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A. CARACTERIZAÇÃO 
DAS UNIDADES 

B. DIMENSIONAMENTO 
DE RECURSOS 

RESPONSABILIDADES PRODESP 	 RESPONSAI3ILIDADES,DO 
POUPATEMPO 	 CONTRATADO 

ITEM 

• ESTRUTURA ORGANIZACIONAL: GERAL 
E DO POSTO: 

• DEFINIÇÃO DE ÓRGÃOS E SERVIÇOS; 

• ESTIMATIVA DA CAPACIDADE DE 
ATENDIMENTO POR ÓRGÃO: 

• ESFERA ESTADUAL (ADM. DIRETA E Lc2", 
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• HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO; 

• HORÁRIO DE OPERAÇÃO/ 
FUNCIONAMENTO DO POSTO; 

• CAPACIDADE DE ATENDIMENTO GERAL; 
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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 Tatuí, 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 pela Contratante. 

3.2. DETALHAMENTO / QUADRO RESUMO 

As principais atividades e responsabilidades da Prodesp / Poupatempo e da 

Contratada encontram-se detalhados e agrupados nos quadros a seguir 
apresentados: 

3.2.1. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS 

Císttettlio 	EsttetuificaOes 

Posto Powaltroo(1 TatiÁi 

RESPONSABILIDADES PRODESP / 
POUPATEMPO-  : 

RESPONSABIUDADES DO , 
CONTRATADO 

INDIRETA); 

• OUTRAS INSTITUIÇÕES; 

• SISTEMÁTICA DE ATENDIMENTO E 
RECURSOS NECESSÁRIOS (POSTOS DE 
TRABALHO, TELEINFORMÁTICA, 
MOBILIÁRIO, ETC.). 

C. RECURSOS FÍSICOS 
/ 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 

- PRESTAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA, 

D MOBILIÁRIO 

E. COMUNICAÇÃO 
VISUAL 

• • PRESTAÇÃO DE TODO E 
QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
EVOLUTIVA 
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• DIRETRIZES PARA MANUTENÇÃO 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
REDE E TELEFONIA; 

• DIRETRIZES PARA ATUALIZAÇÃO 
TECNOLÓGIC 	E 	UIPAMENTOS; 

• DIRETRIZE 	PARA ATU 
SOFTWA 	S; 

• MANUT 	ÇÃO DE SISTE 
APLICA 1  VOS DA PRODE 

10 REGISTRO E 
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• 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 
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ITEM 

1. 

RESPONSABILIDADES PRODESP / 
POUPATEMPO 

RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO 

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 
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G. SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO 

• 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. 

• PRESTAÇÃO , III SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO . IS 
EQUIPAMENTOS; 

• AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO; 

• SUBMETER A PRODESP / 
POUPATEMPO SOUCITAÇÕES 
DE ALTERAÇÕES E 
INCLUSÕES DAS REGRAS DE 
ATENDIMENTO. 

H. EQUIPAMENTOS 
ESPECÍFICOS 

• • PRESTAÇÃO DE TOÉR5 E 
QUALQUER SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO PREVENTWA E 
EVOLUTIVA 

I 	MATERIAL DE USO 
CONTÍNUO 

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

- FORNECIMENTO DE TODO 
MATERIAL DE CONSUMO E 
DOS INSUMOS DE 
INFORMÁTICA UTILIZADOS 
PELA ADMINISTRAÇÃO DO 
POSTO E ÓRGÃOS 
ESTADUAIS DA 
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ier9IIÇÃO DO PERFIL E DESCRIÇÃO 
caAS CTIVIDADES DE: 

J. OCUP TES POSTOS 
DE TRALHO 

ITEM 

S.C. Sul PI*OS DE TRABALHO NECESSÁRIOS 
merg.FRhe ,ERAÇÃO DO POSTO: 

56 
e COO 9Efi JIÇÃO DA QUANTIDADE DE 

.11e1 
• KtCEPÇÃO, 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 PRATICO); 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE 

• DEFINIÇÃO DO DIMENSIONAMENTO DE 

RESPONSABILIDADES PRODESP / 
POUPATEMPO 

ANTES PARA OS POSTOS DE 
ALHO SOB RESPONSABILIDADE 
ODESP/POUPATEMPO, 

isTRAçÃo DO POSTO; 

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 A 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 

RESPONSABILIDADES DO 
CONTRATADO 

ADMINISTRAÇÃO DIRETA, 
EXCETO FORMULÁRIOS DE 
SEGURANÇA 

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

O m 12 
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,, RESPONSABILIDADES„PRODESp 

ATENDIMENTO; AGENDAMENTO E 	RELAT RIOS MENSAIS DE 
DEMAIS MÓDULOS NECESSÁRIOS A 	FREQUÊNCIA DO SERVIDOR 
BOA OPERAÇÃO DO POSTO. 	AOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS 

• POLÍTICA / ORIENTAÇÕES SOBRE 	(ARQUIVO FÍSICO E  
REGISTRO E CONTROLE DE 
FREQUÊNCIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS 

RESPONSABIUDADE53pOQ  

ELETRÔNICO, SE POSSÍVEL). 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 	• APRESENTAÇÃO DE 
• APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO. 

K. UNIFORMES E 	- DIRETRIZES PARA REPOSIÇÃO DE 	• FORNECIMENTO A TODOS 
CRACHÁS 	UNIFORMES E CRACHÁS. 	 OCUPANTES POSTOS DE 

PROTÓTIPO; 

TRABALHO DO POSTO. 
• AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE 

UNIFORMES E CRACHÁS. 

	

S.G. 	- Sui 	SP 

te... 	, a qual 

-... 	• DIRETRIZES GERAIS / PARÂMETROS: 	• ACOMPANHAMENTO E 
a 	argo Filho 	• DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 	FISCALIZAÇÃO DA 
L1 	MPEZA 	 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
• • , que dou fé. 	 • FORNECIMENTO DE INSUMOS 

SANITÁRIOS. 
• DIRETRIZES GERAIS / PARÂMETROS; 	• ACOMPANHAMENTO E 

	

M. 	GILÁVM 	 FISCALIZAÇÃO DA 	\ • DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. 

	

ca 	rdade 	 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

n. 	oares da silva Srt..2.11,7,.. 
• DIRETRIZES GERAIS / PARAMETROS: 	• ACOMPANHAMENTO E 
- DISPONIBIUZAÇÃO DO SERVIÇO. 	FISCALIZAÇÃO DA 

COPA 	 PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 
• FORNECIMENTO DE INSUMOS 

PARA COPA 

SERVIÇOS DE 

• DIRETRIZES GERAIS / TRANSPORTE DE 	• FORNECIMENTO DO SERVIÇO 
O. TRANSPORTES / 	MALOTES. 	 DE TRANSPORTE 

MALOTE 	 • OPERACIONALIZAÇÃO DO 
SERVIÇO DE MALOTE. 

• ESPECIFICKOES TÉCNICAS 	• APRESENTAÇÃO DO 
• CRIAÇÃO/ELABORAÇÃO DO LEIAUTE 	PROTÓTIPO (PROVA OU PRÉ- 

P FOLHETERIA 	• DEFINIÇÃO DA QUANTIDADE (TIRAGEM) 	APROVAÇÃO. 
• ENVIO DE ARQUIVO 	 • EXECUÇÃO (IMPRESSÃO 

FECHADO/PRONTO PARA IMPRESSÃO 	FINAL E WIS4 	 (PDF) 	 DISTRIBUIÇÃO/DIVULGAÇÃO/ 

IMPRESSÃO) PARA 

,....--- 
', O 'rabeia° de N as e cle Proteste 
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Posto  

RESPONSABILIDADES DO 

ADO  PUBLICAÇÃO) DA
FOLHETERIA. 

• GARANTIR A DISPONIBILIDADE 
AO CIDADÃO. 

• •DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS, APÓS 
APROVAÇÃO PELA 
PRODESP/POUPATEMPO 

SELEÇÃO, PROGRAMAÇÃO E 
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS 
INTERNOS 

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 

ITEM,  
RESPONSABILIDADES PRODESP 

POUPATEMPO 

• APROVAÇÃO E-LIBERAÇÃO DO —  
PROTÓTIPO PARA IMPRESSÃO FINAL 

Q. SERVIÇO 	POIO 
AO C ADÃO 

• -DIRETRIZES E AUTORIZAÇÃO PARA 
INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE 
COPIADORA E FOTOS 

• ATENDIMENTO DOMICILIAR A PESSOAS 
POSSIBILITADAS DE LOCOMOÇÃO 

T. CONWOS COM OS 
ÓRGÃOS E 
INSTITUIÇÕES 
PARTICIPANTES 

• PREPARAÇÃO, ENCAMINHAVEN-TCY E 
ASSINATURA COM OS ÓRGÃOS E 
INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES. 

o 
PRODESP 

TecnoIngladainfomlaçáo 

• DIRETRIZES GERAIS PARA REALIZAW 
DE EVENTOS INTERNOS: 

CULTURAIS: EXPOSIÇÕES DE ARTES 
PLÁSTICAS, APRESENTAÇÕES DE 

3ee O - Olavo Pires Oe 
Tei.: 41/) 4238• 

O - Avieneco a pre 
a mim aprese 

JAN. 2 
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go Filho 
e 
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attIRETRI 

5 TEATRAIS, POESIAS, 

AU! k 
confer 
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""- DE EVE 
IS PARA REALIZAÇÃO 

XTERNOS: 

OS À COMUNIDADE E 
COM DIFICULDADE DE 
POSTO - COMUNIDADES 

CARENTES, EVENTOS MUNICIPAIS E 
ESTADUAIS, ESCOLAS, FACULDADES, 
FEIRAS, HOSPITAIS ETC. 

' 
SOCIAIS'!.  
• verdade 
LEVAR SERVI 

.0.:rgen(4" 

9  relt ° 

S. EVENTOS EXTERNO 
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3.2.2. ADEQUAÇÃO EVOLUTIVA 

ITEM 
' 	RESPONSABILIDADES 

PRODESP/POUPATEMPO  
RESPONSABILIDADES. DO 

A ESPAÇO FÍSICO / 
ADEQUAÇÃO 
EVOLUTIVA 

B. MOBILIÁRIO 

• 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. 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DO PROTÓTIPO. 

• APRESENTAÇÃO DE 
PROTÓTIPO; 

• FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

• APRESENTAÇÃO DA .C. Sul • SP 
rgo Fiirio 

.• ll 	MUNICA 	0 VISUAL 

I

a. a ou 
. 	que dou  te. 

,.. ,., 

• PROJETO; 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DA PROPOSTA E DO 
PROTÓTIPO. 

PROPOSTA E DO 
PROTÓTIPO; 

• FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. 

- 

..!. ,_, . 
si 	dade 

----- .  
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S .2k 'S 
• 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 

. 
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 

I  TEM 
RESPONSABILIDADES 	 RESPONSABILIDADES DO 

PRODESP/POUPATEMPO 	 CONTRATADO 

A INSTALAÇÃO DOS SOFTWARES TELEINI ORNAI CA, 

NAS ESTAÇÕES DE TRABALHO, FORNECIDOS PELA 
QUANDO NECESSÁRIO; CONTRATADA; 

• GERAÇÃO DE ENDEREÇOS LÓGICOS • FORNECIMENTO DAS CÓPIAS 
E AUTORIZAÇÕES DE ACESSOS DAS DAS LICENÇAS DOS 
REDES DE EnitiAçÃo DE TERMINAIS SOFTWARES ADQUIRIDOS 
(IIRGD, DETRAN.SP, FAZENDA, ETC.); 

• DEFINIÇÃO DE ACESSO À INTERNET 

PARA A OPERAÇÃO DO 
POSTO; 

E CORREIO ELETRÔNICO; • INSTALAÇÃO DE TODOS OS 

• FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E SISTEMAS 

SOFTWARE DE CORREIO APLICATIVOS FORNECIDOS 

ELETRÔNICO PARA OS GESTORES PELA PRODESP E PELA 

DA PRODESP, QUANDO CONTRATADA;  
NECESSÁRIO; • ACOMPANHAMENTO E 

FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SUPORTE TÉCNICO AOS 

• e FTWARE DE MENSAGENS TESTES DE TODOS OS  
IN" ANTÂNEAS PARA OS RECURSOS DE 

PR* ISSIONAIS DE INFORMÁTICA DA TELEINFORMÁTICA;  
CON • TADA; • CRONOGRAMA DETALHADO 

• APR e Açu) DO CRONOGRAMA DA INSTALAÇÃO DOS 

. " !• O RECURSOS DE  
20 Tab lio de Notas 
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TELEINFORMÁTICA; 

Tal : (11) 4 38-5656 • APRESENTAÇÃO DAS 
AUTENTIC ÇAO - ALIerefico 
confere com 	originai ai  

presente cópia, a qual 
mim a • 	>am sentado do que dou fé CERTIFICAÇÕES DOS 

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 2RP, 
2 JA , 0 201 	.::, NA 	EQUAÇÃO DE ADEQUAÇÃO 

••Crié 	----,N ' ari ali, 	.6"c  "s:' .,, 

. e. dada 
• DEFINIÇÃO DA 

PROGRAMAÇÃO E POLÍTICA 
DE USO DOS RECURSOS DE 
TELEFONIA 

is 	•. 	• da seve 
' 

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

• ESPECIFICAÇÕÈS TrC—NICAS DA • FORNECIMENTO E 
E. SISTEMA DE soLuçÃo E DOS EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO DA 

GERENCIAMENTO DE PARA TODO POSTO; INFRAESTRUTURA E DOS 
ATENDIMENTO • APROVAÇÃO / ACEITE DOS EQUIPAMENTOS; 

EQUIPAMENTOS; • REALIZAÇÃO DE TESTES EM 
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Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatenipo Tatu( 

ATENDIMENTO. H. e-POUPATEMPO 

I. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

• Acom nhamento do cronograma detalhado que será entregue pela 
Contrata , observando os prazos-limite mencionados no contrato; 

Reuniões p ódicas para acompanhamento dos trabalhos. 

OPERAÇÃO E MANU 

a) 	Da Infraestrutur 

de Nbtas e istgrtc-a 
- Olavo Pire': otte'sl'e 

( ÇAinNé.  - Autentlft 
91nal a Mkr, apr 

evolu ; 

3.32. 

'O T 
-2-  Ta 

confere como 
AUTENTICA 

.8 00  
(v) 	

o mr, 
cr 

32.4. RELATÓRIOS GERENCIAIS 

RESPONSABILIDADES 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 ENCAMINI IAMENTO DOS 
RELATÓRIOS; 

• APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS E DESPESAS DE CONSUMO, 
QUANDO SOLICITADA. 

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: 
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NÇÃO DO POSTO 

jentalz,Luminação, ruído e climatização; 
s.C. Sus 
arLdredial) e dos equipamentos, mobiliário, 

g.049n21.Ar,i,iáção visual - manutenção preventiva e 
COje 
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arial 
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c 
limpeza tg'cÉdanização espaciaL 
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ITEM 

A. G117A, CIE INFORMAÇÕES - 
"gEltVIÇOS DO POUPATEMPO 

B.. iIÃ DE GESTÃO DE 
MÁN(FESTAÇÕES DO CIDADÃO 

ACOMPANHAMENTO DE 
DICADORES DE GESTÃO E 

QU IDADE 

D. GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO 

G. SINTONIA 

40  

RESPONSABILIDADES DO 
POUPATEMPO 

r• DEFINIÇÃO DE DIRETRIZES, 
PADRÕES, NORMAS & 
PROCEDIMENTOS; 

• INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS 
APLICATIVOS; 

• DEFINIÇÃO DOS PADRÕES 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 

RESPONSABILIDADES DO' 
CONTRATADO 

• EXECUÇÃO 
CONFORME PADRÃO 
DEFINIDO PELO 
POUPATEMPO. 

E. CENTRAL DE MONITORAMENTO 
DE SISTEMAS 

F. AGENDAMENTO 

FORNECIMENTO E CONFIGURA O 
DO SISTEMA; 

• REALIZAÇÃO DE TESTES. 

CONJUNTO COM A EQUIPE 
DA PRODESP / 
POUPATEMPO. 

F. EQUIPAMENTOS 
ESPECÍFICOS 

G. MATERIAL DE USO 
CONTINUO 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS; 

• APROVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS; 

• REALIZAÇÃO DOS TESTES (PELOS 
ÓRGÃOS). 

 

• FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E 
SUPORTE TÉCNICO AOS 
TESTES. 

• ESPECIFICAÇÕES PARA OS ÓRGÃOS 
ESTADUAIS DA ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA (MATERIAL ESPECÍFICO, 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.). 

 

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. 

Ma a opa! 

SISTEMAS CORPORATIVOS 
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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; 

• Resolubitidade 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. 

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 de Pesquisas 
Mensais e AnuaL 

Na Prestação dos Serviços/Entrega dos documentos 

• Disponibilidade do documento no prazo pré-estabelecido; 

• Monitoramento das situações atípicas ou contingenciais. 

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; 
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Ir 

Tecnologia da Informação 

• 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 

ATENDIMENTO PRESENCIAL 

iNSflYtÇQ :PRINCIPAIS:SERVIÇOS 

ESTADUAIS '  

Acessa São Paulo 	Acesso gratuito à Internet 

e-poupatempo 

IIRGD 

SERT 

S rviços de Habilitação CNH - Renovação, ia  Habilitação, 2' 
vi Transferência e Pontuação, Indicação de Condutor. 

	

eículos 	registro, transferência, licenciamento anual 

	

S 	. 
avo Pirek 

4-1114  e~eMo, análisi e encaminhamento de reclamações 
~Mico preseilie coma a a mim 	,GensbiAtaL 4,.,~Éts de consumidores 

is e tributos referentes aos serviços 
tempo. 
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Detran.SP 

Acesso a serviços públicos pela Internet 

Carteira de Identidade; 

Atestado de Antecedentes Criminais. 

Emissão de CTPS 

guro Desemprego 



INSTITUIÇÕES 

Guia de Informações 
Serviços do Poupatempo 

PRINCIPAIS SERVIÇOS 

- Informações e pré-requisitos sobre todos os serviç 
prestados no Posto. 

Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.* 

Informação sobre os serviços disponibilizados - pré-
requisitos e documentos necessários, auxílio no 

Orientação ao Público preenchimento de formulários, entrega de folhetos e 
filipetas, orientação nas chamadas de senhas para o 
atendimento. 

Mais BB 
(correspondente 
bancário) 

Serão realizadas 
pela equipe da 
própria Instituição 

Recebimento de valores, entrega de comprovante 
referente ao recebimento. 

04 Tabeiiião cie 

AUTO - ATENDIMENTO 

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

4.2. DESCRIÇÃO MACRO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

100611"*e  32 1... w .  " 1 
° coo" 

"2  25 5"."'• 
4' 

01 
etranSk'i,35 

do_.4ecOade  

som" 

Yr:r 

Acessa São Paulo 

PRO 

Cadastro dos usuários, para acesso gratuito à 
Internet. 

Procedimentos e atividades diversas, relativas a 
reclamações consultas e denuncias de consumidores 

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

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

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, auxílio na coleta de impressões digitais, 
colagem de foto em campo apropriado, informação 

sobre a entrega de documentos, entrega de 
documentos prontos. 

Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.* 

Serão realizadas 
pela equipe da 
própria Instituição 

Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.* 

Serão realizadas 
pela equipe da 
própria Instituição 

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, 

Serão realizadas 
pela equipe da 
Contratada.* 

21 

* Com exceção das 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. C ONOGRAMA PE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO POSTO TATUF 

S guem os iten a serem considerados para elaboração pela Contratada 

d cronograma •etalhado dos serviços de adequação do espaço físico e 
e regue a PRO ESP / Poupatempo, conforme estabelecido nas cláusulas 
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5.2. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

A manutenção predial é fator det 
Poupatempo. Visa evitar ou co 
comprometer o aspecto da edific 
bem como evitar interrupções n 
problemas técnicos,..ou..aial-kg.9.!".". 
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EDIAIS: IRETRIZES GERAIS 

a o bom desempenho dos Postos 
ções da edificação que possam 
rto e a segurança dos usuários, 
to do Posto, ocasionadas por 
ajustes necessários. 
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1 demolição de alvenarias 

2 alvenaria 

3 hidráulica do lavatório sala médica 

4 grelhas de iluminação 

5 piso 

6 área externa 

7 pintura 

remanejamento do leiaute 

8 desmontagem e montagem 

adequação na Comunicação Visual 

9 
instalação de novas peças e remanejamento 
nas existentes 

limpeza 

10 
limpeza durante a execução dos serviços e a 
final 

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

fiál,ei 
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7.791X0 DESP 
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C'.drnr, de Especificayiés E ar 

Posto Poupat,,,,,c,,  Tecnologia da Informação 

 

No Posto Poupatempo Tatu( 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 peias normas pertinentes, assim como pelas recomendações dos 
fabricantes dos equipamentos instalados. 

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 c 	de alta tensão, etc.; 

h) 	Sistema de Proteção contra Descargas At •sféricas ara-raios etc.): 

atividades 	rotineiras: 	verificaçã 	das 	ins alações, 	reparos 	e 

adequações, quando necessário; 

atividade periódica: contratação d laudo anual, entre outras; 
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Posto Pougatampo Tatui 

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.; 

f) • 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, 
esinsetização, controle do nível de iluminação etc. 

5.C•Sul:S  
rn"(bFelei?' ser elaborado o cronograma de manutenções preventivas contemplando 
coo;40/ibt os itens, devendo ser encaminhado ao Gestor de Qualidade 

rrqd.e.5 /Poupatempo, bem como mantido no Posto. Todas e quaisquer 
atRá.,*ões que se fizerem necessárias também deverão ser informadas ao 
Giitliárlle Qualidade. 

amimiverdamio_de 

.61tillIttE14510NAMENT0 DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

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

Item 

a.  

Descrição 

Mesas 

Ref. Unid. Qtd. 

Mesa de trabalho 1200 x 800 x 755 mm MB pç 4 

b.  Mesa de trabalho 1200 x 700 x 755 mm ME3.2 pç 9 

c.  Mesa de apoio 800 x 600 x 755 mm ME6 pç 

Cadeiras 

a. 

. 

3 

Cadeira giratória baixa com rodízios CB pç -1-6 

Cadeira giratória alta CA ín 3  
Balcões 

. Balcão modular acessível BM.d pç 2 

4 Acessórios 

. Display para pedestal de fila Dl )Ç 2  

77».3RODESP 
	 Caderno de Especificações Técnicas - 
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Ite 

5 

.P  

Acessórios para sala médica 

Til e.  
....., 

a. Espelho para sala médica pç 1 

. Maca de exame (inclusive escada) pç 1 

6 Divisórias 

. Divisória cega altura 1,10 x 0,09m DV1 m2  1,45 

. Divisória cega altura 1,10 x 0,05m DV7 m2  23,05 

c. Divisória cega altura 1,10.x 0,05m DV9 m2  3,38 

. Porta de divisória cega altura 2,14m DPI pç 1 

. Porta de divisória cega altura 2,14m largura 0,92 DP1.d pç 2 

78,11 Desmontagem de divisória existente (DV1, DV4, DV5, DV7 e 
DV9) 

m2  

g. 	Montagem de divisória existente (DV1, DV4, DV5, DV7 e DV9) m2  45,56 

62. 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 	• liário dos Postos é padronizado quanto ao desenho, cor e 
materiaL 

/PRODESP 
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7. COMUNICAÇÃO VISUAL 

7.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A fim de garantir uma identidade visual para o Poupatempo, o sistema de 
comunicação visual deve ser mantido claro e acessível para os diversos tipos de 
público que os frequentam, dentro dos padrões estabececidos para todos os 
Postos. Caso seja necessário realizar alterações, as especificações técnicas e 
posicionamento das peças serão fornecidos pelo Poupatempo em projeto 
executivo, quando necessário. 

Todas as estruturas existentes previamente no Posto deverão ser conservadas e 
mantidas pela contratada em condições adequadas de funcionalidade e 
apresentação durante todo período contratual 

cad 	 Descrição dos produtos 	 ' • 	 n+ 	_ 

NOVA 
PLJAP Placa de Porta 0,2550,25 pç .. 
SUUni Placa Aérea 1,00x0,25 pç 

Ad Adesivo acesibilidade / Valid /Acossa / e-poupatempo 0,17x0,17 pç 34 
PL/SI Placa Médico 0,80x0,20 pç 
Ad Adesivo Correspondente 0,20x0,20 pç 4 
TO Testeira das grelhas 1,00x0,30 m 11 

SUDI Placa Direcional 2,00x0,22 pç 2 

09 
Cabia para monitor de senhas - Painel de senhas em ACM 
suspenso - dupla face 

4.884.64 pç  1 

RETIRAR E GUARDAR 
SUPUorg Placa aérea de órgão 2,00x0,80 pç 4 

SliSen Painel de senhas 0,80x0,50 pç 4 

REFORMA 
SUPL/org Placa aérea de órgão - pintura, adestvação e remaneiament 2,00x0,80 pç 2 

TI Tubo identificação mesas 1,00x0,10 pç 20 
TG Testeira das grelhas - somente pintura 1,00x0,30 m 74,5 

SUDI 
PLJAP 

Placa Direcional - rernanejamento 2,00x0,22 pç 2 

Placa de Porta 0,30x0,30 pç 3 
PLJSI Placa Médico 0,80x0,20 pç 1 

SUPTr Placa aérea Licenciamento 2,00x0,213 pç 2 
—71— SUPTr Placa aérea Licenciamento 1,00x0,28 pç 

TUbal Tubo identificação balcão - pintura e ad 	ivação 1,00x0,22 pç 

r• 
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POUPATEMPO TATU( 
QUANTITATIVOS DE INFORMÁTICA E TELECOM 

FORNECIDOS 
PELA 

CONTRATADA 

( 	A ) 

FORNECIDOS POR 
OUTRAS 

INSTITUIÇÕES 

( B ) 

TOTAL DO 
POSTO 

( C ) = A + B 

1. DESKTOPS E SERVIDORES 

l CONFIGURAÇÃO I - DESKTOP ALL-IN-ONE 59 103 

CONFIGURAÇÃO II - MICRO PC 6 O 6 

CONFIGURAÇÃO III - SERVIDOR DE REDE 

2. IMPRESSORAS 

CONFIGURAÇÃO 1- LASER MONO 6 6 12 

CONFIGURAÇÃO II - TÉRMICA 6 O 6 

CONFIGURAÇÃO III - MULTIFUNCIONAL A3 1 1 2 

3. EQUIPAMENTOS ATIVOS DE REDE 

CONFIGURAÇÃO I - CONTROLADORA WIRELESS 

CONFIGURAÇÃO II - ACCESS POINT 

4. SOFTWARES 

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 R2 STO. EN 4 O 4 

MICROSOFT OFFICE 2013 STD. BR  24 O 24 

ANTIVIRUS CORPORATIVO - DESICI-OP WINDOWS 50 59 109 

ANTIV1RUS CORPORATIVO - SERVIDOR WINDOWS 4 O 4 

SOFTWARE DE BACKUP - SERVIDOR WINDOWS 

5. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VIDEO 
_ 

CÂMERA DOME MÓVEL (PT 	CP/I• 

6. OUTROS EQUIPAME TOS 

POCKET PC 

TABLET PC 2 

SCANNER DUPLEX DE LTA VELOCIDADE 1 1 2 

UNTO. BACKUP EXTER 	PARA SERVIDOR 1 

CONSOLE GAV w 	. 	CABOS KVM 1 O 1 

cie 	e LEITOR BIOM 	R Nolas 10 
—. 

