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciária, fundiária, 
ecuritária e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) ao representante da 

ODESP, sob pena da aplicação das sanções previstas neste instrumento. 

os serviços subcontratados envolverem cessão de mão-de-obra a 
RATADA deverá reter os 11% (onze por cento) para a Previdência Social 
o valor da prestação dos serviços. 
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II - GARANTIA DE FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1. 	ara o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente 
strumento, CONTRATADA deverá fornecer garantia de execução contratual, 
quivalente a % (três por cento) do valor total estimado no item 3.1. da cláusula 

III, em até 20 ( inte) dias após a sua assinatura, nos termos dos § 1° e 2° do Art. 56 
Lei 8.666 d 21/6/93 e alterações posteriores. 
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6.5. Poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela PRODESP os 
valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela 
CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma 
competência e ao mesmo serviço. Neste caso, a CONTRATADA deverá destacar 
na sua Nota Fiscal/Fatura as retenções da seguinte forma: 

a) Retenção para a Previdência Social: informar o valor correspondente a 11% 
(onze por cento) do valor bruto dos serviços; 

b) Dedução dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total 
correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços 
subcontratados; 

c) Valor retido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à 
diferença entre a retenção, apurada na forma da letra "a", e a dedução efetuada 
conforme previsto na letra "b", que indicará o valor a ser efetivamente retido 
pela PRODESP. 

6.5.1. E juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, encaminhar à PRODESP cópia: 

a) Das Notas Fiscais/Faturas ou outro documento fiscal admissivel das 
subcontratadas com o destaque da retenção; 

b) Dos comprovantes de arrecadação dos valores retidos das 
subcontratadas; 

c) Da GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo 
"Inscrição Tomador CNPJ/CEI", o CNPJ da CONTRATADA ou a 
Matricula CEI da obra e, no campo denominação social Tomador de 
Serviço/obra construção civil, a denominação social da empresa 
CONTRATADA. 

6.6. Para a execução dos serviços é facultado à CONTRATADA subcontratar os 
serviços de manutenção das instalações do Posto Poupatempo (adequação civil, 
instalações elétricas, lógicas e hidráulicas, instalações de ar-condicionado entre 
outros), os serviços de transporte e os serviços de apoio ao cidadão, entre outros, 
desde que não compreendam as atividades de serviços de gestão, gerenciamento 
ou administração da prestação de serviços objeto deste contrato, assim como os 
serviços de recepção, informação, orientação e atendimento presencial ao público. 
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7.1.1. A garantia deverá ser entregue na sede da PRODESP, na Rua Agueda 
Gonçalves n.° 240, Via de Serviços - Protocolo Central, Taboão da Serra / 
SP, CEP 06760-900 - A/C da Gerência Financeira, 30  andar, de segunda a 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

7.2. A garantia mencionada no item 7.1. será prestada por caução em dinheiro, títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo a caução em 
dinheiro ou título da dívida pública, ter sido emitida sob a forma escriturai, mediante 
registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco 
Central do Brasil e avaliado pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 
Ministério da Fazenda. 

7.2.1. A garantia mencionada nos itens 7.1. e 7.2. deverá ser válida por prazo não 
inferior à vigência do contrato ou de suas prorrogações, devendo ser 
providenciada, sempre que necessária, a revalidação destas garantias. 

7.3. A CONTRATADA providenciará complementação da garantia, de forma a manter a 
equivalência estipulada no item 7.1. acima, no prazo de 20 (vinte) dias da 
assinatura de eventual aditamento ou prorrogação contratual que altere o valor 
deste Contrato. 

7.4. No caso da CONTRATADA não apresentar a garantia ou a sua complementação 
conforme os itens 7.1. e 7.3, acima, ficará sujeita às penalidades previstas neste 
instrumento, sem prejuízo da rescisão, bem como da aplicação das penalidades 
previstas na cláusula XII - RESCISÃO E PENALIDADES. 

7.5. A PRODESP devolverá à CONTRATADA, o valor original retido conforme item 7.4. 
acima, sem juros, correção monetária, ou qualquer outro acréscimo, em até 10 
(dez) dias após a data de apresentação ou complementação da garantia. 

7.6. A qualquer tempo a PRODESP poderá, mediante justificativa, exigir a substituição 
da garantia ofertada, o que deverá ser atendido no prazo de 20 (vinte) dias. 

7.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 
execução do contrato e quitação das obrigações resultante deste. 

7.7.1. Se a garantia tiver sido efetuada por caução em dinheiro, o valor será 
devolvido devidamente atualizado pelo IPC-FIPE ou no caso de sua 
extinção, pelo índice previsto na legislação Estadual Aplicável, vigente na 
data desta devolução e calculada desde a data de sua prestação. 