1 11 

TECLADO DE IP4tgyp 	 "9  Pi es Ge Tav.:  13 21 

TELA LED 32" 	fere c" 	-,,,,,,e,  , 	38.5  
°69(n9l a 	. t 	a 1), 

TELA LED 46 	l,")3; 	 rira 

TABLET DE V4LkIÇA0 	àVIA 	, O , 
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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 8.3.2.1, 
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 peta 
Prodesp por ocasião do início das operações. 

83.1. 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. 

832. SLA - SERVICE LEVEL AGREEMENT - MANUTENÇÃO CORRETIVA 

83.2.1. Diagnóstico e SOLUÇÃO TOTAL por meio de anális 
ocorrências de problemas e substituição (hardw 
reinstalação (software) nos prazos máximos abaixo est 
por tipo de recurso: 

Microcomputador ' 

•• 	.. 

Tabé 
Impressoras 05 .9:1--Nif/CJ,  

com*. COrtl_t Leitor Biométrico 
Scanner J. 
Ramal Telefônico  
Teclado de Opinião -.....- 
Switch Workgroup 1 
Switch Core t Nem' 

PABX o matia-t". .r 
Link de comunicação de voz ri anfnn 0c4 
Multifuncional A3 
Servidor de Rede 
Unidade 	de 	backup 	externa 
servidor 

para 24 
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8.1.1. Os equipamentos de TI que serão instalados na Administração do 
Poupatempo Tatu( 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 fornecimento da Contratada, sem ônus adicional para 
a PRODESP / Poupatempo. 

8.1.2. 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 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 Tatuí é composto por um parque de equipamentos de 

	

informática 	e telecomunicações cujos f 	entos são realizados parte pela 
Contratada e parte pelas Instituições. 

A estrutura técnica da Contratada, resp 
deverá executar o atendimento técnic 
recursos de informática 
indistintamente. 
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..:~u o RksIi 
Wireless Access Point 24 
Tablet PC 24 
Tablet de opinião móvel 24 
Pocket PC 24 
Console Switch KVM 24 

Ativação de ponto de rede existente 
do sistema de cabeamento 
estruturado 

1 

Ativação de ponto de rede wireless 
da infraestrutura existente 

2 

Reinstalação de qualquer software 
fornecido pela Contratada ou 
reconfiguração do Sistema Operacional 
dos Desktops 

0,5 

Nota: O SLA compreende a solução total desde a abertura do 
chamado pelo usuário até o reparo final. 

8.3.2.2. No caso em que um mesmo equipamento de informática 
apresente problemas de hardware semelhantes num intervalo 
mínimo de 3 (três) meses, a Contr 	obrigada a substituí-to 

às suas expensas, não sendo po sível a s 	reutilização para o 

atendimento ao contrato vigente ou ainda, 	outros contratos 

firmados com a PRODESP. O equipament de informática 
envolvidos são todos os forn cidos pela I.ntratada neste 

contrato. 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

8.3.3. SLA - ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO PARA NOVAS INST 	ÓES OU 

ALTERAÇÕES DE CONFIGURAÇÃO 

A Contratada deverá cumprir os tempos rintrs  o  
atividades relacionadas a novas instai Os-  ~siar 

configurações dos equipamentos e infraestrut NislFalf ,g24 
confere com o ai( 
43.05 
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Ativação de novos ramais telefôn 

Configuração dos ativos de rede - 
Switches e Access Points 
Configuração dos fluxos de vídeo das 
câmeras 	ou 	qualquer 	outra 
configuração no sistema CFTV 
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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. 

Nota: O SLA compreende a configuração solicitada desde a sua solicitaçã 

formal pela PRODESP até o seu aceite, ambas por e-mail 

8.3.4. MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

A manutenção preventiva deverá ser dimensionada para minimizar a 
necessidade de ações de manutenção corretiva, aumentando a 
disponibilidade dos equipamentos e sistemas. A manutenção preventiva 

deverá ser realizada fora do horário de funcionamento do Posto. 

É parte integrante da manutenção preventiva a contínua observação das 
condições de limpeza e conservação dos recursos de informática e de 

telecomunicações. 
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8.3.2.3.1. Para os equipamentos fornecidos petas Instituições, a 

Contratada tem por obrigação realizar o atendimento 
de primeiro nível e ficará responsável pela gestão da 
indisponibilidade realizando o acompanhamento e 
cobrança das providências das Instituições em 
conformidade aos tempos estabelecidos no subitem 

8.32.1. 
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Para os equipamentos das Instituições, a Contratada deverá realizar a 
gestão e acompanhamento das condições de limpeza e conservação dos 
recursos de informática e de telecomunicações. 

8.3.5. REQUISITO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL 

Deverá ser parte integrante da solução proposta a execução dos serviços 
de suporte técnico a todos os sistemas computacionais utilizados pelas 
Instituições / Órgãos do Posto Poupatempo, indistintamente. 

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 Nelwork e WAN - Wide Area 
Network, Wireless, Telefonia e CFTV que fazem parte da solução 
tecnológica adotada. 
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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. 

8.4.2. Trocar a senha da fechadura da porta de acesso ao CPD pelo menos 
uma vez por mês. 

	

f B9C 	Providenciar, a qualquer tempo, revisões de Engenharia e Fábrica que 
forem classificadas como obrigatórias pelo fabricante dos Equipamentos, 
durante a vigência deste contrato. 

Providenciar adequação das instalações ou melhoria no desempenho dos 
recursos da solução de Informática e Telecomunicações do Posto 
Poupatempo Tata em termos de segurança, produtividade, contingência, 

	

rbacol 	monitoramento, gestão ou outros benefícios, por meio de equipamentos, 
softwares ou outros métodos. Isto poderá ocorrer por iniciativa de ambas 
as partes, sempre com anuência da PRODESP/Poupatempo. 

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. 

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. 

33 
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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 
especificações técnicas mas não foram homologados para a utilização 
com os sistemas dos órgãos / instituições, deverá ser disponibilizado um 
equipamento para testes e homologação com pelo menos 2 (dois) meses 
antes da instalação do equipamento no Posto, com o objetivo de 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. Os serviços de manutenção corretiva de recursos relacionados neste 
contrato que não forem solucionados no prazo máximo estabelecidos no 
item 8.3.2.1., contados a partir do momento da análise de diagnose 
estarão sujeitos às fiscalizações e penalidades estipuladas na Minuta do 
Contrato. 

8.4.11. Manter equip 	cnica qualificada para a realização dos Atendimentos 
Técnicos das ativi des de manutenção dos equipamentos existentes no 
Posto upatempo. 

8.4.12. Forn er e, caso a PRO ESP solicite, transferir o acesso pleno, físico e 
rem o, e sem restriçõe a todos os equipamentos ativos de rede de 
pro riedade da Contrata a para a PRODESP, a qualquer momento do 
co rato. O fornecimento o acesso deverá ocorrer num prazo máximo de 

vinte e quatro) horas a partir da data de solicitação. 
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8.4.15. Permitir que técnicos de informática indicados pela PRODESP façam 
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 e-mail, e após 
a alteração, enviar uma cópia da documentação atualizada a 
PRODESP/Poupatempo, por e-maiL 

8.4.17.3.Instruir a equipe da PRODESP com respeito aos procedimentos 
recomendados para a operação dos Equipamentos, quando 
solicitado. 

e ae Pru 
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mim aixesu"3  
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cie que auu fé. 

determinados, em todos os equipamentos da Contratada. 

8.5.REt011iOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARE 

„ vARj5qami5e aos recursos fornecidos pela Contratada. 

leverá 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 fab antes 
ou qualquer outro impacto operacional, prejudicando o funcioname o do 
Posto. Deverá incluir o fornecimento de todos os componente de 
hardware e software necessários, mantendo sua disponibilidade e 
segurança. Os custos ficarão por conta da Contratada. 
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8.6. REQUISITOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMNEIS 

8.6.1. Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os 
insumos e consumíveis necessários ao pleno funcionamento dos 
equipamentos de informática fornecidos pela Contratada (impressoras, 
scanners, aparelhos de fax etc). 

8.7.MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE 11 REMANESCENTES DO CONTRATO 
ANTERIOR 

8.7.1. Será de responsabilidade da Contratada a manutenção dos equipamentos 
pré-existentes no Posto. 

8.8. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE TELEINFORMÁTICA NA ADEQUAÇÃO DE 
INFRAESTRUTRA DO POSTO 

8.8.1. 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 instalação dos novos 
equipamentos de TI. Poderão ser solicitadas mais imagens a qualquer 
momento do Contrato, por solicitação da PRODESP. 

NOTA: Ressaltamos que a equipe de informática que compõe o quadro 
de funcionários da administração do Posto foi dimensionada para 
as atividades operacionais, ficando sob a responsabilidade da 
Contratada cumprir o cronograma de instalação dos recursos de 
informática previstos para o Posto com a equipe que se fizer 

ssária. 

8.9. CERTI AÇÃO DOS • OFISSIONAIS 

8.9. 	A Contratad deverá fornecer para a Prodesp a cópia da certificação dos 
profissionai envolvidos na configuração de todo o ambiente de 
informátic e telecomunicações do Posto, contemplando os equipamentos 

' os 	rede, configuração de servidores e sistemas operacionais, 
abei;ao  „„ 
aueii48,1 ;a 	do início dos serviços de adequação. 
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8.4.17.4.Fornecer quaisquer outras informações e instruções concernentes 
aos equipamentos ou ao objeto deste contrato, que a PRODESP 
considere necessárias no prazo de 4 (quatro) horas após a 
solicitação da Prodesp, por e-mail 

8.4.17.5.1nstalar e manter atualizada as configurações do Sistema de 
Gerenciamento Desktop da PRODESP, conforme padrões 

qualquer momento, se os profissionais 

lirARepciais 6., dacjes sã8 os mesmos informados pela Contratada 
or meio Pro:rnS c(5°' 	. Caso negativo, a Contratada deverá 

tamente por outros com as certificações 
as suas atividades. 
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8.10. SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE TI 

8.10.1. 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 máximo até 90 (noventa dias) 

dias corridos após a data constante da ordem de início de serviço 
emitida pela Prodesp, obedecendo aos itens macros na ordem a seguir 

• Atualização de versão de software interno dos equipamentos 
existentes que farão parte da nova operação do Posto - Switches, 
PABX etc; 

• Substituição dos servidores de rede; 

• Substituição dos microcomputadores; 

• Substituição das impressoras, scanners e outros equipamentos; 

9. EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 

9.1. Para fins desta licitação será utilizada a nomenclatura "equipamento específico" 
para aquele cuja utilização restringe-se a uma Instituição ou órgão específico. 

9.2. A Contratada deverá fornecer os equipamentos indicados na tabela abaixo, dentro 
das ações para adequação evolutiva do Posto, e manter os equipamentos pré-

existentes na unidade, com respectivos insumos necessários ao seu bom 
funcionamento ao longo do período de vigê 	tual: 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Balapça 
antropométrica 

e rnni, 
Visual, A 
2stjAN 

• 
• 

os com capacidade para executar os testes físicos 
para o exame de aptidão física para condutores: 

almológicae 
Acuidade Visual 
Campo Visual (Campimetria Horizontal) 
Visão Cromática 
Visão Estereoscópica (Percepção de profundidade) 
Ofuscamento e Visão noturna (Adaptometria) 

orrinolaringológica: 
Acuidade Auditiva 

3- Neurológica: 
- Esforço Físico Manual (Dinamometria Manual). 

1 corpo, fixável na parede 
balança tipo manual com escala antropométrica de 95 a 190cm 

9.3. Para a manutenção dos equipamentos específicos pré-existentes no Posto, a 
Contratada deverá cumprir os tempos de recuperação indicados abaixo. 

93.1. Tempo de recuperação dos equipamentos específicos em geral: em até 30 

minutos 

9.32. Desfibrilador automático: em até 24 h - Considerar a reposição do jogo 

de eletrodos adulto/infantil ao longo do contrato para cada equipamento. 

Caderno de EspecificaOes Técnicas 

Pasto Poupaternpn Taba 

10. 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 tomam inutilizáveis por motivo de quebra ou desgaste. 

Todos os materiais tanto de uso contínuo como de consumo deverão ser disponibilizados 
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 forma a não impactar o atendimento ao público. 

Os quantitativos bem como os tipos poderão sofrer ajustes ao longo da operação do 

Posto em decorrência de alteração na rotina de execução dos serviços. 

10.1. MATERIAL DE USO CONTÍNUO 

Os tipos e quantidades relacionadas são as essenciais - exemplificativas e meras 

estimativas - para auxiliar a Empresa que vier a ser Contratada. 
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No período de planejamento para a aquisição serão apresentados modelos 

originais de materiais cuias características são especificas. 

ITENS 	 QTDE UNID. ,-t'ESPECIFICAÇÃO E MODELOS 

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. 

Pastas plásticas coloridas 120 unid 

Pasta guia para assinatura da FIC 12 unid 
Em polipropileno 0,40 na cor azul 
rolai, 	dimensão 	225mm 	(A) 	x 
390mm (L) 

Carimbos diversos 80 unid Tradicional em madeira 
Grampeador de mesa 12 unid Tamanho médio 
Perfurador de papel 12 unid Tamanho médio 
Tesoura para papel 12 unid Tamanho médio 

Almofada p/ carimbo-entintado 24 unid 
Tamanho n° 3 - (10 vermelhos e 
14 azuis) 

Tabus 	de 	apoio 	para 	coleta 	de 
impressões digitais 

10 unid 
Em 	poliuretano 	ou 	madeira. 
Medida: 	8 	cm 	largura, 	20 	cm 
comprimento e 0,6 cm espessura 

S 	ola de lona p/ malote 4 unid 
Cor azul, dimensão 	mínima em 
torno de - 60 cm altura x 40 cm 
largura x 18 cm profundidade 

Pasta Fi há.4 argolas - preta 12 unid Dimensões 270 K 345 x 40 mm 

sio de S.C. 

	

e cernar• 	Filk ^ 

	

tirlh_aPota, 	@, 

	

"oiue 	• ie 

18 

o5656 

5, 

2 	stificada 1.800 unid 

Tamanho 8 cm comprimento x 6 
cm largura, numerada, impressão 
monocromática, 	identificando tipo 
de senha (Preferencial, Padrão e 
Eventual) 	e 	órgãos 	(IIRGD, 
FAZENDA, ACESSA SP, 	Detran.SP, 
etc) 

m especificação técnica são materiais de uso comum. 

L DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO - PREVISÃO DE CONSUMO 

Ne 	tópico estão relacionados os materiais de consumo mais comuns e as 

quan ades são estimativas a partir de médias identificadas nos Postos . 
Poupat po atuais, sendo que estes números poderão sofrer ajustes ao longo da 

operação o Posto. Existem outros itens que não estão relacionados, porém 

podem fazer arte da necessidade momentânea ou permanente da operação. Ex.: 
grafite para lapiseira, clips para papel, elástico, caixas para arquivo, etc. 
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ITENS 
, 

' MÉDIA MENSAL 
,DE CONSUMO 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

tamanho pequeno padrão (15x20cm) Caderno capa dura 3 un 
Caderno capa dura 2 un Tamanho ofício 	 , 
Caneta Esferográfica 4 cx Azul e Preta. Caixa c/ 50 unid. 
Caneta 
Cola Bastão 

Marca Texto 20 un — 
lOgr 12 un 

Envelope 	de 
Polietileno 

150 un Abertura superior c/ 4 furos. 

Tamanho oficio Envelope Pardo 150 un 
Lápis Preto N° 2 60 un 
Papel Branco A4- 75 
Gr 

4 cx Caixa c/ 10 resmas 

Formato da bobina: 57 mm larg X 65 
mm diâmetro x 40m comp. 
Diâmetro interno do tubete = 12 mm 

Bobina 	térmica 	para 
Dispensadora 	de 
senhas 

25 rolos 

Envelope 
para po 

? l'abakfiãO 

po 	malot 
agem SEDEX 

600 un 

Tat"4° 

 

Envelope em Polietileno coextrudado em 
03 (três) camadas, opaco, impermeável 
e resistente a rasgo e perfuração. 
Espessura: 75 micras por parede 
Camada externa: cor branca 
Camada interna: cor cinza 
Impressão: verso e anverso 
Formato do conjunto/envelope: 245mm 
de largura x 137mm de altura + 30mm 
da aba de fechamento 
Distância entre soldas: 126 mm 
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) 

	

e 	adesivos 	de 	colagem: 	do 
‘-, direito do verso do envelope ., ---r• 

Nül 1 Abertura 
ia 	F•ir„...tcmeNr: ce S C Su1 
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ATENDIMENTO 	 16 

ORIENTAÇÃO A 
CIDADÃO 

—AbMINISTRAÇA 
POSTO 

TOTAL 
_ < 

15 

8 
9 POSTOS DE 
RAI3ALHO DA 

CONTRATADA ' 

A ser dimensionada pela 
Contratada considerando a 

necessidade de substituições e 
reserva técnica 

***Nota: 
implan ado 

quaisquer 
na implant 
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103. MATERIAL DE CONSUMO - ITENS DE INFORMÁTICA 

INSUMOS E CONSUMVEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO I 

$ 	•:, 

PEÇA 

INSUMOS E CONSUlkEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

INSUMOS E CONSUMÍVEIS PARA SCANNER PEÇA 

10.4. MATERIAL DE USO CONTÍNUO DE INFORMÁTICA 

ITENS 

Apoio de 
punho para 
teclado 

QUANTIDADE 

103 

ESPECIFICAÇÃO E MODELO 

Apoio p/ punhos tipo almofada p/ acomodação de teclados. 
Confeccionados em espuma de poliuretano 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 
ergonômico 

103 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 moi. Base em 
PVC de 24 mm de espessura com material antiderrapante. 

11. ESPECIFICAÇÕES A SEREM OBSERVAD NA PR 
	

ÇÃO DOS SERVIÇOS DO POSTO 
POUPATEMPO 

A Contratada deverá seguir rigorosam 

e nos termos do Edital e seus anexo 

à manutenção do r  rer, 
tendo como base 	palkirketrisioxi 

o do Posto Poupatempo 
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Postos de Trabalho sob responsabilidade da PRODESP/Poupatempo - serão ocupados 
por servidores públicos estaduais designados para a atividade de 
Supervisão/Representante Técnico dos órgãos da Administração Direta do Estado, 
servidores públicos de carreira policial designados para as atividades inerentes à Polícia 
Civil (Papiloscopista Policial, Auxiliar de Papiloscopista Policial e Investigador de Polícia), 
tais como a emissão de Atestados de Antecedentes e Carteira de Identidade, de carreira 

administrativa para a realização de atividades específicas do Detran.SP, funcionários dos 
órgãos da Administração Indireta e outros parceiros, além de contratados / servidores 
públicos do Município (quando for o caso); 

Postos de Trabalho sob a responsabilidade da Contratada, que poderão ter alocados 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 Tatu( 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 Tatuí, visando à realização dos serviços 
dentro dos padrões de qualidade estabelecidos. 
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VIDA 
POSTOS DE 
TRABALHO' 

IIRGD / SERT 	 - Atendimento Linha de Frente 

- Retaguarda 

TRIAGEM/ENTREGA INTEGRADAS 

ACESSA SP / e-poupatempo 	; Recepção/Triagem/Atendimento 

ORIENTAÇÃO 	
iRecepção posto / Demais 
posições de orientação 

, Administração ADMINISTRAÇÃO 

5 

11 

3 

4 

7foio 
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QUADRO TOTAL DE OCUPANTES DE POSTOS DE TRABALHO 

Caderno de Especificaçóes Técnicas 

Posto Poupatempo Tatu( 

ffit) 
IPRODESP 

Tecnologia da Informação 

a 

IA 
toSotarial 

Prodesp/Poupatempo 54 ocupantes de postos de trabalho 

Contratada 
x"-- Número de ocupantes de postos de 

trabalho dimensionados pela Contratada para 
os 39 postos de trabalho 

.. 
Total de Ocupantes' de Postos de 
T(4balllo io Pasto  

lw matór, 	-a, 

11.1.DISPONIBILIZAÇÁO 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 
essesórgãos), recepção, orientação e informação aos Cidadãos. Deverão ser 

s de forma equilibrada nessas atividades, e com versatilidade de 
ento entre os diversos órgãos, conforme a necessidade dos serviços, 
de dar vazão às demandas, durante todo o horário de 
funcionamento do Posto e em cumprimento aos tempos médios de 
o e de espera previstos por serviço. 

na logística de operação da alocação dos ocupantes nos postos de 
a Contratada deverá estar preparada para atender a qualquer tempo 

a vealbad3pJa o especificado neste Edital em sua capacidade máxima, visando à 
do padrão de qualidade no atendimento do Programa Poupatempo, 

-,,,,ssob,ceng  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 
o racionalização do Posto. 

Caber. a 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. 

1:1 	k 

11.1.1. Detalhamento dos postos de trabalho 

11.1.2. 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 paraque o Cidadão seja atendido. 

Existindo c adão 	espera para o atendimento, os pontos de 
atendime o que não estiverem abertos deverão ficar imediatamente 
ativos, n o gerando, des 	forma, espera para c) cidadão. Estando todos 
os pont s abertos, haven o cidadão em espera para o atendimento, é 
função da Contratada a estão da fila para que as esperas sejam 
proporc onais entre os dive os serviços. 
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Notas: 

A contagem de Tempo de Atendimento (TA) é iniciada no momento em 
que o Cidadão chega à mesaanunciada para aprestação 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. 

11.1.4. Postos de trabalho da Contratada na Administração do Posto 

• Administração: 1 (um posto) 

• Coordenação: 2 (dois postos) 

• Suporte Administrativo: 2 (do postos) 

Atendim • 	Especializado: 1 , um posto) 
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A alocação dos postos de trabalho poderá ser a qualquer momento, 
reavaliada com base na média diária de atendimentos do Posto. A 
Contratada deverá adequar os postos de trabalho no prazo máximo de 30 
dias, a contar do início de operação do Posto. 

A qualquer momento a Prodesp/Poupatempo reserva-se no direito de 
atualizar as informações deste item. 

11.1.3. Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

A Contratada deverá observar o tempo médio de atendimento dos 
serviçosde acordo com os padrões estabelecidos pela Superintendência do 
Poupatempo. 
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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 coro 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). 

11.2. 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 	onamento de ocupantes necessários desde o início da 
operação • 	5 minutos antes do horário oficial de abertura ao público, posto - 
e até o 	 nto - 15 minutos após o encerramento oficial de seu fecha 
atendime 	 para a execução de todos os procedimentos o ao públi 
necessári 	 ação de materiais, equipamentos, etc. s, como organi 

tempo realizará constante monitoramento do nível de RODESP / Poup 
postos de trabalho, através do acompanhamento do onibilização dos 
ativos por hora, por órgão, no mês referência de ero de postos 
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11.2.2.A PRODESP / Poupatempo poderá solicitar à Contratada, a seu critério, a 
redistribuição dos postos de trabalho, visando o ajuste da capacidade de 
prestação de serviços do Posto Poupatempo, sempre que necessário, nos 
novos horários que se configurarem como "picos de demanda", sazonais 
ou permanentes. 

11.2.3.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. 

11.2.4.A Contratada deverá observar para os seus ocupantes dos postos de 
to desta licitação, todas as 

e benef s previstos em Acordos / 
e sua catego 	profissional, bem como 

respondendo, e forma exclusiva, pelo 

trabalho que prestarão os serviç 
condições de trabalho, os direito 
Convenções / Dissídios Coletivos 
os previstos na legislação em vig 
cumprimento dessas normas. 
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113. Qualificação mínima exigida para os ocupantes de postos de trabalho da 
Contratada, para atendimento aos pré-requisitos de qualidade definidos neste 
EDITAL 

11.3.1.Administração - atividades de Gestão / Administração: para ocupar essa 
posição, o ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá possuir 
a seguinte qualificação/capacitação: 

• Formação Superior Completa; 

• Experiência profissional em cargos de chefia, preferencialmente em 
público: de prestação de serviços; 

• Experiência profissional comprovada em atividades de atendimento ao 

▪ 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; 
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Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que 
envolvem as áreas de práticas e qualidade de atendimento e gestão 
de pessoas; 

 

• 

• 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, etc; 

• 18 anos ou mais; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal; 

• Boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos etc. 

• 18 anos ou mais; 
	 r, 
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11.3.3. 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, 
preferencialmente 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, neg 
administração de conflitos e atendimento ao público; 

Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel e de 
e Controle de Ponto de Pessoal, etc; 

18 anos ou mais; 	 -re CC P" 

Habilidade no trato social; 

Boa fluência verbal; 

Boa redação e facilidade para elaboração de relatórios, textos 

11.3.4. Administração - Suporte Administrativo: atividades de Recursos Humano 
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; 

Caderno 5e Especificações récnicas 

Posto Potipate.mpo Tato( 

• 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 Recursos Humanos / Atividades 
Administrativas/ 	Financeiras/Estatística 	e 	Manutenção 	de 
Infraestrutura; 

• Bons conhecimentos de técnicas de arquivo, redação, etc.; 

• Conhecimentos técnico-especializados de acordo com área de 
atuação; 

• Facilidade em elaboração de textos, redação, relatórios e etc.; 

• Habilidade no trato social; 

• Boa fluência verbal. 

113.5. Administração -Atendimento Especializado: o ocupante do posto de 
trabalho 	da 	Contratada 	deverá 	possuir 	a 	seguinte 
qualificação/capacitação: 

Nível superior ou cursando; 

18 anos ou mais; 

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; 
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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; 
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11.3.7. 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 

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 
atamento e clareza na comunicação, de maneira a atender às suas 
pectativas. 

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 
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 aperfeiç m as 
atividades do Posto Poupatempo analisando os indicadores ob 
através de instrumentos definidos pela PRODESP/Poupatempo; 

• 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; 

7.71rRODESP 
Tecnologia da Informação 

• 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 estabelecidos 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 
rutura e apoio necessário para o bom funcionamento do 
Poupatempo; 

ido melhorias e adequações; 

ibilizar os relatórios e informações às Superintendências 

etc:lacte' eniP°, 

de acordo com as definições e periodicidades 
es'eat tecidas pela PRODESP/Poupatempo; 

J 

s 
Prom ção de realização de eventos internos e externos, de acordo 

diretrizes fornecidas pela PRODESP/Poupatempo.  

11. 	Coordenação de Atendimento: 

Coordenação e acompanhamento de toda e qualquer atividade de 
atendimento ao Cidadão no Posto Tatuí; 

• 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; 
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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 
especifico 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; 

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 

„iade S Atividades, performance da prestação de serviços dos postos de 
k ,trabalho, tempo médio de atendimento e espera, controle de sm" 
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; 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo Tatu( 

• 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. 

11.43. 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:. 

• Forneci • -nto de elatório mensal final impresso e geração de 
arquiva, manual ou agnético, referente à frequência de todos os 
serv ores públicos p a a Supervisão dos órgãos da Administração 
Dir a, e posterior enc minhamento aos respectivos órgãos de origem 
de lotação. 
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Caderno de Especificaçtles Técnicas 

Posto Poupatempo Tatu( 

• 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. Sup e Administrativo - atividades de Recursos Humanos: 

• adastramento de todos os ocupantes de trabalho do Posto 
nformações pessoais e profissionais), mantendo-o atualizado; 

anutenção de controles cadastrais de todos os ex-ocupantes de 
ostos 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 
dministração do Posto. 

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

Rea ação d 	demais atividades acessórias e complementares da 
ea de admin tração, conforme diretrizes PRODESP/Poupatempo. 

Apoio às ativida es 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; 

• Recolher diariamente as fichas de manifestação dos caixas de 
sugestões e ler, interpretar e classificar no sistema específico (SGMC); 
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• 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; 

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; 
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• Auxíl' ao Cida o quanto a aspectos operacionais para navegação 
na Int rnet e, inda, verificação da possibilidade de utilização dos 
serviço eletrõ icos. 

11.4.8. Administração - formática: 

• Admi 	ra ão dos recursos instalados (controle de listas de acesso 
rede 	N / 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 peta 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 antivírus 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 cabeamento UTP incluindo 
montagem de rack; 
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Encaminhar as fichas "problemas" para as áreas competentes 
(supervisores, órgãos, Coordenador Municipal Coordenador de 
Atendimento); 
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• 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 

.C. Sul -S 
	paradas no ambiente de informática que possam impactar no 

argo Filho 	atendimento ao Cidadão. 

c411.459' 
glie dou1 cepção / 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 

5 Si' tf! 	no Posto Poupatempo; 

Orientação do usuário quanto à previsão do tempo de espera; ,e.rriade ' I 

i Recepção e triagem nos órgãos para verificação de pré-requisitos e ------",er .1 C: fiã solva 
documentação apresentada pelo Cidadão, condição de conservação e 
validade dos documentos apresentados e distribuir senha; 

N..„......._  • 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; 
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Observação •a con. ão do Cidadão para o atendimento preferencial 
conforme pr visã. legal, distribuindo senhas específicas para este 
fim; 

Apoio ao ida ao em todas as áreas de atendimento do Posto 
ando su 	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. 

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; 
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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; 
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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 pelo Cidadão, solicitando a 
conferência dos mesmos; 

• 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 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; 

61 

Notas e oe roi 

3Q /aDem 

	

	f,  ir 

	

1~1.2.0 	• 

-froserWIc''''" 

	

E .0 iCA(..- 	. 
cof0We C""n  

• 
PRODESP 

Tecnologia da Inforrnageo 

• • Orientação do Cid 

• ientação 
monitorando-o sobre 
de uso; 

IFT1) 
' AU1 E N I !CAÇÃO - Aiale 

COnf are Com o original a 

co 

"-; 

4:pidres,-.05656te cópia. a qual 
a 	encarto de que ciltx, 

...o 0  
5,9 

S 

rd 3de 

I 13 silva 

Cedem cie Especificações Técnicas 

Posto Poupai:empo Tabu( 

o no preenchimento de formulários; 

o quanto ao serviço de acesso livre à Internet, 
sua utilização, bem como controlar o tempo 

• Orientação do Cidadão uanto 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, 
caso não esteja familiarizado com o uso da Internet, visando à 
inclusão digital; 

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. 

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; 
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Esclarecer dúvidas e orientar a forma de aplicação dos módulos de 
treinamento conceituai, comportamental e em serviços conforme 
cronograma de realização, apresentado peta contratada e validado 
pela Prodesp/Poupatempo; 

Fornecer apostilas e materiais didáticos, quando necessário; 

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

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 M o Trabalho / DEA - Desfibrilador 

por manter pessoas treinadas para as atividades da 
Cipeiros), conforme exigência legal do Ministério do 

o, Norma Regulamentadora - NR-5 - CIPA. 

por manter pessoas treinadas para as atividades de 
34,p;9215E. 	bandono do prédio em situações 

áltrearêgirgêntirtrol gal do Ministério do Trabalho e 
3- S5 
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• 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, Comportamental 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 
o Posto: abrangendo postos de trabalho da administração, atendentes, técnico 

informática, orientadores e parceiros. Deverá ter acompanhamento de 
nsáveis da CONTRATADA, os quais deverão ser previamente aprovados pela 

res de Camara.  
4238-5666da 

Proteste de is,,6 

O ID /Poupatempo. 

patempo. Poderá haver eventual acompanhamento de especialistas 

a presente coP; .a quail 
esentano di.rut teu ,p e ríod o de treinamento, a CONTRATADA deverá controlar a presença 

do Ottthpantes e fornecer à PRODESP/Poupatempo, sempre que solicitado, as 
asW éresença devidamente assinadas, de acordo com o cronograma de 

einr4 pré-estabelecido. 

vQ,Awi@arn 
es sáb 

equ s. 

A. 	A Pro.: ./Poupatempo será responsável por: 

a) 	Definir e fornecer o programa de treinamento; 

to será realizado em ambiente do próprio Posto Poupatempo, em 3 
os, das 14h00 às 17h00, com intervalo de 15 minutos, totalizando 9 
s de treinamento por equipe, podendo ser realizado em uma ou mais 

-2"-; 63 



Direcionado a todos ocupantes dos postos de trabalho, inclusive parceiros, com objetivo 
desenvolver competências pertinentes ao atendimento com qualidade, tais como 
unicação, postura, relacionamento, equipe, motivação, como lidar com estresse. 

amentos deverão ter acompanhamento de responsáveis da CONTRATADA, os quais 
ser previamente aprovados peta Prodesp/Poupatempo. 
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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", ministrado por uma entidade que tenha sido chancelada pela 
American Read 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, 
2 (duas) reciclagens ao longo do contrato , conforme cronograma a ser definido em 
conjunto com a PRODESP/Poupatempo, 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. 

o efetivo resultado e a qualidade do programa educação continuada, 
ajr0 das Avaliações de Reação. Determinando, se for o caso, a revisão e 

ercám0si1ã0 dos conteúdos e módulos realizados peta Contratada.  

da será responsável por: 

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

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

tear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáveis, bem como 
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Ia Silv: 

café e bolachas para to 

13.1. Integração pós-implanta 

Treinamento inistrado a tod 	vos ocupantes dos postos de trabalho da Contratada e 
PRODESP / Po 	ue inicia m a prestação de serviços no Posto após o período 
de implantação, garantindo o repas e de todo conteúdo programático previsto para os 
treinamentos conceituai, comportamentai 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 comportamentat: 8 horas 

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

O treinamento deverá ser acompanhado por responsável indicado peia 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 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. 

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 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, aplicar as 
avaliações de reação; elaborar suas tabulações e encaminhá-las à 
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PRODESP/Poupatempo quando solicitado. 

13.1. 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 inicio 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. 

DE UNIFORME COMPLETO 

Postos de.trabalhó.  .Uderança hAtendent'e 

20 32 Sb .2, 	 sablidade da Prodesp/Poupatempa (") 12 

a ansraja,da 8 31 39 

. 
: 

restante_dos postos de trabalho terá uniforme fornecido pelas próprias instituições 

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 

14.1.2.0 kit do uniforme feminino dever 

• 1 saia 

• 2 calças 

• 4 blusas de manga curta 

• 2 blusas de manga longa 

• 2 lenços 	 Erd les 

• 1 malha de lã 	
O Mora- is 

3 jumpers (caso a funcionária en 

14.2. Substituição de Uniformes 

Qualquer peça que compõe o KIT deverá ser su stituída pela .ntratada, a qualquer 
tempo, a critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada ou ina quada para o uso: 

142.1. Entende-se como inadequada para o uso à peça que a resentar: 

• Manchas claras ou escuras permanentes, com da ficação 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. 

14.3. 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: 

1431 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. 

14.3.2. Do Kit feminino: 

• 1 saia: a cada 12 meses; 
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• 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. 

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

Tecido: Worker Mix E-14120 - Branco / W1 1 - Toyobo do 
Brasil Ltda.; 

Sol - SP 
o Filho 

• Composição: 50% algodão / 50% poliéster, 
a 
dem, fe 	Fio: urdume = Ne 40 e trama = Ne 30 
2'-!í 

Peso: em torno de 120 gr/m2. 

1.43.E Para a confecção da Camisa Social Masculina (manga curta e 
1. o 'titã ga longa) 

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

Construção: Tela 1)(1.; 

• Composição: 67% poliéster / 33% algodão; 

• Peso: em torno de 115 gr/m2; 

• Largura por metro: 1,60. 

14.414. ara confecção da Malha de Lã - Unissex 

69 

Cade iø fie Especific:a0es Técnicas 

Posto Poiipatempo TorcI 

• Deverá ser lã 100% acrílica e antiatérgica, 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 Corei 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 Corel Draw); 

Os logotipos deverão ser em jacquard; 
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silva 
acabamento da vista e início da abertura traseira, Overlock 
nas partes desfiantes do tecido. 

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 

31 

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

entos 

Lin 	de título 80, poliéster/algodão ou 100% poliéster para 
fechamentos e pespontos. Título 120 e filamento para 
costuras de overlock. 

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 

1 4.3.1.SAIA SOCIAL FEMININA 

• 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). 

Numerac.fie P 	tissionat 36 38 , 40 4 44 46 48 50 .„5 54 56 58 60 62 

Pontos d 	edida lerância 

Cintura -m.-1cm 36 -38 40 42 44 46 48 50 52 54-  56 58 60 62 

Quadr 
....—._ 

- 1 cm 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 

P.0 	.---,, 
-I- 	;A^ e N°iRs c 	.4  

/- 1 cm 62,5 63 63,5 64 64,5 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5 69 

CULINA MANGA CURTA 

telado com pé de gola, pontas de gola presas 
caseado, frente aberta com fechamento através 

e 08 caseados (no pé de gola no sentido 
os demais sentido vertical), vista dupla 

mangas curtas com bainha fixa, 01 bolso 
tangular no Lado esquerdo, costas com paia dupla 

acho ao centro. 

20/pColaririlÁSo  
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sturas 

• 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. 
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Nome ou razão social ou marca registrada no órgão competente do 
país 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. 

edderTin de EsoecificaVies Técnica:, 
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• 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. 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 
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e/ou 

CD 
• Identificação fiscal do fabricante do tecido 

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). 

I

TTatgabeelilãi:ode.r• 	e cle Protes de iiii ‘,0  pires ria 
Ca 

Tel : (11) 423R-565 
A4JTEP4TICAÇAO -A tentico a present 
co fere com o original mim apta senta•Ic r3  2 Tiriirie  cia de.rie 	es 

cia 
 c las e de 	S.C. 

mar 
1Tel.: (114238-56'.  

AUT E NT 'CAÇÃO • Autentico a present cÕp.  
confere com o origirfal a mim apresentado do PI 

I 

(r•Zt( i'''''''' 
ras 

p
s.,. •,,,, ,,J__ 	a„,b,s 

AU TE—N—TiC- 
al 970AFO 

1 4.3.3.CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 

Detalhes do Modelo 

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

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). 

46 
T1‘\,C1  40 4 41 38, 37, Numeração .Social 43 -39 45 '44 

Pontos de Medida Tolerância 

74 73 

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

argc Filho 
• Cal inho e entretela pré-encolhidos. 

copia, a qual 
(loque ckláitth s e botões na cor do tecido. 

s 
• t' actities extras na parte interna. 

EtiqMs

ci  e,laeCo posição têxtil do produto. 

t  

,T-Me ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
• 	:::-,iceccionista. 

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

— ) o Social 37 38: 39 .4 	` 41 2t'43' 44 4.5-,,46 

ea,de 
ic 

Medida Tolerância 

- 	ann o +/- 0,5 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 

+1-  1 cm 52 54 56 58 60 62 64 65 68 70 

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

18'ha +/- 1 cm 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 

urta +/- 1 cm 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5 
da sti.a 

T 	* 	r.  coto +/- 1 cm 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 

02 JAN. 2018 
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• 
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logio do Informação 
Caderno de Especiticações Técnicas 

Posto Poupaternpo Tatut 

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 g °ta. 

• 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. 

Cadeom di Especificações Ttknicas 

Posto Poupelierrivin Tatuf 

• 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 

75XODESP 
Tecnologia da Informação 



• 
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Tecnologia da Informação 

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 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 

14.4.3.4.CALÇA SOCIAL MASCULINA 

Detalhes do Modelo 

,X
•  
ODESP 

Tecnologia da Informação 

Caderno de Especificaçdes Técnicas 

Posto Poupaternpo Tatid 

• 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. 

Cadacco de Especificações Técnica:, 

Posto Poripétenipo Torci 

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). 

Costuras 

atelião 11  
abe‘ião ',;(4a5  e *te p, 

,-,lar‘o pire  
icAÇA0 	j 4  

o 06,;,ute,;,, 
" a  "m aor, 

02 MN 9 

lo tanal 

• 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 

C. Sur•á7:,\ fechamento das laterais e entrepernas (costura aberta com 
rElo 

Filhq as bordas overlocadas), com máquina 02 agulhas defasadas 
a. a ciu., ponto corrente para o fechamento do gancho traseiro 
"e  cfou ré, 

iãae 
Aviamentos 

(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. 

Numeração.. 

Profissional
..  

.• 	-. 

3840 4 444648- 
, 

5rt,;.  5 54 56586062 

Pontos de Medida Tolerância 

Cintura +/- 1 cm 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 

Quadril +/- 1 an 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 

Coxa +/- 0,5 cm 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Gancho dianteiro s/cds +/- 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/cós +/- 1 cor 35 35,5 36 36,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41 

Entrepernas c/ barra 0/1 lcm 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 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 30 305 

.CALÇA SOCIAL FEMININA 

etalhes 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. 

uras 
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. 

AIJTIiNTc 
confere com o 

Costuras com máquina, 01 agulha ponto fixo para colocação 
de cós, fixação dos bolsos, zíper, vivos dos bolsos, vista e 

em máquina 01 agulha ponto corrente para o 

JA_.N. 
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Caderno de EspecificatAes Técnicas 

Posto Poupaternpo Tatu( 

• 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 , 4,p' 42 °,° 44 ° :1 à à - 54 6' 

. 
5 6 6 

Pontos de Medida Tolerância 

Cintura + 	I 	crn 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Quadril +/ 	1 	ir 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 +/ 	5 0, 
cm 

28,5 29,5 30,5 31,5 32,5 13,5 34,5 35,5 36,5 37,5 38,5 39.5 40,5 41,5 

Gancho dianteiro 

s/cds 
+/ 	0,5 
crn 

18,5 19 19,5 20 20.5 21 21,5 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 

Gancho traseiro 

s/cós 
+/ 	1 cor 30.5 31 31.5 32 32,5 33 33,5 34 34,5 35 35,5 36,5 37 

Entrepernas 4/ 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 4/ 	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 

••• 

	

/PRODESP 
	

Caderno de Especificações Técnicas 

	

Tecnologia da Informação 	 Posto Poupai:empo Tatu( 

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 

• Costuras em intertock 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. 

Iodo cse S.C. Sul. 

 Lih Linhas as e botões na cor do tecido. 

Jotões extras na parte interna. 

6-5656 
:,,aCaemc: 

 Cio 

44:07:fé 
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• ia 	e ou razão social do fabricante do tecido e/ou 
eccionista. 

• cà4 tificação 	fiscal do 	fabricante do tecido 	e/ou 

e verdadeC° 

-.emes da silva

ifecciontsta. 

de origem. 

frdicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado. 

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

Numeração 	rofissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 

Pontos de Melà, Tolerância 

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

Notas e de Prot 
- Olavo Pires 
Tel.: (11) 4 
- Autentico 

mal a mim a 
posição têxtil do produto. 
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Caderno de EspecificatAes Técnicas 

Posto Po( patempo Tatui 

Numeratão  profissional 36  3   40  4  4,4: 4S48- ,6,2S 66.-R6 .Q 60 62  
Busto +/- 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 

Cava +/- 1 cm 46 47 48 49 50 51 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 

14.4.3.7. 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 

• Costuras em intedock 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. 

viamentos 

2018 	2gg 	os fechamentos, pespontos, caseados e pregar botões. Linha 
Linha de título 120 poliéster/algodão ou 100% poliéster para 

120 e filamentos para Overlock. 

1 	Botões perolizados 04 furos de 12,0 mm de diâmetro para a 
a verdane 	

vista e punhos. 

01 	• 	Colarinho e entretela pré-encolhidos. 

• Unhas 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. 

79 

Laderir, de Esprsdfi(drioes 

Posto Podpaben!  

• 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 Profissipnat 36 38 44 4 44 4;-. 40, p, 62,.2.54-66-  58- 60 62 

Pontos de Medda Toleránma 

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

Busto +/- 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 

Cava +/- 1 cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

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

khp.r.znento +/- 1 cm 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 

14.4.3.8.MALHA DE LÃ COM DECOTE EM V MANGA LONGA UNISSEX 

Detalhes do Modelo 

• Decote em V na mesma cor da lã, sanfona remalhada com 

..,e;:c2eJo`''''. a e  
8-5656 

te,aae S.C. 
margo Oh° 

rem 

r ura de 4,0 cm, punhos com sanfona remathada na 

e o com cadarço de poliéster com 1,0 cm de largura e 
hada na mesma cor da lã e com largura de 7,0 cm, 
a cor da lã com largura de 7,0 cm, barra com sanfona 

ro com cadarço de poliéster com lcm de largura. 
o o 

Cá* — 

e 	turas em intertock bitola mínima 7,0 mm para o 
..e.roade  fe hamento das laterais e ombros, bainhas, barra e 

spontos em máquina 01 agulha ponto fixo. 
om 

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

Aviamentos 

Linha 120 poliéster para costuras de Overlock 

Linha na cor do tecido. 

Etiquetas 

Composição têxtil do produto. 
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e/ou • Identificação fiscal do fabricante do tecido 
confeccionista. 

• Pais de origem. 

Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo Tatuf 

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

• 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 PPP PP P M G GG 

Pontos de Medida Tolerância 

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 74 76 

14.4.3.9.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 
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 pespontos 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 
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Linhas e botões na cor do tecido. 

Botões extras na parte interna. 
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Tecnologia da Informação Caderno de Especificações Técnicas 

Posto Poupatempo Taful 

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 OSO 3758 ou NBR 8719). 

testo 

Clasarcia 
DI3rirna 

Numeração 
Profissional 

36 38 40 42 44 ,46 48.,  , 62 

Pontos de Medida Tolerância 

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

Costas +/- 1 cm 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 

15. CRACHÁS 

15.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CRACHÁS 
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• Medidas do crachá: 

• Material do crac 

• O nome do o 
na Fonte Anal, 

• Inserção de f 

• As atividades 
maiúscula e 

• Definição 	• 

• Azul: pan 

• Preto: pa 

• Vermelh 

• Posição 
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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. 
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16. SERVIÇOS GERAIS D APOIO 

16.1. LIMPEZA 

É de responsabitidadè 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 Tatuí, 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: 

83' 

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 peta Prodesp junto à empresa contratada para esse fim. 

A 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. 

16.2. VIGILÂNCIA 

A Prodesp irá fornecer a vigilância/segurança patrimonial no Posto 
Poupatempo, sendo que a Contratada deverá acompanhar e fiscalizar 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 Policias 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 
manuten 	as condições de segurança; 

ir as po uras do Município e as disposições legais Estaduais e 
rais que inter am na execução dos serviços; 

icos do Posto Poupatempo, os vigilantes deverão portar 
cação, devidamente licenciados junto aos órgãos 
ter um rádio com a administração do Posto para contato 
omunicação quando houver necessidade de atendimento 
do Posto. 
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• A disponibilidade dos vetc 
Posto; 

• Estimativa da quilometragem 	ia mensal: 1.200 km; 

Os serviços de transporte a sere 	prestados pela Contratada incluem o 
transporte de profissionais 	upantes •e postos de trabalho para eventos, 
in luições e reuniões; t sporte de doc entoa regulares e eventuais, como 
do 	 rdidos para devolu ão 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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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 galões de água para abastecer os bebedouros. 

• Fornecer copos plásticos para o consumo de água. 

Será de responsabilidade da Contratada a manutenção dos equipamentos pre-
existentes no Posto. 

4. TRANSPORTES 

A contratação destes serviços nos Postos Poupatempo tem como objetivo o 
transporte de documentos, malotes e equipamentos leves e pessoas, devendo a 

o ntratada: 

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 

,,..teferentes aos documentos confiados à sua guarda; 

rnecer uniformes apropriados e em quantidades suficientes para cada tipo 
trabalho à sua equipe, bem como os equipamentos convencionais de 

se urança quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as 
"de  no mas de segurança previstas na legislação; 

d.a.t tratar seguros de responsabilidade civil por danos materiais e/ou 
a 

pessoais e contra acidentes que possam ser causados aos passageiros, a 
terceiros e aos profissionais ocupantes de postos de trabalho; 

esponsabitizar-se por todas e quaisquer despesas oriundas dos veículos 
u *lizados, tais como, manutenção mecânica, combustível, lavagens, 
lub cação, revisões, pneus, seguros, licenciamentos, multas, entre outras; 

Manter 	pra 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; 

r) co 	til\ 
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17. SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO 

17.1. 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 pela 
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 disptay 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: 

86 
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• 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. 

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. 

que sejam ouvidos fora das áreas e espaços ocupados, bem como 

algazarras, distúrbios e ruídos; 

o a ocupação de fachadas externas e áreas de uso comum, com 
mercadoria, cartazes, propagandas, indicações e isies congêneres; 

o a publicidade sob forma de distribuição de pan et Pc• 
	

e outros; 

o a guarda ou depósito de mercadorias de natureza inflaráirveb e  iva 

ou perigosa: 	
sre, ,of  

o ó exercício de comércio ambulante e atividades promocionais que" 
envolvam rifas e sorteios, ou qualquer outra alternativa não autorizada; 

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. 

• 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. 

18. FOLHETERIA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 

O fornecimento de folheteria será de responsabilidade da Contratada, conside 
itens, quantidades e especificações a seguir apresentadas: 

00 
CiC NO* e ‘'.4, PACA 	Oe 

lalber12•0 - Olavo Mires
. s 

144,,, 411) ant 95543. 

tNlICAÇA0• PWIEMOGe 
od 	.14 

!de COM O Origina! a Min, 
 aomse 	

c1.1 

0 
lAti, 7.1B 

t"..b.te rio-N,ptat 
e e 

.•••.%•“V" 

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 

• expressamente proibido aos responsáveis pela exploração dos serviços de 
Re 	grafia, Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos: 

o a permanência, nas áreas e espaços ocupados, em horários diferentes 
.t,:qo' 	daqueles de operação do Posto; 
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1 

2 

Folder do e-
poupatempo / 
Acessa SP 

Filipetas de 
Serviços individuais 
(8 modelos) 

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 
Formato: 
40 x 20 cm (aberto) 
20 x 20 cm (fechado) • 
Papel couché fosco 1 0 gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: 1 dobra e r 
Formato: A5 
Papel off set 90 gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: refilado 

Filipetas de 	Formato: 10cm x 21cm 	 7.000 
Conservação do RG Papel couché fosco 120 gramas 	(5.800 e 1.200 

reposição  
mensal 

Reposição média 
mensal de 1.000 

unidades. 

Reposição média 
mensal de 600 

unidades 
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ssos diversos 	ormato: diversos 
' para o 	Papel: off set 90 gra as 
atendimento: fichas Cores: 1 x 1 
de manifestação. 	Acabamento: refilado e matina 
senhas de retorno, 
protocolo 
agendamento, e/ou 
outros. 

O Poupatempo fornecera as diretrizes e os modelos para a execução da folheteria; 

A Contratada deverá apresentar os leiautes e os protótipos para aprovação do Poupatempo 
/ Prod esp. 

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 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 pela Contratada. 

Estes Sistemas serão cedidos à Contratada por meio de instrumento legal específico. 

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. 
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A Administraç 

a) seguir, rigorosamente, o padrão de requisitos e procedimentos exigidos da 
população para a realização dos 	rviços conforme consta no "Guia de 
Informações - 	.v.ços Poupatempo"; 

b) alertar o -"or de Qualidade Poup tempo 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 
(wwetsgmo.poupatemposp.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, 
caixa de sugestão, fichas de manifestação em branco, canetas e 
comunicação visual adequada, garantindo assim um espaço confortável para 
a manifestação escrita do cidadão usuário dos serviços; 

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. 

19.3. ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE GESTÃO DE QUALJDADE 

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. 
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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 fita, 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 peto 
representante técnico do órgão, possibilitando a alteração e reconfiguração 
das mesas de atendimento, quanto à fila a ser atendida, prioridades de fita 
por posto de trabalho e horários de atendimento; 

Monitoramento remoto em tempo real, pela RODESP 	Poupatempo, que 
possibilita conhecer o movimento de ate .imento por s rviço, posto de 
trabalho, órgão e Posto Poupatempo. 