VIII- ACOMPANHAMENTO 

8.1. O acompanhamento dos serviços objeto deste contrato será exercido por 
ntantes designados pela PRODESP, obrigando-se a CONTRATADA a 
prontamente às exigências desses que terão poderes para solucionar 
e transmitir por escrito as instruções da PRODESP à CONTRATADA, bem 
cusar serviços que não atendam às especificações devidas de qualidade. 
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IX - COMUNICAÇÃO 

9.1. As comunicações recíprocas, relativas a este contrato somente serão consideradas 
como efetuadas, se entregues através de correspondência mencionando o número 
deste contrato e o assunto específico do seu conteúdo, devendo ser endereçadas 
aos representantes indicados nos subitens 4.2.1. e 5.1.2.. 

9.2. A entrega de qualquer carta ou documento far-se-á por portador, com protocolo de 
recebimento e o nome do remetente, conforme acima descrito, ou através dos 
CORREIOS com aviso de recebimento - AR. 

9.3. A CONTRATADA e a PRODESP obrigam-se a informar quaisquer alterações nos 
dados relativos ao disposto nesta cláusula. 

X - CONFIDENCIALIDADE, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING 

10.1. Fica expressamente vedada à CONTRATADA a utilização, a título gratuito ou 
oneroso perante terceiros estranhos a este vínculo contratual das informações, 
bancos de dados e demais conteúdos dos sistemas de gerenciamento, 
atendimento, implantação e operação do Posto Poupatempo conhecidos em 
virtude da execução deste contrato, sob pena de aplicação da sanção de 
suspensão do direito de licitar ou contratar com a PRODESP, pelo período de até 
05 (cinco) anos ou proposição de aplicação da sanção de inidoneidade para licitar 
e contratar com a Administração Pública, além do pagamento de indenização por 
perdas e danos. 

10.2. A CONTRATADA só poderá dar publicidade a respeito do atendimento ou 
operação do Posto Poupatempo mediante o prévio conhecimento e autorização da 
PRODESP. 

10.3. É vedado à CONTRATADA proceder, realizar ou promover ações comerciais, de 
marketing, promocionais, de publicidade ou congêneres não previstas neste 
instrumento, sejam elas onerosas ou não. 

10.4. É vedado à CONTRATADA explorar comercialmente áreas internas do Posto 
Poupatempo TATUí. 

XI - RESCISÃO E PENALIDADES 

11.1. Con 	em motivos de rescisão da presente avença aqueles relacionados no artigo 
78 	i Federal n.° 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, no 
Rgulame to do Pregão da PRODESP, na Lei Federal 10.520, de 17/07/2002, 

ainda as disposições contidas na Resolução da Secretaria da Casa 
rno do Estado de São Paulo n.° CC-52, de 19/07/2005. 
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11 5. Multa equivalente a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total do 
contrato, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da 

ONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da 
RODESP; 

pedimento de licitar e contratar com a PRODESP e com a 
ministração Pública em geral pelo prazo de até 05 (cinco) anos. 
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11.1.1. É reconhecido o direito da PRODESP em haver da CONTRATADA, as 
sanções previstas na legislação aplicável, mencionada no subitem anterior 
e as disposições do Decreto Estadual n.° 48.999, de 29/09/04, do Decreto 
Estadual n.° 49.674, de 06/06/2005 e do Decreto Estadual n.° 53.047 de 
02/06/2008, pela inexecução total ou parcial das obrigações contratuais. 

11.2. O presente contrato poderá ser rescindido, por quaisquer das partes, pelo não 
cumprimento de quaisquer condições ou cláusulas estabelecidas neste 
instrumento, ficando a parte infratora sujeita, a favor da parte inocente, às perdas e 
danos correspondentes. 

11.3. Os casos fortuitos e/ou motivos de força maior serão excludentes da 
responsabilidade das partes contratantes de acordo com o disposto no artigo 393 
do Código Civil Brasileiro. 

11.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a PRODESP poderá, garantida a 
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções: 

11.4.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades, para as quais 
a CONTRATADA tenha concorrido diretamente; 

11.4.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato, vigente à época 
da ocorrência do fato gerador: 

11.4.2.1. por dia de atraso no início de operação do Posto Poupatempo, 
conforme estabelecido no item 2.2.1.; e 

11.4.2.2. por descumprimento dos prazos previstos para a adequação 
evolutiva, conforme indicado no item 2.2.3.; 

11.4.3. Multa de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, vigente à época da 
ocorrência do fato gerador, e, no caso de nova infração, 10% (dez por 
cento) do faturamento mensal, vigente à época da ocorrência do fato 
gerador, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do 
presente contrato; 

11.4.4. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do faturamento mensal, à época 
da ocorrência, no caso de reincidência do mesmo fato gerador, pelo 
descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
contrato; 
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11.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a PRODESP, 

observadas as disposições legais aplicáveis, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a PRODESP pelos prejuízos 
resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
11.4.6., acima; 

11.5. Ficará a critério da PRODESP a aplicação cumulativa ou não das sanções acima. 

11.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das multas previstas no ato 
convocatório, após ter sido garantido o exercício do direito de defesa e registradas 
no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado de São Paulo - CAUFESP, 
obedecendo-se, também, as disposições do Decreto Estadual 48.999 de 
29/09/2004. 