Geração de dados estatísticos e relatório para análise do tendimento do 
Posto Poupatempo e os Órgãos participant s. 

DIMENSIONAMENTO DOS RE 	,N.--111.!.. -e de Proles10 de S. .. Sui S Tabell% - u.ggeatilitMôm' so tê 	os de Será de responsabilidade da Contrata a T.  ejos) ,,r238.4 6  
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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; 

• Equipamentos ativos de red 

• Auto Atendimento Bancário; 

• Lotus Notes e Webmail 

• Sistema de Gerenciamento 
A 

Sistemas não contemplados 5-c„k4 

• Controle de Bem Patrim 

• Controle de Estoque; 

• Gerenciamento de PABX; 

• Bithetagem e Tarifação; ClUarcia 
• C FTV; 

• Ponta Eletrônico; 

• Cadast 	ento de RH; 

Outros. 
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A manutenção e o suporte técnico dos sistem 	e os respectivos recursos de 

teleinformática são de responsabilidade de cada\Prgão, Empresa e Instituição 
participante. 
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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:  

Inicialm te, o Sintonia estar 	stalado nos Órgãos IIRGD, SERT e Detran.SP, 
com pos ilidade de exp 	a o futuro. 

Console Cockpit: 

• Instalado na Administração do 'sto Poupatempo para acompanhamento da 
performance do atendimento; 

• Permite a visão integrada da di *buição física dos computadores dos 
atendentes em cada órgão prestador 	serviços; 

Permite a visão quantitativa dos atendi\rnentos 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. 

Caderno de bpectricavies Técnicas 
Posto Poupatempo Tatui 
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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; 

Wtr,ága do documento no mesmo dia; 

,Aum'ênto do acesso e da satisfação do cidadão frente aos serviços públicos 

SgTÉMA' SINTONIA 

O :.sisteria Sintonia de Gestão de Serviços oferece informações qualitativas e 
quarWtativas dos atendimentos e da pesquisa de satisfação a eles associadas. 

,..CrlsortemPos informados pelos atendentes durante a realização dos serviços 
wtmt2e1., 'pão aferidos pelo Sintonia. 

a 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 

atendimento recebido está abaixo do esperado. O gestor recebe o alarme 
ins taneamente na sua teta de computador. 

O siste 	é composto por console Cockpit do gestor, agentes e teclados de 
pesquisa de satisfação. 

93 \-\\.' 

Agente 

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 de atendimento: 

• Gestão da qualidade e produtividade dos atendimentos; 

• Visualização da tendência de violação dos acordos de serviços em tempo 
real; 

• Emissão de relatórios consolidados. 
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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. 

9. SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

licação em ambiente WEB (lntranet) para o registro das Pesquisas de 
ação realizadas nos Postos Poupatempo, junto aos cidadãos usuários. 

patempo tem por uma de suas premissas, monitorar rigorosamente a 
de seus usuários. Para tal, são realizadas pesquisas junto aos 

'que utilizam os serviços de seus principais órgãos. Estas pesquisas 
e •em: 

• rienestrais 

e • An iã 

• E ecifiUs 

Pai realizada por uma empresa externa 

'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. 

te sistema contempla as questões "padrão", feitas aos cidadãos e ainda 
pe ite que se insiram perguntas específicas em cada uma das campanhas 
apli das. 

Gera r- ..tórios contendo as tabulações, totais, médias e gráficos, ilustrando a 
performan 	do Posto, cujo objetivo é proporcionar análises gerenciais e permitir 
a observação e possíveis desvios, subsidiando decisões para que se possa 

;10 ",1/4  manter o Padrão de Atendimento Poupatempo. 
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20. SIGLAS E TERMOS UTILIZADO 	TE CADERNO 

CARGOS OBRIGATÓRIOS: De 	ação dada aos servidores públicos legalmente 
responsa 's por atribui x 	ativid des próprias do Poder Público por ex. cargos da 
carreira po 

CTPS: Carteira de Trabalho e Previdênci Social, documento emitido pela Secretaria de 
Estado do Emprego e Relações do Trabalh 

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 peta 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 fitas 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 todo o 
horário de funcionamento do Posto. 

PRODESP: Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, vinculada à 
Secretaria de Gestão Pública. 

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. 
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SGMC: Sistema de Gerenciamento de Manifestações do Cidadão. 



Caderno de EspecificaOes Técnica 

Posto Poupatempo Taful 
7")RODESP 
Tecnologia da Informação 

Cade,uo çie iseecificações 

Posto PolliMlf,E,Ip,, Twieí 

• 
PRODESP 

Tecnologia da inforrnaçáo 

c) Tabelião de NceasOePoIesfnje S.C. Sul • j- Tabeliâo - Olavo ires cle Camargo F 
Tel.: (1 ) 4230-5656 	

o 
Atil ENTICAÇÁO - Autent o a presente cOpia 
confere com o originai a m,r, orP,E1.13,1C, Cie,  que 
2 go, 

O 2 JAN. 2018 _ 
&Brasil 

confere com n origi ne,  à Mle, ,nt=s-ttf.-tne eto que dou fé 

N ICAÇ 	• Aulen11co a orem•ree carpia. quo 

R 
2018 	

g 

6A.1. 	ME3 - MESA DE TRABALHO 1.00 x 800 x 7 5mm 

ANEXO 6A 

MOBILIÁRIO 

Especificações Técnicas  Mesa com dimensões 1200 x 800 x 755mm (h), com tampo de madeira revestido com 
laminado melamlnico 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 1200mm, 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 nas peças de aglomerado. 
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6A.2. 	ME3.1 - MESA DE TRA ALI-10 1 dO x 700 x 755mm 
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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 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. 

Mesa com dimensões 1200 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 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 melamínico de alta pressão de 0,8mm de 
espessura na face superior e laminado melamfnico 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. 

Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de madeira 
aglutinada. 
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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 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 contínuo 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, obs 	elo lado frontal das mesas. 
Tratamento anti-ferrugem e acabamento d 
cor cinza platina semi-fosca texturizada. 

O mobiliário deverá atender a norma 
NBR13966. Também deverá estar em 
NBR14111. 

Deverá ser apresentado protótipo, a crité 
mobiliário. 

Garantia de 3 anos para os defeitos de fa 

Na execução do mobiliário obs 

Ao executar a furação nas 
utilizadas. 

tinta a pó eletrostática, na 

e a norma da ABNT 
a norma da ABNT 

aprovação técnica do 
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6A.3. 	ME6 - MESA DE APOIO 800 x 600 

Mesa com dimensões 800 x 600 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 

a> 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 800mm, 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. 
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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 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 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. 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.4. 	CB - CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA COM RODÍZIOS 

AU; 
Conf 

3- Tariedibo oe 
Tabeliáo 

Caderno de EspecificaOes Técnic:as 

Posto Poupatornpo Tatui 

Cadeira giratória com espaldar médio, assento e encosto em madeira compensada 
moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada de potiuretano com 50mm de 
espessura e densidade de 50/60 kg/m3, revestida em vinil cor cinza claro. 

COMPONENTES 

Base de nylon injetado, na cor preta, com 5 rodízios duplos giratórios, revestidos 
com siticone. 

Coluna com mecanismo de regutagem 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 
resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e 
ruptura, baixa 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. 
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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 polipropiteno texturizado e bordas 
arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. 

Espuma do assento e encosto devem apresentar um "compression ser 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 
epóxi em pó, 

- Regulagem com uma média de 8 a 10 estágios, através de um sistema de caneca 
articulada ou catracas/seritlha, 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 33 0   Tabelião Oe Nolas e ge pra sio Øe .C. Escriba modelo C5.42 Tabelião - Olavo Pires 	Camargo Filh 
Giroftex linha Rembus, model 54L66M4000 rei.: cru 4238 

ALI! hW !CAÇÃO • AuterNiCo a V. 5856  ente cópia. a b. Tecno 2000 	 confere com o original a 'rant apreseni oc cio que oou 
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6A5. 	CA - CADEIRA GIRATÓRIA ALTA 

Caderno de Especificações Te•criitas 

Ponto Poupai cindo .f ai:ff f 

Cadeira giratória alta, tipo caixa, com espaldar baixo, assento e encosto em 
madeira compensad 	[dada anatomicamente, estofada com espuma injetada de 
poliuretano com Omm de 	pessura e densidade de 55/65 kg/m3, revestida em 
vinil cor cinza laro. 

Base de aço om proteção e a abamento em polipropiteno na cor preta ou base 
de nylon injet do, com 5 hastes, 	m rodízios. 

- Sistema de re ulagem de altura po meio de pistão a gás 
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6A.6. 	BM.d - BALCÃO MODULAR ACESSÍVEL 
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CALHAS 

Caderno de Esoecificações Técn!cas 

Posto Poupatempo Tatu( 

o Taoeliáo de Ná a 
Tabeliâo - 013 

TOI.: 

AU NT ICACÃO; 
confete COM o Pep' 

b) Balcão modular medindo L=1000mm H=755mm e P=600mm, confeccionada em madeira 
aglutinaria revestida em laminando melamínico de alta pressão, dotada de 2 linhas de 
calhas metálicas para passagem de cabos. Possui tampo retrátil na parte frontal, 
adequado para o atendimento de cadeirantes, 

c)  

d) COMPONENTES 

e)  

TAMPOS, LTERAlS E FUNDO. 

- Tam 
c 

perfil cheio de PVC, 

RODA E BASE 

- Ro pés e base em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 
25 ih, de espessura, revestido com laminado melamínico na cor preta. As bordas 

visíveis 	rão fita de bordo de polietileno de 1,5mm de espessura na cor preta. 

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 contínuo do cabeamento. Terá 
mesmo acabamento das calhas. 

g) REQUISITOS 

O mobiliário deverá atender a norma NR17 de ergonomia. 

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. 
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6A.8. 	ESPELHO PARA SALA MÉDICA 1,20 x 0,80m 

Caderno de Espewricasâes TecniGas 

Posto Poupatfwlpo IM:111 

Características: 

- Espelho comum 3mm de espessura, requadro em perfil de alumínio com 
acabamento fosco, fundo em compensado Pinus com 3mm de espessura, parafusos 
galvanizados. 
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6A.7. 	Dl - DISPLAY PARA PEDESTAL DE FILA TAMANHO A4 

- Display em chapa de aço carbono e acrílico, fixação compatível com o pedestal 
com sistema retrátil para orientação do fluxo de pessoas. 

Referência: 



Maca com estrutura em tubos de aço de 1 Wi." esmaltada cor branca, com 
ponteiras de PVC, leito estofado revestido de napa lavável, cor preta, cabeceira 
móvel, dimensões 1800x600x800 mm. 

Escadinha em estrutura tubular esmaltada com ponteiras de PVC, piso revestido de 
borracha com bordas de alumínio polido. 

Referência: 

- Divisória cega modular com 90 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 rio 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 900, em "T", e 
junções nos 4 lados, conforme projeto, de forma que as faces visíveis não 
apresentem furações. 

PAINEL DE FECHAMENTO 

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 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. A fresta na 
parte superior deverá ser o mínimo necessário para permitir esse saque frontal. 
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Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, 
mobiliário. 

Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação. 
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6A.11. 	DV7 - DIVISÓRIA CEGA h=1,10m e=0,05m  

Caderno de Especdicações Térmma, 

Posto Poupatempo Tang 

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. 

- 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: 

ESTRUTURA 

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. 
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 	e junções 

nos 4 lados, conforme projeto, de forma que as faces visíveis não apresentem 
fu rações. 

PAINEL DE FECHAMENTO 
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6A.12. 	DV9 - DIVISÓRIA CEGA h=1,10m e=0,05m 
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- O topo das divisórias e as faces laterais sem junção deverão ter acabamento em 
chapa metálica com pintura eletrostática na cor cinza platina. 

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. 

Caderno de Especificações 'récnicas 

Posto Poupateropo Tatid 

Divisória cega modular com 90 mm de espessura e altura variável, até o teto / forro 
conforme projeto, 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 / Forrniline ou similar. 

-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa 
14 (1,98mm), montada sobre guias metálicas, e elementos de caixilharia em perfis 
de alumínio extrudado. 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. 
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Porta para divisórias DV4, DV5, DV6 e DV9. 

Porta de abrir com 35 mm de espessura, confeccionada com quadro de madeira 
maciça de la 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 / L139 Platina - acabamento texturiza 	iline ou similar. 

Batente: utilizado em vão pré-definido, de acordo co 
perfis de alumínio extrudado. Deverá possuir mo 
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6A.14. 	DP1.d - PORTA DE DIVISÓRIA CEGA h=2,14m 1=0,92 

Porta para divisórias 0V4, DV5, DV6 e DV9. 

Porta de abrir com 35 mm de espessura, confeccionada com quadro de madeira 
maciça de la 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 / 1139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar. 

Batente: utilizado em vão pré-definido, de acordo com o projeto, confeccionado em 

perfis de alumínio extru 	everá possuir moldura superior e ferragens para 

fixação nos montantes i 	eberá pintura eletrostática em pó, na cor cinza, 
o C1964 (Epristinta). 
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c) O resultado do índice 
a 168. 

d) O computador a 
configuração utilizada 
técnicas solicitadas. 

Rating deverá ser igual ou superior 

verá estar de acordo com a 
como com todas as especificações 

1.1.5 MEMÓRIA RAM 

a) Deverão ser fome 
computador. 

Notas e de Protesto de S.C. Sul - SP 
- Olavo Pires de Camargo Filho 

gijp.EP1 •10313th%38cfrffi5enemória M por AO - Autentieo a presente cópia, a qual o original a mim apresentado Cfn que deu le. 
h) Bar. ento de memr 7.  íni 

136 

erior. instalados no gerenciador de s 	45; 

1.12 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES 

a) Formatar o disco rígido com uma única partição 
espaço do disco em uma única partição; 

b) Usar a opção "Express SETTIN 
Sistema Operacional 

c) Instalar o sistema operacional tÁMCgtf 1WrMIl 
confere com o original a mi d) Instalar todos os drivers nas eTões atualizadas ror 

pelos fabricantes do equipam a 	,Thão perniiesidmIN 
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rtivos estão corretamente 

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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1.1 DESKTOP ALL-IN-ONE - CONFIGURAÇÃO I 

a) Deverão ser fornecidos Microcomputadores All-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. 

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 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. 

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 

Desconectar o cabo de rede e reiniciar o equipamento. 

1.1.3 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; 

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 	SYSmark 2012 Rating e será calculado a 
partir da média aritmét 	s valores gerados, desprezando-se a 
parte fracionária. 
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1.1.6 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR 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. 

b) 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 
identificados no padrão de cores PC-9 
pelos nomes ou símbolos. 

h) No mínimo 06 (seis) portas 

c) 01 (uma) porta da interface e rede padrao 
Tabeliãs) 
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S2/orá serial D deverá fornecer adaptador 	
17  

it_ormlo tipo Osiayi e) 01 (uma) porta para 2° mo 

rf Cir4,1e 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupaternpo rabi( 

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). 

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; 

d) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.11g e 
IEEE 802.11n. 
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1.1.16 WEBCAM 
oWtS 

a) Deverá ser fornecido 01 (uma) webcam integrada por computador. 

• 

b) Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GBytes/s ou superior. 

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 por disco de 500GBytes. 

e) Velocidade de rotação mínima de 5400 rpm ou superior. 

f) Taxa de transferência de dados de no mínimo 6GBytes/s ou superior. 

g) Tecnologia de pré-falha SMART (Setf Monitor Anatysis Report Test) 
incorporado ou equivalente. 

1.1.14 UNIDADE ÓPTICA DVD-RW 

a) No mínimo 01 (uma) unidade por computador. 

14.›. 	 b) Tipo interno ao gabinete. 

c) padrão SATA ou tecnologia superior. 

- o TaiDeliào deNot s e de PrOteSIO S.C. 	idades mínimas de gravação: 8X DVD+R; 8X DVD+RW; 8X DVD-R; 8X 2  
j 	Tabelião Ot 	Pires de C marga F0OVD-RW; 8X DVD+R Dual Layer; 24X CD-R; 24X CD-RW. 

Te.: (t1) 4236-56 6 
AU I ENTICAÇÃC Aut tico a ores e ,e W0;4* Welpcidades mínimas de leitura: 24X CD-ROM; 8X DVD-ROM. 
confere Como °rio al a 	maresertlã .r. SOU, lfly 

-Deverá ser fornecido software para gravação de DVD e CD, compatíveis 

02 	8 
wa 

• epotanal 

b) R olução mínima 	egapixel (720p). 

1.1.17 LEITOR DE CARTÃO DE MEMOR 

a) Deverá ser fornecido 01 .yrn) 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 USB. 

1.1.19 MOUSE 

a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por computador. 

h) Mouse tipo óptico com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 
tipo scrotl para rolagem. 

c) Resolução de no mínimo 400dpi. 

d) Conector do cabo de sinal padrão USB. 

1.1.20 MONITOR DE VIDEO 

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 pixets. 

e) Deverá permitir ajuste de altura. 

1.1.21 GABINETE DA CPU 

a) Gabinete tipo Ali in One. 

140 
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,.....torn os padrões suportados pela unidade fornecida. 
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=5105e DklÁUDIO 

ser fornecido 01 (um) Kit de Audio composto por 01 (uma) 
-----etintroladora de som, 01 (um) Alto-falante por computador. 

A controladora deverá possuir 01 (uma) saída amplificada para canais 
reofônicos 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. 
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1.1.26 RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE 

a) O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT 
(Electronic Product Environmentat Assessment boi) da Agência de 
Proteção Ambiental (EPA), na categoria Silver ou Gold, no site: 
http•//www.epeat net comprovando q 	equipamento atinge as 
exigências para controle do impac 	ambienta em seu processo de 
fabricação. 

b) O modelo ofertado deve estar 
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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. 

1.122 FONTE DE ALIMENTAÇÃO 

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa, bivott 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 

1.1.24 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. 

1.1.25 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. 

a) O Desktop deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema 
operacionat 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 	ão ser compatíveis com os 
sistemas operacionais Windows 7 Pr essiona 32/64bfts e Windows 8 
Professional 32/64 bits. 

c) Apresentar relatório emitido peta list de compat ilidade HCL Microsoft, 
comprovando que o equipamento p oposto esta homologado para o 
Sistema Operacional citado no item 	1.1.23 des edital na plataforma 
Microsoft enco 
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1128 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. 

1.1.29 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. 

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. 

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. 

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 

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. 

a O chipset deverá s 	velocidade do barramento de comunicação com 
cessador 	minimo 5 GT/s (Gigatransfers por segundo). 

b) O chipset deverá su ortar no mínimo memória RAM do tipo DDR3 com 
frequência igual ou s erior a 1333MHz. 

c) Deverá possuir controla ora SATA II, com no mínimo 1 conector. 

d) Deverá implementar m anismos de redução de consumo de energia 
compatível com o padrão' ACP1 versão 2.0 ou superior. 

1.24 PLACA MÃE (MOTHERBOARD) E BIOS 

a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 

eletricamente reprogramável. 

h) 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. 

1.25 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 1.6 b), 
será aceito equipamentos com porta do tipo Dispay 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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1.26 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. 

O Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 802.3 para 
10baseT (Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (East Ethernet) e IEEE 
802.3ab para 1000baseT (Gigabit Ethernet). 

1.27 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 

1.28 CONTROLADORA DE VíDEO 

a) 01 (uma) controladora de vídeo por computador. 

6) Controladora onboard ou offboard com capaci 
mínimo 2 monitores de vídeo compatível com pad 

c) Tamanho de memória de vídeo de no mínimo 25 Bytes, com 
de alocação dinâmica ou não da memória RA do sistem 
alocação seja efetuada de forma dinâmica, o mes o deverá p 
parte da memória RAM do sistemá- sejt ggc,a4a,p 
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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. 

1.210 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. 

1.211 KIT DE ÁUDIO 

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 áudio e 01 porta 
para microfone. 

1.2.12 GABINETE DA CPU 

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. 

O gabinete deverá possuir abertura para ventilação. 
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1.213 LACRE DE SEGURANÇA 

a) O computador deverá ser fornecido lacrado com etiqueta autoadesiva 
antiviolação (VOID). 

1.2.14 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU 

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa. 

h) 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. 

1.215 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 

,Mdowngrade para Windows 7 Professional 32 bits, bem como, suas 
lrespectivas mídias (DVD-ROM) de instalação. 

cr)() 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. 

aif 	; 
d)0 Desktop deverá ser fornecido com drivers para a interface de rede, 

controladora de vídeo, controladora de disco, unidade DVD-RW e demais 
componentes. 
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216 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. 

-/7 CERTIFICAÇÃO ANA7EL 

b) Deve ser comprovado que a interface de rede Wireless ofertada é 
homologado pela ANATEL, conforme resolução n° 242 de 30 de novembro 

r 	 147 
)5, 

co 

roles:6:5.C. 	- SP 

(11
Pire  
)42 .5656 

Camargo F11,10 

entico 3 Or ente cópia. ri QUal 

3  el Tabeilâo oe Notas 
Tabelião . Ola 

Tel. 
AUTENTICAÇÃO -A 
confere com o originai :II 

• 
Cáélitno de Et.tneccaçõet, Tecnitias 

PRODESN Em , 	 i 	Posto Pia ipati-inpn faiiiii 
Tecnologia da Inforrnação 

Dv 

de 2000. Deve ser in 	no site oficial da ANATEL o documento de 
comprovação 

c) A certificação/homo ga ão do produto ofertado deverá constar no site 

5 

Anatel - Agê 	Naci. ai de Telecomunicações 

http://sistem  as anatelgo_v, 
1110=10199. 

 

consulta.Lhomo_Logacao/teta asp?_sissisMoi 

 

1.218 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 

1.219 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. 

1.220 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. 

1.3 SERVIDOR MONOPROCESSADO RACK 1U - CONFIGURAÇÃO III 

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 77P0 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. 
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1.32 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. 

A Memória cachê L2 e/ou L3 deverão estar integrados ao processador. c) 

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 ACP' 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. 

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. 
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1.3.3 

c) Caso servidor ofertado não esteja auditado com a 
clock ofertado, será aceita, sem penalidades, 
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e) 

g) 

Para fins de cálculo, deverá ser considerado duas casas decimais após a 
virgula. 

Os índices SPECint_rate_base2006 utilizados como referências serão 
validados junto ao site Internet www.spec.org  - Standard Performance 
Evaluation Corporation. 

Não serão aceitas estimativas para modelos de servidores não auditados 
pelo Standard Performance Evaluation Corporation - SPEC, resultados 
obtidos com a utilização de servidores em ctuster, bem como estimativas 
em resultados inferiores ao mínimo solicitado nesta configuração. 

1.3.4 MEMÓRIA RAM 

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 escalabitidade 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 n 	de 5.8GT/s. 

b) O chipset dever suportar no mínimo memória RAM do tipo DDR-3 ECC 
com frequência 	ai ou superio a 1333MHz. 

c) Controlador de memória deverá suportar correção de erro de 1 bit e 
detecção de er e de 2 bits (ECC). 
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1.3.6 BIOS 

a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e 
eletricamente reprogramávet. 

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, 
uma para inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das 
configurações do BIOS. 

1.3.7 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 

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 	rt 

cl) 02 (duas) portas RJ45 para rede Gigabit Ether et. 

e) 01 (uma) porta LC short wave para rede SA Fibre ChanneL  

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. 

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. 

1.3.11 INTERFACE DE REDE 16E 

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 	samento de fluxo de dados "co-processador 
integrado", com a tecno 	a TOE (TCP/IP Offload Engine) ou equivalente. 

e) Deverá opera automatica nte nas velocidades de comunicação de 
10Mbps ou 10 Mbps ou 1000 bps, bem como no modo full-duplex. 

Compatibilidad funcional e 0.-racional com os padrões IEEE 802.3 para 
10base 	- J 	O2. 02 	ara 100baseTX (East Ethernet) e IEEE 
802.3 b3iâara  titiXtratiolEg Pet4itEittMS2. Sul - Sr; 

dQ Camargo Filho 
) 
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1.3.8 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) 
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1.3.15 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU 

a) O servidor deverá ser fornecido com todas as fonte 
principal e hot pluggable, necessárias para o fundo 
configuração máxima. 

b) O servidor deverá ser forn 
redundantes e hot pluggab 
alimentação principal em 
funcionamento. 

1
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1.312 DISCO RÍGIDO 

a) No mínimo 02 discos rígidos por servidor. 

h) 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. 

O Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) ou 
equivalente incorporado. 

1.3.13 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. 

1.3.14 GABINETE DA CPU 

a) Gabinete tipo rack com altura máxima de 1U. 

b) Deverá possuir no mínimo 4 baias tipo hot plugabble de 2,5" para disco 
rígido hot pluggabe. 

c) Deverá possuir display ou leda acoplados no painel frontal do servidor 
para indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do 
mesmo indicando alertas e falhas de hardware. 

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. 

1.316 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. 

1.317 COMPATIBILIDADES 

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 
http://www.windowsservercatalog.com. 

c) 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. 

d) O servidor ofertado deve es 	cem do no HCL (Hardware Compatibility 
List) da Novell para o siste 	operacion Suse Linux Enterprise Server 11 
e/ou 	superior 	a 	er 	compro do 	através 	do 	link 
http://www.suse.com//yess  arch/Search.jsp. 
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1.3.18 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 
"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. 

AGENTE PARA GERENCGIAIENTO E INVENTÁRIO 

) O equipamento 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. 

2510 dê S.C. 
ljacnar9( 

.gr‘e possuir interface RJ-45 exclusiva para utilização em rede de 
gerretciamento dedicada, não sendo essa interface de controladora de 

b) A placa de gerenciamento deve ser do mesmo fabricante do servidor 
rriÁntendo sua total compatibilidade com o mesmo e integração total com 
's'oftware de gerenciamento. Tal solução deve possuir as seguintes 

"daíacterísticas: 

Cr Se utilizar de protocolos para criptografia padrão SSL e SSH, no mínimo, 
a acesso a console de gerenciamento WEB; 

esso via console web, com definição de direitos administrativos; 
Deve permitir acesso remoto a console (teclado, mouse e monitor) no 

• do gráfico do sistema operacional ou quando o mesmo estiver 
inope .nte; 

Deve informar o status do equipamento indicando componentes com falha 
e log de ocorrências; 

Deve permitir a configuração remota e boot do equipamento através de 
driver virtual (CD, DVD, Floppy) localizado em estação remota; 
Deve permitir a ativação e desativação do servidor (power on/off) mesmo 
em condições de indisponibilidade do sistema operacional; 

1 

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: 

0 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; 

0 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; 
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 peto 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 com 	ão dos materiais elétricos. 

b) O produto ofertado d erá pose r identificação impressa com o nome do 
fabricante, modelo 	número de érie. Tal identificação não poderá ser 
realizada com etiqu as de fácil re oção ou danificação. 

1.3.1 
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1.322 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. 

1.323 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. 

1.324 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 

"2 o Tabeliào de Notas eProtesto de S.C. Sul - SP 
Tabelião - Olavo • res de Camargo Filho 

Tel.: (11 4238-5656 
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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. 

21.1 TIPO DE IMPRESSORA 

a) Página monocromática com tecnologia Laser ou Led. 
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21.3 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. 

21.4 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, 

21.5 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. 

21.6 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer para cada impressora cabo de alimentação e cabo USB, para 
conexão da impressora ao computador. 

21.7 SUPRIMENTOS 

a) Cada impressora dev rá ser entregu 
originais do mesmo 	bricante da im 
conformidade c 	rrna ISO / IEC 
mínima de 25 1.1 
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21.2 CARACTERISTICAS 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); 

Resolução mínima de 1200 X 1200 dpi; 

om mínimo de 256 Mbytes de memória, expansível a 512 Mbytes por 
e. ipamento; 

Li agem compatível com Adobe Post Script nível 3 e emulação PCL 6 

Proielir. cit; 5.c-,•. 5 

..?3n-455tOd ur 
s fie Cm). rge 

 &Ora de papel de 65 a 120g/m2; 

prior 

,,,sente 	
51t)iticlade de utilizar papéis nos tamanhos A4 e Carta; 

ásuirrecurso para impressão confidencial; 
1.9 

ii)) Vóliime mensal de impressão suportado deverá ser de no mínimo 225.000 
pagina; 

keimp'ressora deverá ser compatível e vir acompanhada de driver de 
--tradatão para ambiente operacional Linux, Windows XP, 7 64bits e 32 
'-bits;.2.000 Server ou superiores; 

• everá suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP; 

Co 	tibilidade com o software de gerenciamento de rede com recursos 
de gerentiamento de impressão, impressoras de rede, dispositivos e 
gerenciamento remoto de impressoras; 

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. 
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n)  
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23.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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frente e verso 

ção PCL 6 ou 

a)  
b)  
c)  
d)  

e)  

o 
g)  

h)  

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. 

22.1 TIPO DE IMPRESSORA 

a) Página monocromática com tecnologia Laser ou Led. 

222 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; 

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; 

j) Possuir guilhotina com corte automático de no mínimo 1 (um milhão) de 
cortes em papel recomendado pelo fabricante da impre ora; 

sejam c flitantes 
a "O" bem donda, 
vice-versa, l ra "I" 
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iemaIabegkç. 
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tonfere com o origip- 
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223 	INTERFACE DE COMUNICAÇÃO 

a) Possuir 1(uma) interface de comunicação USB versão 2.0 e 1(uma) serial 

padrão RS232C. 

224 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. 

225 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. 

2.3 MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3 - CONFIGURAÇÃO II 

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. 

23.1 TIPO DE MULTIFUNCIONAL 

a) Página colorido com tecnologia Laser ou Led. 

)--à 
429. 

k) Impressão de caracteres claros e individuais, que n 
(como exemplos, "0" - zero sem corte diagonal - let 
letra "M" que não se confunda com a tetra "H" 
diferente do número "1", entre outros) 

1) Possuir driver compatível com os 
Profissional, Vista e 7 ou mais recent 

m) Possuir fonte de alimentação com f 
60hz com (ajuste automático). 
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g) Deverá permitir múltiplas 

23.8 Módulo FAX 

a) Velocidade de no min 
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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; 

j) Volume mensal de impressão suportado mínimo de 100.000 páginas; 

k) Digitalização e envio de documentos diretamente do equipamento, via 

painel de operação; 
l) 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. 

2.3.3 GABINETE 

a) O gabinete da multifuncional deverá possuir display de 
exibição de status operacional; 

b) O nível da tensão de alimentação deverá ser de 115 
adaptadores de tensão. 

23.9 BANDEJA DE PAPEL 

a) Fornecer 1 bandeja principal (pad 
(Carta e A4), devendo a mesma 
bandeja integrada para no mínim 

02 JÁ 
Cóldigio,Noart 

aliTcPBrá: 

23.5 MÓDULO IMPRESSORA 

a) Resolução mínima real de 600 X 600dpi; 

b) Velocidade nominal de impressão mínima de 25 ppm (A4 ou Canta); 

c) Deve possuir interface gráfica (teta touchscreen colorida) de 4 polegadas 
no mínimo. 

23.6 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. 

23.7 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 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; 
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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. 

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. 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

3. RELSLT. 146/2014 - SOLUÇÃO DE REDE LOCAL SEM FIO 

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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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 (WLAN CON.TROLLER) - CONFIGURAÇÃO I 

a) Deverão ser fornecidos Controladoras Wiretess 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. 

3.2.1 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). 

h) 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 específica, ou seja, um 
equipamento controlador de rede WiFi. 

d) Não serão permitidas soluções com o "apptiance 	tocado m nuvem 

("ctoud") privada ou pública. O "appliance" deverá s instalado • -ntro da 
infraestrutura física de rede da PRODESP e ficará sob a total 
administração e gerenciamento de sua equipe técnic 

e) Será permitida a entrega de apenas 01 (um) "a [lance" para ate der 
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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. 

d) 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 
autosensing e full-duplex. 

O Possuir, no mínimo, 01 ( uma) fonte de alimentação com seleção 
automática de tensão ( 100-240 VAC) 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. 

l) 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, 	esta forma performance e 

escalabilidade. 
n) Permitir a configuração cios 
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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). 
t) 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 Wlan "redundante" poderá estar 
fisicamente em outra localidade ou mesmo em uma rede IP diferente do 
controlador Wlan "Ativo". 

3.23 SEGURANÇA 

a) Deve implementar o padrão 802.11i com certificação WPA e WPA2. 
b) Implementar WEP (Wired Equivalent Privag), chaves estáticas e dinâmicas 

(128 bits). 
c) Implementar WPA (Wi-Fi Protected Access) com algoritmo de criptografia 

TKIP. 
d) Implementar WPA-2 

criptografia AES). 
e) Implementar suporte a autenticação IEEE 802.1X, 	 s 05 

seguintes métodos EAP (Extensible Authentication Pr 

EAP-TLS. 
g) PEAPv0/PEAP-MSCHAPv2. 
h) Implementar mecanismo de autenticação através 	 ra 

usuários visitantes temporários e ser desviados par. 	 OS 

() %balias: de Notas e o 
tglágabn911-PVIUN 
MtitilaçtãO.CAÇA0 - Autentict 

2 

(Wi-Fi Protected Access 2com algoritmo de 

om pelo meti 
toco: 

da rede LAN (VLANs). 
i) Implementar associação de 

parâmetros da etapa de au 
Implementar o bloqueio da cc:OlTii.teniCS'çlCrgerlfitrUarà" 
SSID, permitindo o isolamen 	(395 usuáritt. 

2 JAN 

de portal Web p 
segmentos específi 

Protestoco l.C . Sui • 
f1P et5191,attilEtifi 

38-5956 
presente cópia. 

a 

qual 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

'Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Poupatempo tatui 

• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

3.24 

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". 

l) 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 MA (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 à 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 
• Spoofing 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). 

GERENCIAMENTO 
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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. 

ft 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 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 
performance e escalabilidade 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. 

i) 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. 

3.25 ACESSÓRIOS 

Deve ser fornecido 01 (um) cabo console. 
Deve ser fornecido 01 (um) cabo AC. 
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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 CARACTERÍST/CAS 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. 

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. 

0 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 document 	o ser fornecidos em CO/OVO ou 
ser disponibilizada senha 	ra que seja r lizado o "download" da página 
Internet do fabricante. 

h) A plataforma de gere lamento deverá ser ornecida com um servidor do 
tipo,. ick..e_sistema peracional, ou ser f necido com um equipamento 
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o) Não deve haver licença restringindo o número de usuários por ponto de 
acesso WiFi. 
Deve realizar 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 multiple-outpuh, com no mínimo 2 (dois) 
spatial streams. 

• 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 (MRUou Beamforming. 
• Possuir packet aggregatiou 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. 
Possuir certificação WiFi Alliance. 

)1) 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 Protocob: 
• EAP-FAST ou EAP-PSK. 
• EAP-TLS. 
• PEAPv0/EAP-MSCHAPv2. 

aa) Deve possuir WEP (Wired 
dinâmicas (128 bits). 

bb) Deve ser compatível com WPA 

criptografia TKIP 
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3.43 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 051, 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 chavearnento 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) 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 "beam 	o ponto de acesso WiFi de 
forma a melhorar o sinal de rec- .çao e a reta o sinal ruído de usuários 
que não possuam capacidade 02.11n. 

i) Deve ser possível configurar o ponto de acesa. WiFi um mecanismo de 
controle de associação de anal, de forma que suários com capacidade 
de comunicação 802.11a/ em 5GHz sejam pre erencialmente, e sempre 
que possível, alocados no canais de 5GHz do •onto de acesso WiFi no 
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3.44 ACESSÓRIOS (PARA CADA PONTO DE ACESSO SEM Fla 

a) 	Deve ser fornecido 01 (um) Kit para fixação em parede e em teto. 
6) 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 mídia digital) que contenham 
informações suficientes para possibilitar a instalação, configuração e 
operacionalização do equipamento. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

4. RELSLT.158/2014 - CÂMERA DOME MÓVEL P17 TCP/IP 

Novembro/2014 

PREÂMBULO 
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3.45 LITERATURA TÉCNICA 

a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada wiretess 

access point, contendo todas as informações sobre o produto com as 
instruções para instalação, configuração, operação e gerenciamento. 
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4.1 REQUISITOS GERAIS 

a) O equipamento a ser fornecido pela Contratada deverá ser plenamente 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; 

O 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 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 fabric 

421 CARACTERÍSTICAS GERAIS 

a) Deve operar no modo colorido com opção d operação noturna, pr o e 
branco (Day / Night), ativada automaticame te em condições de aixa 
luminosidade - sensibilidade de 0,8 lux a 30 I 

	
(colorida) e 0,04 Eux 

	
30 

IRE (noturna - monocromática); 

e) Deve possuir lente ajustável para até pelo menos 80 mm (oitenta 
milímetros) com foco automático; 

0 A tente 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); 

Deve possuir rotação horizontal (PAN) de 360° (trezentos e sessenta 
graus) com velocidade de pelo menos 300° (trezentos graus) por segundo; 

Deve possuir rotação vertical (TILT) de pelo menos 90° (noventa graus); 

Deve possuir capacidade instalada para armazenar pelo menos 100 (cem) 
posições de preset; 

Deve possuir recurso de foco e íris automáticos; 

Câmera deve ser baseada na pilha de protocolos TCP/IP e equipada com 
interface de rede Ethernet; 

Deve possuir capacidade instalada para implementar pelo menos os 
seguintes protocolos: RTSP, RTP, HTTPS; SNMPv.1, IEEE 802.1x e NTP (ou 
SNTP); 

Deve permitir a transmissão de pelo menos 2 (dois) fluxos independentes 
de vídeo H.264 na resolução de 1280x720; 

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 Dyna 	); 

e. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

5. RELSLT. 155/2014 - TABLET E POCKET PC 

Novembro/2014 

PREÂMBULO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: 	as especificações técnicas 
mínimas necessárias as quais o produto ou se 	 peta proponente deverá 
obrigatoriamente atender. 
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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; 

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 (line out) de audio; 

aa) Deve possuir interface Ethernet 10/100 Base-T, auto-sensing, half / fria 
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 
aplicação de terceiros; 

gg) Deve possibilitar operação com temperaturas e 

hh) Deve permitir armazenamento local através 
compact Flash ou LISB memory card e fome 
mínima de 32 Giga Bytes. Este armazenament 
mínimo, 32 Giga Bytes. 
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c)  

d)  

e)  

01 (um) conector conjunto para microfone/fone de ouvido estéreo. 

01 (um) conector DC-in para adaptador AC. 

Slot Secure Digital (SD, SDHC e SDXC); 
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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 1,4GHz. 

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. 

5.1.3 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. 
CAD 
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51.5 PORTAS DE COMUNICAÇÃO 

a) No mínimo 01 portas USB versão 2.0. 

b) 01 (uma) interface Wireless. 

5.1.6 INTERFACE WIRELESS LAN 

a) No mínimo 01 (uma) interface Wireless LAN por Tablet 

h) A interface Wireless LAN deverá estar integrada ao gabinete do Tabiet PC 
sem a utilização de slots PC Card. 

c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões 802.11a/b/g/n + 
Bluetooth 4.0. 

51.7 CONTROLADORA DE VIDEO 

a) 01 (uma) controladora de vídeo por Tablet compatível com WXGA. 

b) Controladora de vídeo integrada ao processador. 

186 verla,ie 

51.8 CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO 

a) 01 (uma) controladora de disco com no mínimo 01 (um) canal, integrada 
à placa-mãe. 

b) Padrão MSATA. 

51.9 DISCO RÍGIDO 

a) Deverá ser forn 

b) Tipo interno a 

c) Disco rígido 

d) Capacidade 

(um) disco rígido. 
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51.4 BIOS E SEGURANÇA 

a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizan 
eletricamente reprogramáveL 

b) BIOS desenvolvida pelo mesmo fabricante do e 
copyright sobre essa BIOS, comprovados atrav 
pelo fabricante do equipame('íí diajçjbm,0 
de OEM ou customizadas. 	Tabeliào - oi  vo Pires de. C•sinargo 

(11) 4238-5656 
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c) Deverá possuir integrado ao 
TPM (Tnisted Plataform 
Specification Version 1.2 
Group). 
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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 
transporte do Tablet. 

b) O Tablet e seus aces 
embalagens e calços 

rios deverão estar 
e proteção apropriad 

ma) capa de roteção feita especialmente para 

vidamente acondicionados em 

5.1.19 DOCUMENTAÇÃO TÉCNIC 
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5.1.14 BATERIAS 

a) Deverão ser fornecidas 01 baterias por Tablet. 

-Ly 
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5.1.10 KIT DE ÁUDIO 

a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Audio 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 

d) O Microfone deverá ser integrado ao gabinete do Tablet. 

51.11 TELA DE VI-DEO 

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). 

) Resolução gráfica mínima suportada de 1.900 x 1.200 pixels. 

b) As baterias deverão ser do tipo Lithium-lon de no mínimo 2 células. 

51.15 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 Pra 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 Pra 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. 

MERA 

frontal padrão VGA. 
C. Sul SP 

traseira 3Mpixel. 

copia. aor  
(Ir 

CARREGAOR DE BATERIA 

18 a) DeWrá 'ter fornecido 1 (um) carregador de bateria por Tablet. 

b) C;:áíreador de bateria deverá ser do tipo adaptador AC/DC. 

c) O carrtador deverá operar com tensão de entrada no mínimo na faixa 
AC a 240VAC. 

dr Freqüência de operação de 50Hz à 60Hz. 

) 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. 

187 
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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. 

5.21 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 

522 CONECTIVIDADE 

a) Deverá possuir interface para comunicação wireless padrão Wi-Fi 802.11b 
integrado 

b) Deverá possuir interface micro-USB 

523 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 

7.17f;ODESP 
Tecnologia da Informação 

52.6 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 Player 
10 Mobile, Gravador de Voz, Notas, Fotos, Caixa de Entrada, Gerenciador 
de Arquivos e demais aplicativos. 

c) Deverão ser fornecidos ferramentas para a administração do Pocket PC, 
como Gerenciador de Arquivos, Backup, ferramenta de sincronização com 
desktop PC. 

5.2.7 BATERIA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 

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 

5.2.8 ACESSÓRIOS 

a) Deverá ser fornecido 01 caneta stylus. 

b) Deverá ser fornecido cabo US 	ra sicronização com desktop PC. 

Caderno de Especificações Técnicas 
Posto Polipatempo Taful 

524 	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 

c) Deverá possuir 01 slot de expansão para cartão 	 Secure 
Digital integrado (micro SD). 

5.2.5 CONTROLES E INDICADO 

a) Deverá possuir botão 

b) Deverá possuir indica 

c) Deverá possuir botõe 

5.29 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser forneci s manuais técn 
contendo todas as i ormações sobre o 
instalação, con 	ao„...22eração e ad 

Taticiac 	 :/ji; 
(Nas0 Pi 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

6. RELSLT.152/2014 - SCANNER COLORIDO 

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. 

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 T7P0 DE SCANNER 

a) Digitatizador de alta velocidade com tecnologia de sensor de imagem tipo 
Dual CCD (dual charge copled device) ou CIS (Contact Image Sensor). 

61.2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Com alimentador automático de folha (ADF), com capacidade para no 
mínimo 50 (cinquenta) 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, CNN, 
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 (Duptex); 

d) Com flat-bed integrado, acoplado mecanicamente ou via cabos de 
interligação; 

e) Permitir digitalização de documentos Longos de até 4 metros; 

E) Suportar espessura e gramatura de papel entre 35 a 400g/m2; 

g) Possuir dispositivo de detecção de dupla alimentação através de sensor 
ultra-sônico; 

h) Possuir recurso Dropout e Irônica (etimi çao eletrônica de cores); 

i) Permitir velocidade de d italização de do umento tamanho A4 nos modo 
monocromático tons d cinza e colorid de 6Oppm simplex e 120ipm 
duptex a 200 dpi no mi imo; 

j) Volume diário de digital ação suportado ínimo de 4.000 folhas; 

k) Resolução ópti 	nim de 100 até 6 
	

PI; 
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n) Possuir drivers ISIS e TWAIN compatíveis com os sistemas operacionais 
Linux, Windows XP Professional, Vista e 7 ou mais recente com suporte à 
USB; 

o) Compatibilidade de hardware com microcomputador PC; 

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, com tolerância de +/- 10% (ajuste automático). 
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6.1.4 ACESSÓRIOS 

a) Fornecer cabo de força, USB e demais itens necessários para o bom 
funcionamento do equipamento. 

6.1.5 SUPRIMENTO ADICIONAL 

a) Entregar kit's contendo no mínimo 02(duas) unidades de cada item de 
consumo: rolete de tracionamento e rolete de separação de múltiplas 
folhas para cada scanner. 

61.6 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. 
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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 copiar e imprimir documentos; 

e) Permitir reorganizar as imagens digitalizadas; 

O Permitir rotacionar as imagens (90" e 180°); 

g) Permitir selecionar onde as imagens serão gravadas; 

h) Multicolor Dropout ou remoção eletrônica de multicores; 

i) Rotação automática de documentos baseada no conteúdo; 

k) Possuir recurso de detecção automática de bordas 
(Gropping); 

1) Possuir recurso para separação automática de 
documentos; 

m) Permitir a visualização de imagens capturada 
digitalização; 

n) Utilitário de captura e tratamento de 
scaneamento, para microco 	ofaSPAcasitd 

— Tabelião - O 
o) Permitir armazenar imagensi nos mais diferfa.  

TIFF, multi-TIFF, JPEG, PDF  

i) Gerar até 2(duas) imagens simultâneas de cada página da folha, em uma 
única digitalização: bitonal e tons de cinza ou bitonal e colorida; 
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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. 
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1) Deverá ser fornecido um cartucho de limpeza compatív com a unidade de backup 
proposta; 

m)Deverá ser fornecido um cabo de aliment çao elétrico 	acessório para o pleno 

funcionamento da unidadt;-1 Tabei- 

7.1 UNIDADE DE BACKUP EXTERNO 

a) Deverão ser fornecidos 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. 

f) Possuir buffer interno com capacidade mínima de 256MBytes; 

g) Suportar gravação em cartuchos de backup tipo WORM; 

h) A unidade deverá ser compatível com a controladora SAS especificada neste anexo; 

i) Compatibilidade com sistemas operacionais Windows 2003/2008/2012 e Linux Suse 
e RedHat nas versões mais recentes. 

j) Deverá ser fornecido drivers para os sistemas operacionais relacionados no subitem 
anterior; 

k) Deverá ser fornecido um cabo lógico SAS com comprimento mínimo de 1,2 metros 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

7. RELSLT. 165/2014 - UNIDADE DE BACKUP EXTERNA 

Novembro/2014 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

8. RELSLT. 156/2014 - COMUTADOR KViti 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas 
mínimas necessárias as quais o produto ou serviço ofe 	a proponente deverá 
obrigatoriamente atender. 
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74 CONTROLADORA S45 

a) Deverá ser fornecida uma controladora para cada Unidade de Backup Externo 
proposto neste anexo; 

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 
pelo 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. 

Novembro/2014 
75 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. PREÂMBULO 



81.5 TECLADO 

a) 01 teclado atfanumé 

b) Conector do abo 
comutador 

81.6 MOUSE 

a) 01 mouse ti 

b) Conector 
comutador 

c) Mouse co 
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8.1 SOLUÇÃO DE COMUTAÇÃO KVM E ACESSÓRIOS 

81.1 DESCRIÇÃO GERAL 

a) Deverá ser fornecido 01 comutador KV/II' 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 KVA,' 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. 

OMUTADOR KVM 

Comutador KVM de 08 portas HD15 (macho); 

Gabinete com pintura fosca e kit para fixação em rack padrão de 19 

polegadas; 

Altura máxima de 01 U ou integrado à gaveta KVilf, 

Deverá suportar até 08 servidores monitorados por meio das portas para 
monitoração do teclado, do mouse e do vídeo; 

01 porta DB15 VGA para monitor, 02 portas PS/2 (Afini-DIN) para teclado 

;e mouse ou compatível com a gaveta KVT; 

_ .0. :Apresentação das informações de servidor selecionado e de estado no 
monitor de vídeo (051) - on screen displa0; 

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; 

Programação e configuração por meio de firmware atualizável; 

Configuração armazenável em memória não volátil; 

Compatível 	COM 	sistemas • 	operacionais 	Windows 

2000/2003/2008/XP/Vista, LinuO, ~are; 

199 

8.13 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 KVM a ser utilizado; 

d) Consumo máximo de 27 watts em funcionamento. 

8.1.4 MONITOR 

a) 01 monitor retrátil para cada gaveta KVT, 

b) Tipo TFT (1hin Rim Transistoi) de matriz ativa e tecnologia LCD 

policromático de 17 polegadas; 

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 ms; 

e) Tratamento de superfície antirreflexivo e antiestático; 

f) Funções 05D (co 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 (12815) ou compatível 

com o comutador KVA". 
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8.1.7 CABOS KVM 

a) O cabo KVM deverá ter em uma extremidade, conectores 0815 VGA para 

vídeo e conectores U58 para teclado e mouse, e noutra extremidade 

deverá ter conectores compatíveis com o Switch KVM utilizado; 

b) Deverão ser fornecidos 4 cabos KM de 3,0 metros cada; 

c) Deverão ser fornecidos 4 cabos KVM de 1,8 metros cada. 

81.8 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. 

81.9 ALIMENTAÇÃO ELETRICA 

a) Fontes de alimentação com tensões de entrada de 100 V„ a 240 V„ 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 écnicos 	ntendo todas as 

	

informações sobre o produto com as i struções 	ara instalação, 

configuração, operação e gerenciamento. 

Outubro/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 tinha de produção, sem previsão de encerramento, na 

data de entrega da proposta. 

9.1.1 TIPO DE LEITOR 

a) Digital com tecnologia ótica de leitura. 

9.12 CARACTERISTICAS TÉCNICAS 

Área de captura de imagem mínima 13 mm de largura x 18 mm de 

comprimento; 

Resolução mínima de 512 dpi; 

8-bit escala de cinza (256 níveis de cinza); 

Scanner óptico com uso de prisma; 

Rejeição a Imagens latentes; 

Captura automática de impressões digitais (sensor de presença de dedo); 

Compatível com USB versão 2.0 ou superior; 

Cabo USB de 1,5 metros de comprimento; 

Tamanho do sensor: aprox. 79 mm x 49 mm x 19 mm; 

Compatibilidade com os sistemas operacionais Linux, Windows 2000, XP 
Profissional, 7 e Vista ou mais recente. 

SSORIOS 

Fornecer todos os acessórios para o bom funcionamento do equipamento 

com o microcomputador. 

91.4 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. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 
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obrigatoriamente atender. 
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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 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

a) Teclado de opinião para ser instalado em PC do atendente; 

b) Interface de comunicação USB 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; 

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; 

autom os pelo sistema operacional MS 

o em uma po 
	

USB (plug in Nay) ou manual 
de instalação c patívet com plataforma MS  

101.2 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%; 

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. 

Reconhecimento e instala 
Windows, quando conect 
com o uso de drive 

_L 
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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. 
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11.RELSLT. 163/2014 — MONITORES 

Outubro/2014 
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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 LED ou Led com padrão vesa de fixação. 

11.12 CARACTERIST1CAS 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; 

E) 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, 

i) Projetado para uso diário de 16 horas; 

Í) Potencia de áudio mínimo de 2 x 10 W (RMS) integrado; 

k) Menu para ajuste de Contraste, Brilho e Cor; 

l) Fonte de alimentação com ajuste automático, s 
de 100 a 240VAC à 60hz. 

11.1.3 CONEXÕES  

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 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. 

11.21 TIPO DE MONITOR 

a) Tecnologia LFD ou Led com padrão vesa de fixação. 

11.22 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Tamanho da teta de no mínimo 46 polegadas; 
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1123 CONEXÕES 

a) Possuir no mínimo 1 entrada RGB analógica D-Sub, 1 entrada HDMI, 1 
entrada de Áudio e 1 conexão RS-232c (in/out). 

1124 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 instalação e com ajuste de nível com rotação completa de 
360°, permitindo que o monitor fique também na vertical, distância mínima 
da parede 46mm, com manual de instalação, parafusos e buchas, para 
cada monitor. 

11.2.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de 
referência com todas as informações sobre o e 	nto, instruções 

para instalação, configuração e operação em Po 
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121.12 SISTEMA OPERACIONAL 

121.6 KIT DE ÁUDIO 

'o 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. 
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12.1 TABLET 

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. 