11.7. As multas previstas neste contrato também poderão ser cobradas dos pagamentos 
devidos ou cobrados da CONTRATADA, através de cobrança direta e autônoma, 
pela via administrativa ou judicial. 

11.8. No caso de não existirem pagamentos pendentes, a CONTRATADA deverá 
efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do 
recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de 
Tesouraria da PRODESP, na Rua Agueda Gonçalves, n.° 240 — Taboão da Serra — 
SP, andar Térreo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos 
judiciais cabíveis. 

11.9. Os valores referentes às multas, indenizações e demais importâncias quando não 
ressarcidos pela CONTRATADA, serão atualizados pelo IPC-FIPE, calculado pro 
rata dia e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano. 

XII — DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. As partes contratantes ficarão sujeitas às normas dispostas na Lei Federal n.° 
10.520 de 17/07/2002, Decreto Estadual n.° 47.297 de 06/11/2002 e alterações 
posteriores, Regulamento de Licitação na Modalidade de Pregão da PRODESP, 
publicado no D.O.E. de 12/03/2003, republicado no D.O.E. em 23/10/2003, Decreto 
Estadual n.° 49.722 de 24/06/2005, Decreto Estadual n.° 51.469 de 02/01/2007, Lei 
Estadual n.° 6544, de 22/11/1989 e suas alterações e Lei Federal n.° 8.666, de 
21/06/1993 e alterações posteriores, bem como às disposições do Decreto 
E dual n.° 48.999/2004, do Decreto Estadual n.° 49.674, de 06/06/2005 e do 

o Estadual n.° 53.047 de 02/06/2008. 

12.2. 	nte contrato, a execução de seu objeto, produtos e/ou serviços não 
ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pela CONTRATADA, a 

stranhos a esta contratação. 
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12.3. A CONTRATADA obriga-se a anuir na cessão ou transferência parcial deste 
contrato da PRODESP para qualquer de seus clientes e/ou entes da Administração 
Pública em geral, mantidas as mesmas condições nele estabelecidas. 

12.4. O cumprimento, durante a execução dos serviços, das leis federais, estaduais e 
municipais vigentes correrá por conta da CONTRATADA, sendo esta a única e 
exclusiva responsável pelas infrações que houver. 

12.5. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento das 
cláusulas e condições deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele 
decorrente não constituirá renúncia e nem afetará o direito da parte contratante em 
exercê-lo a qualquer tempo. 

12.6. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer acordo 
verbal ou escrito ajustado anteriormente ou posteriormente à data de sua 
assinatura, bem como em relação às disposições eventualmente conflitantes com o 
edital da licitação que o originou, a menos que sejam expressamente revogadas 
pelas partes através de retificação a este contrato. 

12.7. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, 
salvo por meio de Aditivo Contratual. 

12.8. Não se estabelece, por força deste contrato, nenhum tipo de sociedade, 
associação, consórcio, agência, mandato, representação, consultoria, 
responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes contratantes. 

XIII -ANEXOS 

13.1. Fazem parte integrante deste contrato: 

3-060 
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XIV - FORO 

14.1. As partes contratantes elegem como foro competente o da Comarca de Taboão da 
Serra, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir as questões porventura decorrentes da execução deste 
contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, o presente contrato é assinado pelas partes, 
em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para que 
surta os seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores. 

Taboão da Serra, 0‘?-de 	ht-f) de 2015. 

,À\t_urxv' 
Tânia Virg a S. Andrade 

Flavio a 	etti Junior 
Diretor de Serviços 	Superintende' te de Operações ao Cidadão 	 Matr: 13,523-9 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO PRODESP 

PRO JECTO — GESTAO, ASSESSORIA E 
SERVIÇOS LTDA. cs 4,1A7z  m /1.,njPj e 5, 

TESTEMUNHAS 
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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS 
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP 
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ANEXO I 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

Órgão: 	 COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - PRODESP 

Contrato: 	 PRO.00.6780 

Objeto: 	 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO ABRANGENDO A EXECUÇÃO 
INTEGRADA DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO, DE MANUTENÇÃO E DE 
ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA DO POSTO POUPATEMPO TATU. 

Contratante: 	COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - PRODESP 

Contratada: 	PRO JECTO — GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA. 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução 
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 
e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão p 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Cont 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n.° 709, de 1 
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Taboão da Serra, 	)-• de 3-1.) 	de 2015. 

Tânia 	. Andrade Flavio C pp etti Junior 
Diretor de Serviços 	Stlpenntenf.!ente O peraçbes 

ao Cidadão 	 Matr: 13.523-9 

chos e decisões que 
no Diário Oficial do 

si  de São Paulo, de 
e 1993, iniciando- 

licado 
do Esta 

de janeiro 

PRO JECTO — GES AO, ASSESSORIA E 
SERVIÇOS LTDA. C) S Alk 	Gw-E. 

Nota: Modelo definido pelo TCESP — Resolução 08/2004, que deverá ser assinado por ocasião da celebração do contrato e demais 
aditivo/modificativo ao contrato original. 
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