121.1 PROCESSADOR 

a) Processador de no mínimo 02 núcleos físico. 

b) Freqüência de clock mínimo de 1.2GHz. 

12.1.2 MEMÓRIA RAM 

a) Deverá ser fornecido no mínimo 1GByte de memória RAM.  

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. 

12.1.7 TELA DE VÍDEO 

a) Tamanho da tela de vídeo de no mínimo 7 polegadas. 

b) Tecnologia de tela LCD (Liquid Crystal Disp)ay). 

c) Tela Multi-toque capacitivo. 

d) Resolução gráfica mínima suportada de 1024 x 600 pixels. 

121.8 CA MERA 

a) Câmera traseira de 2 MP. 
12.1.3 ARMAZENAMENTO 

a) Armazenamento interno SSD BGBytes. 

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). 

121.5 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. 

c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões 802.11 b/g/n.  

121.9 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. 

121.10 BATERIAS 

a) Deverá ser fornecida 01 bateria por 

b) A bateria deverá ser do tipo Lithi 

121.11 DIMENSÕES 
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b) O Tablet deverá permitir download de aplicativos on-line por meio de loja 
virtual integrada ao sistema operacional 

121.13 CERTIFICAÇÃO ANA TEL 

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 
http././.sis.ternPç  watel govár/sgrh/ronsilita/homologacao/tela.asp?siscisml 
uto=10199  

121.14 ACESSÓRIOS 

a) Deverão ser fornecidos todos os acessórios pertinentes para o 
funcionamento do Tablet. 

b) Deverá ser fornecida capa protetora de silicone com ativei com o modelo 
do Tablet. 

121.15 ACONDICIONAMENTO 

a) O Tablet e seus acessórios deverão e 
embalagens e calços de proteção apr 

ar devidamente acon 
priados. 

cionados em 

121.16 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a) Deverão ser fornecidos manuais t nicas do usuário e de referência 
contendo todas as informações sobr os produtos com as nstruções para 
instalação, configuração, operação e dm inistração. 
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 



P.P7decto 
SIGA.-/dPE-R-040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:53:57 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	1 
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:002019000 	MAT.: 012035 NOME: AGATA CARESIA RODRIGUES 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:24/07/2017 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 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	79,65 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	22,13 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	398,25 001 706 BASE IRRF SALA 	517,73 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	207,42 001 708 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 	16,59 

730 BASE FGTS 130. 	207,42 

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 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 2.50 207,42 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 

32.50 	1.203,05 
	

8.00 	692,22 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011999 NOME: ALINE DE CAMARGO BATISTA 	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 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	79,65 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	22,46 

1 410 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 	915,98 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 III 709 1A. BASE IRRF 	517,73 

721 SAL.CONTR.ATE 	995,63 

	

729 FGTS 130. 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 /NSS 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 

I 	 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

33.00 	1.244,54 
	

8.00 	733,71 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 3.00 248,91 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 
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PM}decto 	 Folha..: 2 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:53:57 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JEITO - GESTA°, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011998 NOME: AMANDA DE OLIVEIRA MOURAO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:03/07/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	995,63 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 9 HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 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 	22,46 

ADIANT. SALARI 	0.00 	398,25 001 706 BASE IRRF SALA 	517,73 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	248,91 001 708 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 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 SALARIOS DO ME 	995,63 

	

799 LIQUIDO A RECE 	510,83 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

i 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

33.00 	1.244,54 
	

8.00 	733,71 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 012000 NOME: ANA CAROLINA AVILA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:03/07/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	995,63 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 9 HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC' COD 

137 lA PARCELA 13 3.00 248,91 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 408 

410 

412 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 3.00 248,91 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC] COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	79,65 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	22,46 

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 	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 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 SALARIOS DO ME 	995,63 

	

799 LIQUIDO A RECE 	510,83 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

AIS -> 
	33.00 	1.244,54 
	

8.00 	733,71 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 
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FlVdecto I 	 Folha..: 3 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:53:58 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

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 	698 HORAS ABONADAS 	22,13 

410 ADIANT. 	SALARI 	0.00 	398,25 	001 	706 BASE 	IRRF SALA 	517,73 

412 ADIANT.13 	SALA 	0.00 	165,94 	001 	708 BASE 	IRRF DO A 	915,98 

447 	CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 	001 	709 	1A. 	BASE 	IRRF 	517,73 

LIS -> LIS -> 

	

32.00 	1.161,57 

	

32.00 	1.161,57 

	

8.00 	650,74 

	

8.00 	650,74 SALARIO LIQ. 	510,83 SALARIO LIQ. 	510,83 

37 

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 DESCR/CAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

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 

1 	 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 
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6.00 1.091,07 001 401 INSS SALARIO 9.00 196,39 001 603 

30.00 2.182,13 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 697 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 872,85 001 698 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 1.091,07 001 706 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 

709 

716 

721 

729 

730 

731 

732 

750 

754 

755 

756 

792 

799 

817 

818 

PARTE EMP.C.BA 	109,20 

HORA NAO TRABA 	12,40 

HORAS ABONADAS 	93,34 

BASE IRRF SALA 	1.112,89 

BASE IRRF DO A 	1.985,74 

1A. BASE IRRF 	1.112,89 

DED.DEP. FOLHA 	379,18 

SAL.CONTR.ATE 	2.182,13 

FGTS 130. SALA 	87,28 

BASE FGTS 13o. 	1.091,07 

BASE DO FGTS 	2.182,13 

FGTS 	174,57 

DED. INSS SALA 	196,39 

BASE INSS EMPR 	436,43 

BASE INSS TERC 	126,56 

BASE INSS AC.T 	43,34 

SALARIOS DO ME 	2.182,13 

LIQUIDO A RECE 	1.105,99 

SEGURO DE VIDA 	1,02 

PARTE EMP.ODON 	13,18 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 010875 NOME: AMAS ROSA DE A LIMA 	FUNCAO: 0595 	COORD DE ATENDIMENTO 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	2.182,13 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO 	VALOR 

137 lA PARCELA 13 

270 SALARIO MENSAL 

PPÇI-Jecto 1 
	

Folha..: 4 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:53:59 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

TOTAIS -> 
	

36.00 	3.273,20 
	

9.00 	2.167,21 
	

SALARIO LIQ. 	1.105,99 
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PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

	

001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

991 706 BASE IRRF SALA 	632,78 

	

001 708 BASE IRRF DO A 	1.119,54 

001 709 1A. BASE IRRF 	632,78 

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 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 408 

410 

412 

REF. VALOR 

8.00 97,35 

0.00 2,40 

0.00 486,76 

0.00 608,45 

0.00 4,50 

DESCRICAO 

INSS SALARIO 

SEGURO DE VIDA 

ADIANT. SALARI 

ADIANT.13 SALA 

447 CONV ODONTO TI 

PrQdec...-to 	 Folha..: 5 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:53:59 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Ip. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 010877 NOME: ANGELA DE FATIMA LEITE 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

TOTAIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIO. 	625,88 
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Pr9dwr-to 	 Folha..: 6 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:53:59 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

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:002019000 MAT.: 	010878 	NOME: ANGELICA AP L CAMARGO MICAS 	FUNCAO: 	0742 ATEND. 	ESPECIALIZADO 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.636,60 	DEP.I.R.: 	00 	DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 	040 	% 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO DESCRICAO VALOR 

107 ADICIONAL 1/3 25.00 454,61 001 401 INSS SALARIO 9.00 24,55 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

126 FERIAS 25.00 1.363,83 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 698 HORAS ABONADAS 32,81 

137 lA PARCELA 13 6.00 818,30 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 109,11 001 706 BASE IRRF SALA 139,11 

168 FERIAS MES SEG 5.00 272,77 001 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 818,30 001 707 BASE IRRF FERI 1.985,74 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 5.00 90,92 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 708 BASE IRRF DO A 960,15 

270 SALARIO MENSAL 5.00 272,77 001 491 INSS FERIAS 9.00 163,65 001 709 1A. 	BASE IRRF 851,04 

1 499 LIQUIDO DE FER 0.00 1.985,74 001 721 SAL.CONTR.ATE 2.091,21 

1 729 FGTS 	130. 	SALA 65,46 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 818,30 

731 BASE DO FGTS 2.091,21 

1 732 FGTS 167,29 

1 750 DED. 	INSS SALA 24,55 

1 751 DED. 	INSS 	FERI 196,39 

1 754 BASE INSS EMPR 418,24 

1 755 BASE 	INSS TERC 121,29 

1 756 BASE 	INSS AC.T 41,54 

1 792 SALARIOS DO ME 1.636,60 

1 799 LIQUIDO A RECE 164,95 

1 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

71.00 	3.273,20 
	

18.00 	3.108,25 
	

SALARIO LIQ. 	164,95 



• P.M>d er:2 to l 

SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:00 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha.: 	7 
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:002019000 MAT.: 	011612 	NOME: BRUNA DO P F DE ALBUQUERQUE 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/07/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PCI COO DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COO DESCRICAO VALOR 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 135,21 001 401 INSS SALARIO 8.00 45,43 001 	706 BASE IRRF SALA 522,45 

128 FERIAS PROPORC 4.12 405,63 001 402 INSS 130. 	SALA 8.00 81,12 001 	708 BASE IRRF DO A 486,76 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 80,00 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 001 	721 SAL.CONTR.ATE 567,88 

222 SALDO SALARIO 14.00 567,88 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	726 BASE IRRF DO 1 932,96 

250 13o. 	RESCISAO 10.12 	1 014,08 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 346,63 001 	729 FGTS 130. 	SALA 81,12 

444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.216,89 001 	730 BASE FGTS 130. 1.014,08 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	731 BASE DO FGTS 567,88 

503 DESC. 	INSUF/C. 0.00 19,07 001 	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 

--AIS 	-> 	28.24 	2.202,80 46.00 2.202,80 SALARIO LIO. 0,00 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	011673 NOME: DEIVIS WESLEY FURTADO FUNCAO: 	0928 	SUPORTE INFORMAT/CA 

DT.ADM.:19/09/2016 	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 COO DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 	13 	6.00 	1.091,07 	001 401 INSS SALARIO 9.00 189,68 	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 11,41 

409 FALTAS EM HORA 0.18 1,79 	001 	706 BASE IRRF SALA 1.045,11 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 872,85 	001 	708 BASE IRRF DO A 1.243,81 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 1.091,07 	001 	709 1A. 	BASE IRRF 370,96 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 	001 	716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

467 DSR 7.33 72,70 	001 	721 SAL.CONTR.ATE 2.107,64 

1 	729 FGTS 130. 	SALA 87,28  

1 	730 BASE 	FGTS 	130. 1.091,07 

1 	731 BASE DO FGTS 2.107,64 

1 	732 FGTS 168,61 

1 	750 DED. 	INSS SALA 189,68 

77::  :::: INSS EMPE( 

INSS TERC 

421,53 

122,24 

1 	756 BASE INSS AC.T 41,86 

1 	792 SALARIOS DO ME 2.182,13 

1 	799 LIQUIDO A RECE 1.038,21 

1 	817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 	818 PARTE EMP.ODON 13,18 

TOTAIS -> 
	

36.00 	3.273,20 
	

16.51 	2.234,99 
	

SALARIO LIQ. 	1.038,21 



• pinider.....to I 
SIGakR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:01 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	8 
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:002019000 	MAT.: 012162 NOME: FABRICIO DE MIRANDA MARTINS 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:20/11/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: O 	DEP.SAL.FAM.: O 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

137 lA PARCELA 13 	0.50 	41,48 001 401 INSS SALARIO 	8.00 	29,20 001 706 BASE IRRF SALA 	335,86 

270 SALARIO MENSAL 	11.00 	365,06 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 721 SAL.CONTR.ATE 	365,06 

	

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	41,48 001 729 FGTS 130. SALA 	3,31 

	

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 730 BASE FGTS 130. 	41,48 

731 BASE DO FGTS 	365,06 

732 FGTS 	 29,20 

	

750 DED. INSS SALA 	29,20 

	

754 BASE INSS EMPR 	73,01 

	

755 BASE INSS TERC 	21,17 

	

756 BASE INSS AC.T 	7,25 

	

792 SALARIOS DO ME 	995,63 

	

799 LIQUIDO A RECE 	328,96 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TOTAIS -> 
	

11.50 	406,54 
	

8.00 	77,58 
	

SALARIO LIQ. 	328,96 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011771 NOME: FELIPE G DA SILVA NASCIMENTO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/02/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

137 lA PARCELA 13 	5.50 	557,74 001 401 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 	24,39 

	

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	486,76 001 706 BASE IRRF SALA 	632,78 

	

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	557,74 001 708 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 	44,61 

	

730 BASE FGTS 130. 	557,74 

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 -> 
	

35.50 	1.774,63 
	

8.00 	1.148,75 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

31b() 



i=11-9dec.-to I 	 Folha..: 	9 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:54:02 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTA°, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	F11.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	010904 	NOME: GIDEON MIRANDA DA SILVA 	FUNCAO: 	0104 ADMINISTRADOR 

DT.ADM.:22/10/2015 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 3.273,19 	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 	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 	698 HORAS ABONADAS 252,93 

412 ADIANT.13 	SALA 	0.00 1.636,60 001 	706 BASE IRRF SALA 1.603,86 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 4,50 001 	708 BASE IRRF DO A 2.913,14 

518 DESC ADIANTAME 	0.00 1.227,11 001 	709 1A. 	BASE IRRF 1.603,86 

519 IRRF ADIANTAME 	0.00 82,17 001 	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 



	

001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

991 698 HORAS ABONADAS 	24,39 

	

001 706 BASE IRRF SALA 	632,78 

	

001 708 BASE IRRF DO A 	1.119,54 

001 709 1A. BASE IRRF 	632,78 

	

716 DED.DEP. FOLHA 	568,77 

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 	656,95 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

8.00 97,35 

0.00 2,40 

0.00 486,76 

0.00 608,45 

0.00 4,50 

Preydecto 	 Folha..: 10 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:02 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PIO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01- MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011712 NOME: GILCELI AUGUSTO BERTINOTTI 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:16/11/2016 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040% MR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COO DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 

SEGURO DE VIDA 

ADIANT. SALARI 

ADIANT.13 SALA 

447 CONV ODONTO TI 

TOTAIS -> 
	

37.00 	1.856,41 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	656,95 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 408 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 410 

412 

3182 



PrQdiecto 1 	 Folha..: 11 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:03 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	ORO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	01.1.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 MAT.: 	011770 	NOME: GIOVANA ZACHEU FREITAS FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/02/2017 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 PCI COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA PARCELA 13 5.50 	557,74 	001 401 INSS SALARIO 8.00 94,01 001 603 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 24,39 

409 FALTAS EM HORA 0.20 1,11 001 706 BASE IRRF SALA 594,47 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

412 ADIANT.13 	SALA 0.00 557,74 001 709 1A. 	BASE 	IRRF 632,78 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 1.175,24 

467 DOR 7.33 40,54 001 729 FGTS 	130. 	SALA 44,61 

1 730 BASE 	FGTS 	130. 557,74 

1 731 BASE DO FGTS 1.175,24 

1 732 FGTS 94,01 

I 750 DED. 	INSS SALA 94,01 

I 754 BASE INSS EMPR 235,05 

I 755 BASE INSS TERC 68,16 

1 756 BASE INSS AC.T 23,34 

1 792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

I 799 LIQUIDO A RECE 587,57 

I 817 SEGURO DE VIDA 1,02 

I 818 PARTE EMP.ODON 13,18 

IS -> 	 35.50 	1.774,63 
	

15.53 	1.187,06 
	

SALARIO LIQ. 	587,57 

3183 



PrOde•cto I 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:03 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	12 
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:002019000 MAT.: 	010890 NOME: GISLAINE AP DE J M DO AMARAL FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP./.R.: 	02 	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 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 603 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 24,39 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 410 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 

716 DED.DEP. 	FOLHA 379,18 

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 656,95 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

-> 	37.00 	1.856,41 8.00 1.199,46 SALARIO LIQ. 656,95 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	011538 	NOME: GUILHERME VAZ CAMPOS FUNCAO: 	0$92 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/2016 	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 90,78 001 	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 557,26 

409 FALTAS EM HORA 0.18 1,00 001 	708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	709 1A. BASE IRRF 632,78 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	721 SAL.CONTR.ATE 1.134,80 

447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

467 DOR 14.66 81,09 001 	730 BASE FGTS 130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.134,80 

732 FGTS 90,78 

750 DED. 	INSS SALA 90,78 

754 BASE /NSS EMPR 226,96 

755 BASE INSS TERC 65,82 

756 BASE INSS AC.T 22,54 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 550,36 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

AIS -> 36.00 	1.825,34 22.84 	1.274,98 SALARIO LIQ. 	550,36 



FIRdecto 
SIGA ÍGPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:04 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 	13 
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:002019000 	MAT.: 010891 NOME: JAQUELINE LEME XISTO 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI 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 	1.119,54 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	608,45 001 709 1A. BASE IRRF 	632,78 

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 

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 

C.CUSTO:002019000 
	

MAT.: 010892 NOME: JEAN IZAC DE BARROS SANTOS 	FUNCAO: 0118 	SUPORTE ADMINISTRATI 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.636,60 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	130,92 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	3,72 

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 	1.451,88 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	797,24 

	

721 SAL.CONTR.ATE 	1.636,60 

	

729 FGTS 13o. 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 

TAIS -> 
	

36.00 	2.454,90 
	

8.00 	1.610,76 
	

SALARIO LIQ. 	844,14 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 408 

410 

412 

447 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 

137 lA PARCELA 13 6.00 818,30 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.636,60 001 

3183 



Pr9dect0 1 	 Folha..: 14 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:04 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: ORO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 010893 NOME: JOCIMARA DOS SANTOS GERALDI 	FUNCAO: 0596 	COORD RECUR INTERNOS 

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 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	9.00 	196,39 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	59,51 

ADIANT. SALARI 	0.00 	872,85 001 706 BASE IRRF SALA 	1.112,89 

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 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 

	

ele PARTE EMP.ODON 	13,18 

36.00 	3.273,20 
	

9.00 	2.167,21 
	

SALARIO LIQ. 	1.105,99 

C.CUSTO:002019000 
	

MAT.: 012105 NOME: JOSE ROBERTO MACHADO JUNIOR 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:11/09/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 
	

995,63 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	79,65 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	22,13 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	398,25 001 706 BASE IRRF SALA 	517,73 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	165,94 001 708 BASE IRRF DO A 	824,83 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	426,58 

721 SAL.CONTR.ATE 	995,63 

729 FGTS 130. SALA 	13,27 

730 BASE FGTS 13o. 	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 	13,18 

1uTAIS -> 	 32.00 	1.161,57 
	

8.00 	650,74 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 1.091,07 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 2.182,13 001 408 

1 410 

412 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC) 

137 lA PARCELA 13 2.00 165,94 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 

3186 



PrO. decto 1 	 Folha..: 15 
SIGA idl'ÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT. Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:05 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.10STO:002019000 	MAT.: 011383 NOME: JULIA ALVES LIMA MARCIANO 	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 

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 	1.119,54 

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 	1.216,89 

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 REGE 	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 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011751 NOME: JULIA TURRI ARRUDA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:03/01/2017 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 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	97,35 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NÃO TRABA 	131,37 

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 

AIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

3.187 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 408 

410 

412 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 



PrQdew,...-to 	 Folha... 16 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.• 27/12/2017 
Hora...: 13:54:06 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTÃO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	011381 	NOME: KELLY CRISTINA DA SILVA LEONEL FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:14/03/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 00 	DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 	040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

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.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 

730 BASE FGTS 	130. 4  60:::: 

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 

,.CUSTO:002019000 	MAT.: 	012095 	NOME: LARISSA DOS SANTOS 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 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO 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 	698 HORAS ABONADAS 22,13 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 398,25 001 	706 BASE IRRF SALA 517,73 

412 ADIANT.13 SALA 0.00 165,94 001 	708 BASE /RAF 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 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 13,18 

,AIS -> 	32.00 	1.161,57 
	

8.00 	650,74 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 



pr9decto 1 	 Folha..: 17 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:54:06 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 012151 NOME: LAURA FERNANDA BUENO TOME 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/10/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	663,75 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 120.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	53,10 001 603 PARTE EMP.C.BA 	138,32 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 706 BASE IRRF SALA 	345,15 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	265,50 001 708 BASE IRRF DO A 	448,70 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	55,31 001 709 1A. BASE IRRF 	183,20 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 721 SAL.CONTR.ATE 	663,75 

729 FGTS 130. SALA 	4,42 

730 BASE FGTS 130. 	55,31 

731 BASE DO FGTS 	663,75 

732 FGTS 	 53,10 

750 DED. INSS SALA 	53,10 

754 BASE INSS EMPR 	132,75 

755 BASE INSS TERC 	38,50 

756 BASE INSS AC.T 	13,18 

792 SALARIOS DO ME 	663,75 

799 LIQUIDO A RECE 	338,25 

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

TnTAIS -> 
	

31.00 	719,06 
	

8.00 	380,81 
	

SALARIO LIQ. 	338,25 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 012036 NOME: LUCAS SILVEIRA SBIZERA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:24/07/2017 CATEI.: MENSALISTA 	SAL.: 	995,63 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	85,91 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	22,13 

409 FALTAS EM HORA 	0.51 	2,82 001 706 BASE IRRF SALA 	589,78 

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 	1.073,94 

	

729 FGTS 13o. SALA 	16,59 

	

730 BASE FGTS 13o. 	207,42 

731 BASE DO FGTS 	1.073,94 

732 FGTS 	 85,91 

	

750 DEU. INSS SALA 	85,91 

	

754 BASE INSS EMPR 	214,79 

	

755 BASE INSS TERC 	62,29 

	

756 BASE INSS AC.T 	21,33 

	

792 SALARIOS DO ME 	995,63 

	

799 LIQUIDO A RECE 	582,88 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

:IS -> 	 32.50 	1.284,18 
	

8.51 	701,30 
	

SALARIO LIQ. 	582,88 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 

137 lA PARCELA 13 1.00 55,31 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 663,75 001 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 81,13 	001 

137 lA PARCELA 13 2.50 207,42 	001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 	001 



PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

	

001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

991 698 HORAS ABONADAS 	32,81 

	

001 706 BASE IRRF SALA 	696,57 

	

001 708 BASE IRRF DO A 	1.505,68 

001 709 1A. BASE IRRF 	851,04 

	

001 716 DED.DEP. FOLHA 	189,59 

001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.468,70 

	

729 FGTS 130. SALA 	65,46 

	

730 BASE FGTS 130. 	818,30 

731 BASE DO FGTS 	1.468,70 

732 FGTS 	 117,49 

	

750 DED. INSS SALA 	117,49 

	

754 BASE INSS EMPR 	293,74 

	

755 BASE INSS TERC 	85,18 

	

756 BASE INSS AC.T 	29,17 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.636,60 

	

799 LIQUIDO A RECE 	689,67 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

REF. VALOR 

8.00 117,49 

0.00 2,40 

0.00 654,64 

0.00 818,30 

0.00 4,50 

7.91 58,84 

14.66 109,06 

Pr4deç--to 	 Folha..: 18 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:07 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 010824 NOME: MARCELA TALITA LEMA DA PAZ 	FUNCAO: 0118 	SUPORTE ADMINISTRATI 

DT.ADM.:19/10/2015 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.636,60 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040 % HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 

INSS SALARIO 

SEGURO DE VIDA 

ADIANT. SALARI 

ADIANT.13 SALA 

447 CONV ODONTO TI 

466 FALTAS EM DIAS 

467 DOR 

36.00 	2.454,90 
	

30.57 	1.765,23 
	

SALARIO LIQ. 	689,67 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 818,30 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.636,60 SOl 408 

410 

412 

3190 



Folha..: 	19 ...,....,,,,....., 	1 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:08 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO002019000 MAT.: 	011713 	NOME: MARIA CAROLINA DE MEDEIROS FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:16/11/2016 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 PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI COD DESCRICAO VALOR 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 706 BASE IRRF SALA 632,78 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 410 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 4,50 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

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 656,95 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

AIS -> 
	

37.00 	1.856,41 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	656,95 



SIGA' '/G.PER-040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:08 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 20 
DT. Ref. : 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

129 	SALARIO 	FAMILI 	1.00 	31,07 	001 	401 	INSS 	SALARIO 	8.00 	97,35 	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 	24,39 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 	410 	AO/ANT. 	SALARI 	0.00 	486,76 	001 	706 	BASE 	IRRF 	SALA 	632,78 

TOTAIS -> TOTAIS -> 

	

37.00 	1.856,41 

	

37.00 	1.856,41 

	

8.00 	1.199,46 

	

8.00 	1.199,46 SALARIO LIQ. 	656,95 SALARIO LIQ. 	656,95 

3192 

VA FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:22/10/2015 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 COO DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

1 1 	 716 DED.DEP. FOLHA 	189,59 

1 	 1 721 SAL.CONTR.ATE 	1.216,89 

1 	 1 729 FGTS 130. SALA 	48,67 

1 	 1 730 BASE FGTS 130. 	608,45 

1 	 1 731 BASE DO FGTS 	1.216,89 

1 732 FGTS 1 

9977:33: 1 	 1 750 DED. INSS SALA 

1 	 1 754 BASE INSS EMPR 	243,38 

1 755 BASE INSS TERC 	70,58  1 

1 	 1 756 BASE INSS AC.T 	24,17 

1 	 1 792 SALARIOS DO ME 	1.216,89 

1 	 1 799 LIQUIDO A RECE 	656,95 

I 	 I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

I 	 I 818 PARTE EMP.ODON 	13,18  

3192 



PrQdecto I 	 Folha..: 21 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:08 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 

Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011763 NOME: MICHELI CRISTINA R RODRIGUES 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:23/01/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	71,39 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	7,08 

410 ADIANT. SALARI 	0.00 	356,95 001 706 BASE IRRF SALA 	464,05 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 	507,04 001 708 BASE IRRF DO A 	356,95 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 716 DED.DEP. FOLHA 	379,18 

503 DESC. INSUFIC. 	0.00 	19,07 001 721 SAL.CONTR.ATE 	892,39 

j 729 FGTS 130. SALA 	40,56 

	

730 BASE FGTS 130. 	507,04 

731 BASE DO FGTS 	892,39 

732 FGTS 	 71,39 

	

750 DED. INSS SALA 	71,39 

	

754 BASE INSS EMPR 	178,48 

	

755 BASE INSS TERC 	51,76 

	

756 BASE INSS AC.T 	17,72 

	

792 SALARIOS DO ME 	1.216,89 

	

799 LIQUIDO A RECE 	469,15 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

AIS -> 
	

28.00 	1.430,50 
	

8.00 	961,35 
	

SALARIO LIQ. 	469,15 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011047 NOME: MOISES PEREIRA H CANDIDO 	FUNCAO: 0928 	SUPORTE INFORMATICA 

DT.ADM.:23/11/2015 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	2.182,13 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	9.00 	196,39 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	98,30 

ADIANT. SALARI 	0.00 	872,85 001 706 BASE IRRF SALA 	1.112,89 

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 

I 721 SAL.CONTR.ATE 	2.182,13 

1 729 FGTS 130. SALA 	87,28 

I 730 BASE FGTS 130. 	1.091,07 

I 731 BASE DO FGTS 	2.182,13 

1 732 FGTS 	 174,57 

I 750 DED. INSS SALA 	196,39 

I 754 BASE INSS EMPR 	436,43 

I 755 BASE INSS TERC 	126,56 

I 756 BASE INSS AC.T 	43,34 

I 792 SALARIOS DO ME 	2.182,13 

I 799 LIQUIDO A RECE 	1.105,99 

I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

,OTAIS -> 
	

36.00 	3.273,20 
	

9.00 	2.167,21 
	

SALARIO LIO. 	1.105,99 

COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 

129 SALARIO FAMILI 1.00 31,07 	001 

137 	lA PARCELA 13 5.00 507,04 	001 

270 SALARIO MENSAL 22.00 892,39 	001 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 1.091,07 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 2.182,13 001 408 

410 

412 

3193 



Plvdecto I 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:10 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 22 
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:002019000 MAT.: 	011618 NOME: MONIQUE CAMPOS FIDENCIO FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/07/2016 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040% NR.MES: 220.00 

PR OVENTOS DESCONTO BASES 

COO DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD DESCRICAO 	REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

121 1/3 FERIAS RES 0.00 169,01 001 401 INSS 	SALARIO 	8.00 77,88 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

128 FERIAS PROPORC 5.12 507,04 001 402 INSS 	13o. 	SALA 	8.00 89,23 001 	706 BASE IRRF SALA 408,87 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 408 SEGURO DE VIDA 	0.00 2,40 001 	708 BASE IRRF DO A 1.056,26 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 100,00 001 410 ADIANT. 	SALARI 	0.00 486,76 001 	709 1A. BASE IRRF 569,50 

222 SALDO SALARIO 24.00 973,51 001 412 ADIANT.13 SALA 	0.00 608,45 001 	721 SAL.CONTR.ATE 973,51 

250 130. 	RESCISAO 11.12 1.115,48 001 420 LIQUIDO RESCIS 	0.00 1.595,82 001 	726 BASE IRRF DO 1 1.026,25 

432 13 ANTECIPADO 	0.00 608,45 001 	729 FGTS 130. 	SALA 137,91 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 4,50 001 	730 BASE FGTS 	130. 1.723,93 

731 BASE DO FGTS 973,51 

732 FGTS 77,88 

733 SAL.CONTR.LIM. 1.115,48 

750 DED. 	INSS SALA 77,88 

752 DED.INSS 	130.S 89,23 

754 BASE INSS EMPR 417,80 

755 BASE INSS TERC 121,16 

756 BASE INSS AC.T 41,49 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

-> 	46.24 
	

3.473,49 
	

16.00 
	

3.473,49 
	

SALARIO LIO. 	0,00 

• 



PCI COD DESCRICAO 	VALOR 

	

001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

991 698 HORAS ABONADAS 	24,39 

	

001 706 BASE IRRF SALA 	632,78 

	

001 708 BASE IRRF DO A 	1.119,54 

001 709 1A. BASE IRRF 	632,78 

721 SAL.CONTR.ATE 	1.216,89 

	

729 FGTS 130. SALA 	48,67 

	

730 BASE FGTS 13o. 	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 

REF. VALOR 

8.00 97,35 

0.00 2,40 

0.00 486,76 

0.00 608,45 

0.00 4,50 

Pnç'dei.--tc)I 	 Folha..: 23 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO /NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:10 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa, PRO JECTO - GESTÃO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011389 NOME: NATALIA DE MOURA E SILVA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:18/03/2016 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	1.216,89 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 

INSS SALARIO 

SEGURO DE VIDA 

ADIANT. SALARI 

ADIANT.13 SALA 

447 CONV ODONTO T/ 

36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 408 

410 

412 

3195 



C.CUSTO:002019000 MAT.: 	010896 	NOME: NILCEIA ALEXANDRE F DE BARROS 	FUNCAO: 	0592 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 	00 	DEP.SAL.FAM.: 

PROVENTOS DESCONTOS 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC! COO DESCRICAO REF. VALOR 

107 ADICIONAL 1/3 25.00 338,03 001 401 INSS SALARIO 8.00 16,23 

126 FERIAS 25.00 1.014,08 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 81,13 

188 FERIAS MES SEI 5.00 202,81 001 412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 5.00 67,60 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 

270 SALARIO MENSAL 5.00 202,82 001 491 INSS FERIAS 8.00 108,16 

1 499 LIQUIDO DE 	FER 0.00 	1 492,72 

1 

I 

ATEND.MULTITAREFA 

00 PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

BASES 

PCI COO DESCRICAO 	VALOR 

	

001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

991 697 HORA NAO TRABA 	6,53 

	

001 706 BASE IRRF SALA 	105,46 

	

001 707 BASE IRRF FERI 	1.492,72 

	

001 708 BASE IRRF DO A 	713,91 

001 709 1A. BASE IRRF 	632,78 

001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.554,93 

	

I 729 FGTS 130. SALA 	48,67 

	

I 730 BASE FGTS 13o. 	608,45 

I 731 BASE DO FGTS 	1.554,93 

1 	 I 732 FGTS 	 124,39 

1 	 I 750 DED. INSS SALA 	16,23 

	

I 751 DED. INSS FERI 	129,80 

1 	 I 754 BASE INSS EMPR 	310,99 

I 	 I 755 BASE INSS TERC 	90,19 

I 	 I 756 BASE INSS AC.T 	30,88 

1 	 I 792 SALARIOS DO ME 	1.216,89 

	

I 799 LIQUIDO A RECE 	120,20 

	

I 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

I 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

dec.-to l 	 Folha..: 24 
SIGA /ÓPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:11 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

TOTAIS -> 
	

71.00 	2.433,79 
	

16.00 	2.313,59 
	

SALARIO LIQ. 	120,20 

319 6 



PC1 

001 

991 

00( 

001 

001 

COD 

603 

706 

708 

709 

721 

729 

730 

731 

732 

750 

754 

755 

756 

792 

799 

817 

818 

Pr9decto 	 Folha..: 25 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:54:11 -Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 

	
Tp. Contr.: Indeterminado 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

B ASES 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 010899 NOME: 

DT.ADM.:22/10/2015 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 

P ROVENTOS 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 408 

410 

412 

447 

1.216,89 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 

DESCONTOS 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.00 	97,35 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 

ADIANT. SALARI 	0.00 	486,76 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	608,45 

CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 

DESCRICAO 

PARTE EMP.C.BA 

BASE IRRF SALA 

BASE IRRF DO A 

1A. BASE IRRF 

SAL.CONTR.ATE 

FGTS 130. SALA 

BASE FGTS 130. 

BASE DO FGTS 

FGTS 

DED. INSS SALA 

BASE INSS EMPR 

BASE INSS TERC 

BASE INSS AC.T 

SALARIOS DO ME 

LIQUIDO A RECE 

SEGURO DE VIDA 

PARTE EMP.ODON 

VALOR 

109,20 

632,78 

1 119,54 

632,78 

1 216,89 

48,67 

608,45 

1 216,89 

97,35 

97,35 

243,38 

70,58 

24,17 

I 216,89 

625,88 

1,02 

13,18 

PRISCILLA MACHADO TOME 
	

FUNCAO: 0592 

TOTAIS -> 
	

36.00 
	

1.825,34 
	

8.00 
	

1.199,96 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011354 NOME: 

DT.ADM.:01/03/2016 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 

P ROVENTOS 

RAQUEL BEZERRA TAVARES 	FUNCAO: 0592 

1.216,89 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 02 

DESCONTOS 

ATEND.MULTITAREFA 

PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

B ASES 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 

129 SALARIO FAMILI 2.00 62,14 001 

137 	lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1 216,89 001 

REF. 

8.00 

0.00 

2.36 

0.00 

0.00 

12.50 

0.00 

COD 

603 

706 

708 

709 

716 

721 

729 

730 

731 

732 

750 

754 

755 

756 

792 

799 

817 

818 

COD DESCRICAO 

401 INSS SALARIO 

408 SEGURO DE VIDA 

409 FALTAS EM HORA 

410 ADIANT. SALAR/ 

412 ADIANT.I3 SALA 

414 PENSAO ALIM.F0 

447 CONV ODONTO TI 

VALOR PC1 

96,30 001 

2,40 991 

13,05 001 

486,76 001 

608,45 001 

140,58 991 

9,50 00 

DESCRICAO 

PARTE EMP.C.BA 

BASE IRRF SALA 

BASE IRRF DO A 

1A. BASE IRRF 

DED.DEP. FOLHA 

SAL.CONTR.ATE 

130. SALA 

FGTS 13o. 

DO FGTS 

INSS SALA 

INSS EMPR 

INSS TERC 

INSS AC.T 

SALARIOS DO ME 

LIQUIDO A RECE 

SEGURO DE VIDA 

PARTE EMP.ODON 

VALOR 

109,20 

480,20 

978,96 

492,20 

568,77 

1 203,84 

48,67 

608,45 

1 203,84 

96,30 

96,30 

240,77 

69,82 

23,91 

1 216,89 

535,44 

1,02 

13,18 

FGTS 

BASE 

BASE 

FGTS 

DED. 

BASE 

BASE 

BASE 

1IS -> 	38.00 
	

1.887,98 
	

22.86 
	

1.352,09 
	

SALARIO LIQ. 	535,44 

3197 



PEQ-Jec.-to 1 	 Folha.. 	26 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT Ref. 27/12/2017 
Hora...: 13:54:12 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 012096 NOME: RAQUEL DE ALMEIDA ANDRADE 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULT/TAREFA 

DT.ADM.:04/09/2017 CATEG.: MENSALISTA 	SAL.: 	995,63 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HEMOS: 180.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

INSS SALARIO 	8.00 	79,65 00) 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 698 HORAS ABONADAS 	22,13 

ADIANT. SALARI 	0.00 	398,25 001 706 BASE IRRF SALA 	517,73 

ADIANT.13 SALA 	0.00 	165,94 001 708 BASE IRRF DO A 	915,98 

CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 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 	

9::::: 732 FGTS 

	

750 DOO. 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 ROCE 	510,83 

	

817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

32.00 	1.161,57 
	

8.00 	650,74 
	

SALARIO LIQ. 	510,83 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COD 

137 lA PARCELA 13 2.00 165,94 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 995,63 001 408 

410 

412 

447 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	011611 NOME: 

DT.ADM.:06/07/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 

PROVENTOS 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 

104 ABONO PECUNIAR 7.00 283,94 001 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 

151 ABONO PECUN 1/ 7.00 94,65 001 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 

REBECCA DE ARRUDA NOGUEIRA 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

1.216,89 DEP.I.R.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040% HR.MES: 220.00 

DESCONTOS 	 BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC1 COD DESCRICAO 	VALOR 

401 INSS SALARIO 	8.00 	97,35 001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

408 SEGURO DE VIDA 	0.00 	2,40 991 697 HORA NAO TRABA 	2,82 

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 	697,69 

447 CONV ODONTO TI 	0.00 	4,50 001 709 1A. BASE IRRF 	210,93 

488 FERIAS PAGAS M 	7.00 	378,59 001 721 SAL.CONTR.ATE 	1.216,89 

	

729 FGTS 130. SALA 	48,67 

	

730 BASE FGTS 13o. 	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 

LATO -> 
	

50.00 	2.203,93 
	

15.00 	1.578,05 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

3.X 



PC1 COO DESCRICAO 	VALOR 

	

001 603 PARTE EMP.C.BA 	109,20 

	

991 698 HORAS ABONADAS 	24,39 

	

001 706 BASE IRRF SALA 	632,78 

	

001 708 BASE IRRF DO A 	1.009,65 

001 709 1A. BASE IRRF 	522,89 

1 721 SAL.CONTR.ATE 	1.216,89 

	

1 729 FGTS 130. SALA 	48,67 

	

1 730 BASE FGTS 130. 	608,45 

1 731 BASE DO FGTS 	1.216,89 

1 732 FGTS 	 97,35 

	

1 750 DED. INSS SALA 	97,35 

	

1 754 BASE INSS EMPR 	243,38 

	

1 755 BASE INSS TERC 	70,58 

	

1 756 BASE INSS AC.T 	24,17 

	

1 792 SALARIOS DO ME 	1.216,89 

	

1 799 LIQUIDO A RECE 	625,88 

	

1 817 SEGURO DE VIDA 	1,02 

	

1 818 PARTE EMP.ODON 	13,18 

REF. VALOR 

8.00 97,35 

0.00 2,40 

0.00 486,76 

0.00 608,45 

0.00 4,50 

PrQ-decto 
SIGA'  /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:12 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 

Folha..: 27 
DT.Ref.: 27/12/2017 

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIÇOS - E Fil.: 01 - MATRIZ 	Tp. Contr.: Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 011603 NOME: RENAN MARQUES A DOS ANJOS 	FUNCAO: 0592 	ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:04/07/2016 CATEG.: MENSAL/STA 	SAL.: 	1.216,89 DEPOR.: 	DEP.SAL.FAM.: 	PERC.ADTO: 040 6 HR.MES: 220.00 

PROVENTOS 	 DESCONTOS 	 BASES 

DESCRICAO 

INSS SALARIO 

SEGURO DE VIDA 

AD/ANT. SALARI 

ADIANT.13 SALA 

1 447 CONV ODONTO TI 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

I 

1 

IS -> 	 36.00 	1.825,34 
	

8.00 	1.199,46 
	

SALARIO LIQ. 	625,88 

3199 

COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 COO 

137 lA PARCELA 13 6.00 608,45 001 401 

270 SALARIO MENSAL 30.00 1.216,89 001 408 

I 410 

I 412 



Prçkdecto I 	 Folha..: 28 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 	 DT.Ref.: 27/12/2017 
Hora...: 13:54:13 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 	 Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	011602 	NOME: RODRIGO MENEZES DE LIMA 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:04/07/2016 	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 COD DESCRICAO REF. VALOR PC1 	COO DESCRICAO VALOR 

137 	1A PARCELA 	13 	6.00 	608,45 	001 401 INSS SALARIO 8.00 90,78 001 	603 PARTE EMP.C.BA 109,20 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,09 	001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 2,40 991 	697 HORA NAO TRABA 208,25 

409 FALTAS EM HORA 0.18 1,00 001 	698 HORAS ABONADAS 24,39 

410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	706 BASE IRRF SALA 557,26  

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 

467 DSR 14.66 81,09 001 	721 SAL.CONTR.ATE 1.134,80 

729 FGTS 130. 	SALA 48,67 

730 BASE 	FGTS 	130. 608,45 

731 BASE DO FGTS 1.134,80 

732 FGTS 90,78 

750 DED. 	INSS SALA 90,78 

754 BASE INSS EMPR 226,96 

755 BASE INSS TERC 65,82 

756 BASE INSS AC.T 22,54 

792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

799 LIQUIDO A RECE 550,36 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18 

36.00 	1.825,34 
	

22.84 	1.274,98 
	

SALARIO LIQ. 	550,36 



decto I 	 Folha..: 29 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:54:13 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: 	PRO JECTO - GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS - 	E 	Fil.: 	01 	- 	MATRIZ Tp. 	Contr.: 	Indeterminado 

C.CUSTO002019000 	MAT.: 	010900 	NOME: SIMONE MASO MIRANDA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:22/10/2015 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: 03 	DEP.SAL.FAM.: 01 	PERC.ADTO: 	0406 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PCI COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COD DESCRICAO VALOR 

129 	SALARIO 	FAMILI 	1.00 	31,07 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 	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 	706 BASE IRRF SALA 632,78 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	708 BASE IRRF DO A 1.119,54 

1 412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	709 1A. 	BASE 	IRRF 632,78 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	716 DED.DEP. 	FOLHA 568,77 

I 	

I

72219 I 	7  

SAL.CONTR.ATE 

FGTS 	130. 	SALA 

1.216,89 

48,67 

I I 	730 BASE FGTS 	130. 608,45 

I I 	731 BASE DO FGTS 1.216,89 

I I 	732 FGTS 97,35 

I I 	750 DED. 	INSS 	SALA 97,35 

I 1 	754 BASE INSS EMPR 243,38 

I I 	755 BASE INSS TERC 70,58 

I I 	756 BASE 	INSS AC.T 24,17 

1 I 	792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

I I 	799 LIQUIDO A RECE 656,95 

1 

1 	817 

SEGURO DE VIDA 1,02 

I 1 	818 PARTE EMP.ODON 13,18 

kIS 	-> 	37.00 	1.856,41 8.00 1.199,46 SALARIO LIQ. 656,95 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	011542 	NOME: TALITA ULIANA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/2016 	CATEG.: 	MENSALISTA 	SAL.: 1.216,89 	DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 	040 	t 	HR.MES: 220.00 

PROVENTOS DESCONTOS BASES 

COD DESCRICAO 	REF. 	VALOR PC] COD DESCRICAO REF. VALOR PCI 	COD DESCRICAO VALOR 

137 	lA 	PARCELA 	13 	6.00 	608,45 001 401 INSS SALARIO 8.00 95,97 001 	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 617,01 

I 409 FALTAS EM HORA 3.10 17,15 001 	708 BASE IRRF DO A 1.099,44 

I 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 486,76 001 	709 1A. 	BASE 	IRRF 612,68 

I 412 ADIANT.13 SALA 0.00 608,45 001 	721 SAL.CONTR.ATE 1.199,74 

I 447 CONV ODONTO TI 0.00 4,50 001 	729 FGTS 	130. 	SALA 48,67 

I I 	730 BASE 	FGTS 	130. 608,45 

I I 	731 BASE DO FGTS 1.199,74 

I I 	732 FGTS 95,97 

I I 	750 DED. 	INSS SALA 95,97 

I 1 	754 BASE INSS EMPR 239,95 

I 1 	755 BASE 	INSS TERC 69,58 

I1 756 BASE 	INSS AC.T 23,83 

1 I 	792 SALARIOS DO ME 1.216,89 

I 	799 LIQUIDO A RECE 610,11 

1 I 	817 SEGURO DE VIDA 1,02 

1 I 	818 PARTE EMP.ODON 13,18 

AIS -> 
	

36.00 	1.825,34 
	

11.10 	1.215,23 
	

SALARIO LIQ. 	610,11 



PrQdecto I 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 
Hora...: 13:54:14 - Empresa: PROJECTO! Filial: MATRIZ 

Folha..: 	30 
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:002019000 	MAT.: 	010901 	NOME: TAMIRES APARECIDA RAMOS REVNEI 	FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:22/10/2015 	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 

129 SALARIO FAMILI 	1.00 	31,07 	001 401 INSS SALARIO 8.00 97,35 001 603 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 24,39 

270 	SALARIO MENSAL 	30.00 	1.216,89 	001 410 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 

716 DED.DEP. 	FOLHA 189,59 

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 656,95 

817 SEGURO DE VIDA 1,02 

818 PARTE EMP.ODON 13,18  

TuTAIS 	-> 	37.00 	1.856,41 8.00 1.199,46 SALARIO LIQ. 656,95 

C.CUSTO:002019000 	MAT.: 	011541 	NOME: THALIA FONSECA DE OLIVEIRA FUNCAO: 	0592 ATEND.MULTITAREFA 

DT.ADM.:06/06/2016 	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 	1.216,89 001 408 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 1.058,02 

412 ADIANT.13 SALA 	0.00 608,45 001 	709 1A. 	BASE IRRF 571,26 

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 

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 



PrQdecto 	 Folha..: 31 
SIGA /GPER040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:54:14 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 
Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - E 

	
Tp. Contr., Indeterminado 

Empresa: 	PRO JECTO 

P8 

COD DESCRICAO 

	

- GESTAO, 	ASSESSORIA E SERVICOS 

OVENTOS 

	

REF. 	VALOR PC1 	COD 

- 	EIRELI 

DES 

DESCRICAO 

CONTOS 

REF. VALOR PC1 COD 

BASES 

DESCRICAO VALOR 

104 ABONO PECUNIAR 7.00 283,94 001 401 INSS SALARIO 368.00 4.550,99 001 603 PARTE 	EMP.C.BA 4.724,72 

107 ADICIONAL 1/3 50.00 792,64 001 402 INSS 	130. 	SALA 16.00 170,35 001 697 HORA NAO TRABA 361,37 

121 1/3 	FERIAS 	RIS 0.00 304,22 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 108,00 .. 698 HORAS ABONADAS 1.011,58 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 81,13 001 409 FALTAS EM HORA 6.71 37,92 001 706 BASE IRRF SALA 28.151,28 

126 FERIAS 50.00 2.377,91 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 20.879,86 001 707 BASE 	IRRF FERI 3.478,46 

128 FERIAS PROPORC 9.24 912,67 00! 412 ADIANT.13 SALA 0.00 25.386,32 001 708 BASE IRRF DO A 49.123,07 

129 SALARIO FAMILI 9.00 279,63 001 414 PENSAO ALIM.F0 12.50 140,58 991 709 1A. 	BASE 	IRRF 26.933,93 

137 lA PARCELA 13 219.50 25.386,32 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.942,45 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 3.791,80 

151 ABONO PECUN 1/ 7.00 94,65 001 432 13 ANTECIPADO 0.00 608,45 001 720 IRRF ADTO FOLH 82,17 

188 FERIAS MES SEG 10.00 475,58 001 444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.216,89 001 721 SAL.CONTR.ATE 57.715,78 

196 PART/C. 	LUCROS 0.00 180,00 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 202,50 001 726 BASE IRRF DO 1 1.959,21 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 10.00 158,52 001 466 FALTAS EM DIAS 7.91 58,84 001 729 FGTS 	130. 	SALA 2.201,02 

222 SALDO SALARIO 38.00 1.541,39 001 467 DOR 58.64 384,48 001 730 BASE 	FGTS 	13o. 27.515,88 

250 130. 	RESCISAO 21.24 2.129,56 001 488 FERIAS PAGAS M 7.00 378,59 001 731 BASE DO FGTS 57.715,78 

270 SALARIO MENSAL 1213.00 53.403,95 001 491 INSS FERIAS 17.00 271,81 001 732 FGTS 4.617,16 

499 LIQUIDO DE FER 0.00 3.478,46 001 733 SAL.CONTR.LIM. 2.129,56 

503 DESC. 	INSUFIC. 0.00 38,14 001 750 DED. 	INSS SALA 4.550,99 

518 DESC ADIANTAME 0.00 1.227,11 001 751 DED. 	INSS 	FERI 326,19 

519 IRRF ADIANTAME 0.00 82,17 001 752 DED.INSS 	130.5 170,35 

754 BASE INSS EMPR 11.969,16 

755 BASE INSS TERC 3.471,04 

756 BASE INSS AC.T 1.188,67 

792 SALARIOS DO ME 59.170,70 

799 LIQUIDO A RECE 27.238,20 

817 SEGURO DE VIDA 44,88 

818 PARTE EMP.ODON 593,10 

820 VL ADIANT C/IR 1.309,28 

TOTAIS -> 
	

1643.98 
	

88.402,11 
	

523.76 
	

61.163,91 
	

SALARIO LIQ. 	27.238,20 

Sit.Normal: 0000040 Admitidos:0000001 Afastados: 0000001 Demitidos:0000002 Ferias:0000002 Outros C.Custo:0000000 Total:00000045 



Tp. Contr.: Determinado + Indeterminado Empresa: PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVIDOS 

TOTAIS -> 1643.98 	88.402,11 523.76 61.163,91 SALARIO LIQ. 27.238,20 

Grupo de Empresas: 

PR 

COD DESCRICAO 

PROJECTO 

OVENTOS 

REF. VALOR PC1 COD 

DES 

DESCRICAO 

CONTOS 

RE F. VALOR PC1 COD 

BASES 

DESCRICAO VALOR 

104 ABONO PECUNIAR 7.00 283,94 001 401 INSS SALARIO 368.00 4.550,99 001 603 PARTE EMP.C.BA 4.724,72 

107 ADICIONAL 	1/3 50.00 792,64 001 402 INSS 	130. 	SALA 16.00 170,35 001 697 HORA NAO TRABA 361,37 

121 1/3 	FERIAS 	REI 0.00 304,22 001 408 SEGURO DE VIDA 0.00 108,00 ** I 698 HORAS ABONADAS 1.011,58 

125 DIF. 	SALARIO 0.00 81,13 001 409 FALTAS EM HORA 6.71 37,92 001 706 BASE IRRF SALA 28.151,28 

126 FERIAS 50.00 2.377,91 001 410 ADIANT. 	SALARI 0.00 20.879,86 001 707 BASE IRRF FERI 3.478,46 

128 FERIAS PROPORC 9.24 912,67 001 412 ADIANT.13 	SALA 0.00 25.386,32 001 708 BASE IRRF DO A 49.123,07 

129 SALARIO FAMILI 9.00 279,63 001 414 PENSAO ALIM.F0 12.50 140,58 991 709 1A. 	BASE 	IRRF 26.933,93 

137 lA PARCELA 13 219.50 25.386,32 001 420 LIQUIDO RESCIS 0.00 1.942,45 001 716 DED.DEP. 	FOLHA 3.791,80 

151 ABONO PECUN 1/ 7.00 94,65 001 432 13 ANTECIPADO 0.00 608,45 001 720 IRRF ADTO FOLH 82,17 

188 FERIAS MES SEI 10.00 475,58 001 444 AV.PREVIO DESC 30.00 1.216,89 001 721 SAL.CONTR.ATE 57.715,78 

196 PARTIC. 	LUCROS 0.00 180,00 001 447 CONV ODONTO TI 0.00 202,50 001 726 BASE IRRF DO 1 1.959,21 

214 ADI. 	1/3 	F.MES 10.00 156,52 001 466 FALTAS EM DIAS 7.91 58,84 001 729 FGTS 	130. 	SALA 2.201,02 

222 SALDO SALARIO 38.00 1.541,39 001 467 DSR 58.64 384,48 001 730 BASE FGTS 	130. 27.515,88 

250 130. 	RESCISAO 21.24 2.129,56 001 488 FERIAS PAGAS M 7.00 378,59 001 731 BASE DO FGTS 57.715,78 

270 SALARIO MENSAL 1213.00 53.403,95 001 491 INSS 	FERIAS 17.00 271,81 001 732 FGTS 4.617,16 

1 499 LIQUIDO DE FER 0.00 3.478,46 001 733 SAL.CONTR.LIM. 2.129,56 

503 DESC. 	INSUFIC. 0.00 36,14 001 750 DED. 	INSS SALA 4.550,99 

518 DESC ADIANTAME 0.00 1.227,11 001 751 DED. 	INSS 	FERI 326,19 

519 IRRF ADIANTAME 0.00 82,17 001 752 DED.INSS 	130.5 170,35 

754 BASE INSS EMPR 11.969,16 

755 BASE INSS TERC 3.471,04 

1 756 BASE 	INSS AC.T 1.188,67 

792 SALARIOS DO ME 59.170,70 

1 799 LIQUIDO A RECE 27.238,20 

817 SEGURO DE VIDA 44,88 

818 PARTE EMP.ODON 593,10 

820 VI. ADIANT C/IR 1.309,28 

Microsiga Software S/A 	 - Hora Término: 13:54:15 

PrQder--to 	 Folha..: 32 
SIGA /GPÉR040/v.11 	 FOLHA DE PAGAMENTO / NOVEMBRO DE 2017 ORDEM: NOME 

	
DT.Ref.: 27/12/2017 

Hora...: 13:54:14 - Empresa: PROJECTO / Filial: MATRIZ 
	

Emissão: 27/12/2017 

3204 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

FATOR DE PONTUAÇÃO F8 - Capacidade técnica em Gestão e Qualidade. 
(Pontuação Máxima — 270 pontos) 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE comprovou possuir sistema de gestão da qualidade com escopo em 
gestão de atendimento ao público. 

3205 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
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A valid 

Gestão 

monitor 

e deste certificado condiciona-se à aplicação e à manutenção do Sistema de 

ela empresa, em conformidade com a norma indicada. Esta condição será 

da pela Conceitos Serviços de Certificação — Eireli. 

7•,t0V. 2017 

Sul—rjr";\ 
Fano 	

Certificado No. SGQ 1602 —18  via — 1S 
(11.1e (bufo.. 
• . qual 	 Datelnicial do Ciclo: 23/06/2016 

Data da Concessão: 03/07/2017 e'6'w 
tãt. 
	

Data Final do Ciclo: 23/06/2019 
o 	 Validade do Certificado: 22/06/2018 5 e 

cka verdade 

t 9". 
D' etor a Executiva 

Sonia Maria Bolsoni Rua Regina!do de Lima 227 :Pg. S. Diogo 1 5.8. do Campo 1SP 1CEP: 097:52-550 

CERTIFICADO 
A Certificadora Conceitos declara, pelo presente documento, que a Empresa: 

PRO JECTO GESTÃO ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI. 

RUA LOURDES, N° 607 — NOVA GERTI. 
CEP: 09.571-470 — SÃO CAETANO DO SUL! SP 

CNPJ: 43.316.033/0001-58 

Estabeleceu e mantém um Sistema de Gestão abrangendo o seguinte escopo: 

"GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO, ENVOLVENDO EQUIPE, 

INFRAESTRUTURA, SISTEMA E METODOLOGIA." 

A empresa foi auditada, tendo sido evidenciado que o Sistema de Gestão satisfaz os 

requisitos da seguinte norma: 

NBR ISO 9001:2015 

„t.14:0  

tateiiac, ,.) 
..) — Tabenao 

Auto Ni I ICAÇ 
come crr, 

t 
avo Pires t:te Ca 

Tal.: (11)423&.566 
• Autentico a presente 

• 

1, e 

137-  /fialle 	Tfr 
laoke Somes da sê.* Assinado de forma digital por: 

Sortia Maria Bolsoni 

CÁ) 

to a.  

a 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

FATOR DE PONTUAÇÃO F9 - Conhecimento do Negócio. 
(Pontuação Máxima —45 pontos) 

Requisitos Técnicos: 
Análise da situação atual da prestação dos serviços públicos, realizando um diagnóstico 
técnico nas regiões administrativas envolvidas, compreendendo os seguintes itens: 
instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, pessoal e tecnologia. 

3207 Einagen CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS" 
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

FATOR DE PONTUAÇÃO F9 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica 
v.2, item 3: 

Análise da situação atual da prestação dos serviços públicos, realizando um 
diagnóstico técnico nas regiões administrativas envolvidas, compreendendo 
os seguintes itens: instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 
pessoal e tecnologia. 

1 

1 
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CONSÓRCIO GESTÃO  INTEGRADA 

GOIÁS 

Sumário 
1. INTRODUÇÃO 	 8 

2. HISTÓRICO DO PROGRAMA VAPT VUPT 	 10 

3. UNIDADES VAPT VUPT EM OPERAÇÃO 	 10 

3.1. REGIÃO - METROPOLINA 	 11 

3.1.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 11 

3.2. REGIÃO - ENTORNO DO DF 	 12 

3.2.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 12 

3.3. REGIÃO - CENTRO 	 13 

• 
3.3.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 	 13 

3.4. REGIÃO - SUDOESTE 	 14 

3.4.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 14 

3.5. REGIÃO-SUL 	 15 

3.5.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 15 

3.6. REGIÃO-SUDESTE 	 16 

3.6.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 16 

3.7. REGIÃO-NORTE 	 17 

3.7.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 17 

3.8. REGIÃO - OESTE 	 18 

3.8.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 18 

3.9. REGIÃO - NOROESTE 	 19 

3.9.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 	 19 

3.10. 	REGIÃO - NORDESTE 	 20 

3.10.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 	 20 

4. 	ANÁLISE SITUACIONAL - VAPT VUPT 	 21 

4.1. ARAGUAIA SHOPPING 	 21 

4.1.1. 	DADOS GERAIS 	 21 

4.1.2. INSTALAÇÕES 	 21 

4.1.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 24 

4.1.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 25 

4.1.6. PESSOAL 	 27 

4.1.7. TECNOLOGIA 	 27 

/ 	
3209 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÃS 	 ' iimieeini A  
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 



Jjill 
CONSORCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

4.2. BANANA SHOPPING 	 28 

4.2.1. 	DADOS GERAIS 	 28 

4.2.2. 	INSTALAÇÕES 	 29 

4.2.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 32 

4.2.4. 	SERVIÇOS DE APOIO 	 33 

4.2.5. 	GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 33 

4.2.6. PESSOAL 	 35 

4.2.7. TECNOLOGIA 	 35 

4.3. ASSEMBLEIA 	 36 

4.3.1. 	DADOS GERAIS 	 36 

4.3.2. INSTALAÇÕES 	 36 

4.3.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 38 

4.3.4. 	SERVIÇOS DE APOIO 	 39 

4.3.5. 	GRSTÃO DO ATENDIMENTO 	 39 

4.3.6. PESSOAL 	 40 

4.3.7. TECNOLOGIA 	 40 

4.4. CIDADE JARDIM 	 40 

4.4.1. 	DADOS GERAIS 	 40 

4.4.2. 	INSTALAÇÕES 	 41 

4.4.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 44 

4.4.4. 	SERVIÇOS DE APOIO 	 45 

4.4.5. 	GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 45 

4.4.6. PESSOAL 	 46 

4.4.7. TECNOLOGIA 	 47 

4.5. PORTAL SHOPPING 	 48 

4.5.1. 	DADOS GERAIS 	 48 

4.5.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 51 

4.5.4. 	SERVIÇOS DE APOIOS 	 52 

4.5.5. 	GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 52 

4.5.6. 	PESSOAL  	53 

4.5.7. TECNOLOGIA 	 /11  54 

4.6. 	PRAÇA DA BIBLIA  	54 

3 
	 3210 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

4.6.1. 	DADOS GERAIS 	 54 

4.6.2. INSTALAÇÕES 	 55 

4.6.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 59 

4.6.4. 	SERVIÇOS DE APOIO 	 60 

4.6.5. 	GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 60 

4.6.6. PESSOAL 	 61 

4.6.7. TECNOLOGIA 	 62 

4.7. PASSEIO DAS ÁGUAS 	 63 

4.7.1. 	DADOS GERAIS 	 63 

4.7.2. INSTALAÇÕES 	 63 

4.7.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 65 

4.7.4. 	SERVIÇOS DE APOIO 	 66 

4.7.5. 	GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 66 

4.7.6. 	PESSOAL 	 67 

4.7.7. TECNOLOGIA 	 68 

4.8. CENTRAL DO SERVIDOR 	 69 

4.8.1. 	DADOS GERAIS 	 69 

4.8.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 71 

4.8.4. 	SERVIÇOS DE APOIO 	 72 

4.8.5. 	GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 72 

4.8.6. 	PESSOAL 	 73 

4.8.7. TECNOLOGIA 	 74 

4.9. CALDAS NOVAS 	 75 

4.9.1. 	DADOS GERAIS 	 75 

4.9.2. INSTALAÇÕES 	 75 

4.9.3. 	SERVIÇOS PRESTADOS 	 78 

4.9.4. 	SERVIÇOS DE APOIO 	 78 

4.9.5. 	GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 79 

4.9.6. PESSOAL 	 80 

4.9.7. TECNOLOGIA 	 80 

4.10. 	MORRINHOS 	 81 

4.10.1. DADOS GERAIS 	 81 

4 
	 3211 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

82 4.10.2. INSTALAÇÕES 	  

4.10.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	  85 

4.10.4. SERVIÇOS DE APOIO 	  86 

4.10.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	  86 

4.10.6. PESSOAL 	  88 

4.10.7. TECNOLOGIA 	  88 

4.11. ADMAR CORNÉLIO OTTO 	  89 

4.11.1. DADOS GERAIS 	  89 

4.11.2. INSTALAÇÕES 	  89 

4.11.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	  91 

4.11.4. SERVIÇOS DE APOIO 	  91 

4.11.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	  91 

4.11.6. PESSOAL 	  92 

4.11.7. TECNOLOGIA 	  93 

4.12. APARECIDEA SHOPPING 	  93 

4.12.1. DADOS GERAIS 	  93 

4.12.2. INSTALAÇÕES 	  94 

4.12.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	  95 

4.12.4. SERVIÇOS DE APOIO 	  96 

4.12.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	  96 

4.12.6. PESSOAL 	  97 

4.12.7. TECNOLOGIA 	  98 

4.13. BELA VISTA (CONDOMINIO) 	  98 

4.13.1. DADOS GERAIS 	  98 

4.13.2. INSTALAÇÕES 	  99 

4.13.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	  101 

4.13.4. SERVIÇOS DE APOIO 	  101 

4.13.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	  102 

4.13.6. PESSOAL 	  102 

4.13.7. TECNOLOGIA 	  103 

4.14. BUENA VISTA 	  103 

4.14.1. DADOS GERAIS 	  103 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 	

5 	
I 	3212 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

4.14.2. INSTALAÇÕES 	 104 

4.14.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	 106 

4.14.4. SERVIÇOS DE APOIO 	 106 

4.14.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 106 

4.14.6. PESSOAL 	 107 

4.14.7. TECNOLOGIA 	 108 

4.15. 	CAMPINAS 	 108 

4.15.1. DADOS GERAIS 	 108 

4.15.2. INSTALAÇÕES 	 109 

4.15.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	 111 

4.15.4. SERVIÇOS DE APOIO 	 111 

4.15.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 111 

4.15.6. PESSOAL 	 112 

4.15.7. TECNOLOGIA 	 113 

4.16. 	DETRAN 	 113 

4.16.1. DADOS GERAIS 	 113 

4.16.2. INSTALAÇÕES 	 114 

4.16.3. SERVIÇOS DE APOIO 	 115 

4.16.4. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 115 

4.16.5. PESSOAL 	 116 

4.16.6. TECNOLOGIA 	 116 

4.17. GARAVELO 	 117 

4.17.1. DADOS GERAIS 	 117 

4.17.2. INSTALAÇÕES 	 118 

4.17.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	 119 

4.17.4. SERVIÇOS DE APOIO 	 119 

4.17.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	 120 

4.17.6. PESSOAL 	 121 

4.17.7. TECNOLOGIA 	 122 

4.18. 	CENTRO EMPRESARIAL -JUCEG 	 122 

4.18.1. DADOS GERAIS 	  .122 

4.18.2. INSTALAÇÕES 	  .123 

6 
	 3213 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 



3214 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

124 4.18.3. Condôminos presentes 	  

4.18.4. SERVIÇOS DE APOIO 	  124 

4.18.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	  124 

4.18.6. PESSOAL 	  125 

4.18.7. TECNOLOGIA 	  126 

4.19. MANGALÕ 	  126 

4.19.1. DADOS GERAIS 	  126 

4.19.2. INSTALAÇÕES 	  127 

4.19.3. SERVIÇOS PRESTADOS 	  130 

4.19.4. SERVIÇOS DE APOIO 	  130 

4.19.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 	  130 

4.19.6. PESSOAL 	  131 

4.19.7. TECNOLOGIA 	  132 

7 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

1. INTRODUÇÃO 

O novo modelo consiste na expansão da oferta de serviços públicos e privados prestados de 

forma integrada, onde a responsabilidade pela implantação, operação, manutenção e gestão 

das UNIDADES VAPT VUPT será atribuição da CONCESSIONÁRIA, dentro das diretrizes, critérios 

técnicos e indicadores de desempenho estabelecidos pelo PODER CONCEDENTE. 

A iniciativa tem como principal objetivo proporcionar ganhos e avanços na gestão da Operação 

das Unidades de Atendimento "VAPTVUPT" e na qualidade e eficiência da prestação de serviços 

públicos, por intermédio da padronização de atendimento e de uma gestão profissionalizada, 

livre dos entraves da gestão governamental. 

Haverá uma ampliação no número de unidades dentro do Estado e um incremento nos serviços 

e nos padrões estabelecidos, além da criação das condições necessárias para a rápida 

identificação de pontos críticos e das potenciais demandas de melhoria contínua, por 

intermédio de articulações e parcerias junto aos organismos prestadores de serviços, 

devidamente conduzidas pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN. 

A operação das unidades "VAPT VUPT" será estruturada dentro de um modelo sistêmico de 

gestão, onde todas as unidades de atendimento seguirão as mesmas diretrizes estabelecidas 

pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN, mediante a celebração de 

convênios ou outro instrumento jurídico para adesão dos demais entes públicos federais ou 

municipais, apresentando o mesmo padrão de atendimento e gestão, que será operacionalizado 

pela CONCESSIONÁRIA. 

Desse modo, é possível indicar diversas mudanças voltadas à racionalização de procedimentos, 

ao substituir o padrão tradicional, por um modelo de gestão fundamentado na flexibilidade, de 

forma a integrar os órgãos parceiros e preservar sua heterogeneidade. 

As unidades "VAPT VUPT" terão como finalidade prestar atendimento em alto padrão de 

qualidade, eficiência e rapidez, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos de 

competência do Estado, simplificando as obrigações de natureza burocrática, bem como 

ampliando os canais de comunicação entre o Estado e o cidadão. 

Dentre os principais benefícios almejados para se oferecer ao cidadão, pela utilização das 

unidades "VAPT VUPT", podemos citar: 

Atendimento com conforto e agilidade; 

Aumento da eficiência na prestação dos serviços; 

Economia de tempo e esforço; 

Procedimentos padronizados; e 

Aumento da qualidade do serviço a um custo justo. 
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A prestação de informações e serviços num único local tem facilitado a vida dos cidadãos, 

criando um padrão diferenciado das organizações tradicionais, a partir de princípios voltados à 

celeridade e melhoria da qualidade na prestação do atendimento aos cidadãos. 

Contratação única e qualificada, controlada por indicadores, estabelecendo-se um Acordo de 

Nível de Serviço e Indicadores de Desempenho capazes de garantir a qualidade do serviço 

oferecido nas Unidades de Atendimento, cobrindo a implantação de novas unidades, operação, 

manutenção e gestão dos serviços e recursos materiais a serem alocados nas Unidades. 

Assim sendo, visando garantir o objetivo principal das Unidades de Atendimento ao Cidadão, 

que é prestar serviços diversos num mesmo espaço físico, com atendimento ágil e de qualidade 

superior, com eficiência, e solidariedade, fazendo valer a igualdade dos direitos e o respeito 

pelas diferenças, com a consciência de agentes transformadores e construtores de um serviço 

público cada vez melhor, em busca da realização da cidadania plena, tem-se como vantagem na 

adoção desse modelo de contratação a solução de continuidade da prestação de serviço que é, 

sem dúvida, um importante recurso para o exercício da cidadania. 

No que tange à Administração Pública, o problema assume relevância quando se referem às 

atividades de atendimento ao cidadão, que frequentemente são questionadas em virtude da 

morosidade e da excessiva burocratização. Desta forma, buscando resguardar a natureza do 

"VAPT VUPT", realizando uma requalificação do seu formato, sugere-se uma contratação na qual 

o contratado passará a ser o responsável pela implantação, operação, manutenção e gestão de 

todos os itens do programa que fazem parte do objeto, cabendo ao poder público as funções 

não delegáveis, nas quais a presença do funcionário público é indispensável, bem como, no 

acompanhamento e fiscalização da execução do contrato. 

Com a contratação única, não só pelo uso intensivo da informática para integrar os vários 

serviços necessários em um posto de atendimento, mas pelo seu elaborado desenho 

administrativo, o contratado fica responsável pela gestão centralizada de toda a unidade, 

possibilitando a agilidade e presteza na tomada de decisões operacionais e táticas, a fim de 

manter: 

Alto Padrão de Atendimento; 

Sistemática de racionalização e simplificação de fluxos e procedimentos; 

Agilidade nos Canais de manifestação da população; 

Orientadores e atendentes disponíveis para os Cidadãos; 

Serviços de apoio para conforto; 

Manutenção da comunicação visual; 

Reposição de crachás; 

Manutenção de sistema de gerenciamento de filas; 

Manutenção e reposição dos equipamentos de Informática; 

Manutenção de sistema de controle de ponto; 

Reposição de insumos de informática; 

3216 
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Prestação de serviços de atendimento presencial, orientação e informação, em unidades 

fixas; 

Capacitação de Recursos Humanos; e, principalmente, 

O desenvolvimento e manutenção de uma estrutura tecnológica capaz de suportar de forma 

eficiente o completo gerenciamento de todas as fases do atendimento aos cidadãos, em 

seus diversos setores. 

Enfim, trata-se de um processo de reestruturação organizacional que resultará na contratação 

de um único gestor que tem por finalidade: planejar, implantar, promover, coordenar, 

acompanhar, avaliar e supervisionar as atividades necessárias à manutenção das Unidades de 

Atendimento ao Cidadão VAPT VUPT. 

A responsabilidade única por toda a manutenção facilita a programação de atividades que, 

atualmente, requerem a interação de diferentes empresas, bem como propicia a otimização de 

recursos, com a consequente redução de custo. 

Ou seja, o fato de a manutenção correr por conta da empresa, quer seja corretiva ou preventiva, 

incentiva o contratado a manter equipamentos e instalações em perfeito estado de 

funcionamento, com a realização de manutenções preventivas periódicas, tendo menor custo 

nas manutenções corretivas, sem ficar sujeito a descumprir o nível de serviço estabelecido. 

Registre-se que os itens alocados nas Unidades de Atendimento ao Cidadão, tais como 

mobiliário, microcomputadores, impressoras, softwares, etc. serão fornecidos pela 

CONCESSIONÁRIA para cumprimento dos serviços, com a vantagem de, ao final do contrato, 

esses bens serem revertidos em favor da Administração Pública, o que garantirá a continuidade 

da prestação dos serviços. 

2. HISTÓRICO DO PROGRAMA VAPT VUPT 

A primeira Unidade implantada pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão foi a de 

Aparecida de Goiânia, localizada no Shopping Buriti, em 01 de outubro de 1999. 

O modelo de Serviço Integrado de Atendimento ao Cidadão - que em Goiás recebeu a 

denominação Programa VAPT VUPT, foi criado por força do Decreto 5.177 de 29 de fevereiro de 

2.000, cujos efeitos retroagiram a 01 de outubro de 1.999. 

3. UNIDADES VAPT VUPT EM OPERAÇÃO 

O estado de Goiás é composto por 10 regiões de planejamentos, 246 municípios e uma 

população de 6.778.772 (Fonte: IMB — Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos 

Socioeconômico). 

Atualmente o "VAPT VUPT" conta com 80 Unidades, sendo 55 Unidades Fixas, 12 Un.  ades 

Padrão e 13 Condomínios. 	 1 
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As unidades VAPT VUPT estão distribuídas em 53 municípios, atendendo uma população de 

5.277.307 (Estimativa para 2017), isso representa 77,85% da população do Estado Goiás 

atendida pelo programa. 

3.1. REGIÃO - METROPOLINA 

A região Metropolitana conta com 34 Unidades, sendo 20 Unidades Fixas, 12 Unidades 

Padrão e 2 Condomínios. 

3.1.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Municipio 

Aparecida de Goiânia 

Estimativa 2017 

540.851 

Bela Vista de Goiás 28.426 

Goiânia 1.466.352 

Goianira 41.055 

Inhumas 52.401 

Nerópolis 28.231 

Senador Canedo 105.035 

Trindade 121.129 

Total Região Metropolitana 2.383.480 

População Total do Estado 
	

6.778.772 

  

 

% de Participação 
	

35,16% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.briperfilweb/Estatistica  bde.asp  
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3.2. REGIÃO - ENTORNO DO DF 

O Entorno do DF conta com 10 Unidades, sendo 9 Unidades Fixas e 1 Condomínio. 

3.2.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 
Município Estimativa 2017 

Águas Lindas de Goiás 195.147 
Alexânia 26.774 
Cristalina 55.232 
Formosa 115.673 
Luziânia 199.510 
Novo Gama 109.980 
Pirenopolis 24.813 
Planaltina 89.002 
Santo Antônio do Descoberto 71.866 
Valparaíso de Goiás 159.110 

1.047.107 Total Entorno DF 

População Total do Estado 
	

6.778.772 

 

% de Participação 	 15,45% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.briperfilweb/Estatistica  bde.asp  
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3.3. REGIÃO - CENTRO 

A Região Centro conta com 7 Unidades, sendo 6 Unidades Fixas e 1 Condomínio. 
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3.3.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Municipio Estimativa 2017 

Anápolis 375.255 

Ceres 22.207 

Goianésia 67.497 
Jaragua 48.177 

Rialma 11.073 

Rubiataba 20.051 
544.260 Total Região Centro 

População Total do Estado 
	 6.778.772 

% de Participação 
	 8,03% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.braerfilweb/Estatistica  bde.asp  
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3.4. REGIÃO—SUDOESTE 

A Região Sudoeste conta com 5 Unidades, sendo 5 Unidades Fixas. 

3.4.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Municipio 	 Estimativa 2017 

Jataí 98.180 

Mineiros 62.625 

Quirinópolis 48.521 

Rio Verde 216.303 

Santa Helena de Goiás 38.845 

Total Região Sudoeste 464.474 

População Total do Estado 6.778.772 

% de Participação 	 6,85% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.briperfilweb/Estatistica  bde.asp  
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3.5. REGIÃO—SUL 

A Região Sudoeste conta com 7 Unidades, sendo 5 Unidades Fixas e 2 Condomínios. 

3.5.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Municipio Estimativa 2017 

Bom Jesus de Goiás 23.973 

Buriti Alegre 9.565 

Caldas Novas 84.661 

Goiatuba 34.412 

ltumbiara 102.612 

Morrinhos 45.443 

Piracanjuba 25.142 

Total Região Sul 325.808 

População Total do Estado 
	

6.778.772 

  

 

% de Participação 
	

4,81% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.bdperfilweb/Estatistica  bde.asp  
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3.6. REGIÃO — SUDESTE 

A Região Sudoeste conta com 3 Unidades, sendo 2 Unidades Fixas e 1 Condomínio. 

3.6.1. 	POPULAÇÃO ATENDIDA 

Municipio Estimativa 2017 

Catalão 102.203 

Ipanneri 26.796 

Pires do Rio 31.206 
Total Região Sudeste 160.205 

População Total do Estado 6.778.772 

% de Participação 2,36% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.br/perfilweb/Estatistica  bde.asp  
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Municipio 
	

Estimativa 2017 

Porangatu 
	

45.410 

  

Minaçu  

Mozarlândia 

30.883 

15.126 

  

22.787 São Miguel do Araguaia 

114.206 Total Região Norte 

População Total do Estado 
	 6.778.772 

% de Participação 
	

1,68% 
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3.7. REGIÃO—NORTE 

A Região Sudoeste conta com 4 Unidades, sendo 2 Unidades Fixas e 2 Condomínios. 

3.7.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.br/perfilweb/Estatistica  bde.asp  
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• 

3.8. REGIÃO—OESTE 

A Região Sudoeste conta com 4 Unidades, sendo 2 Unidades Fixas e 2 Condomínios. 

• 
3.8.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Muni cipio Estimativa 2017 

Anicuns 21.792 

Iporá 32.370 

Palmeiras de Goiás 27.264 

Paraúna 11.264 

Total Região Oeste 92.690 

População Total do Estado 6.778.772 

% de Participação 1,37% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.br/perfilweb/Estatistica  bde.asp  
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3.9. REGIÃO — NOROESTE 

A Região Sudoeste conta com 4 Unidades, sendo 3 Unidades Fixas e 1 Condomínio. 

3.9.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

Municipio Estimativa 2017 

Goiás 24.262 

Itaberaí 40.833 

Itapuranga 26.708 

Itauçu 9.046 

Total Região Noroeste 100.849 

População Total do Estado 6.778.772 

% de Participação 1,49% 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.briperfilweb/Estatistica  bde.asp  
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Municipio Estimativa 2017 

8.666 Alvorada do Norte 
1Posse 35.562 
Total Região Nordeste 44.228 

População Total do Estado 6.778.772 

% de Participação 0,65% 

3.10.1. POPULAÇÃO ATENDIDA 

• • 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

• 

3.10. 	REGIÃO — NORDESTE 

A Região Sudoeste conta com 2 Unidades, sendo 1 Unidade Fixa e 1 Condomínio. 

Fonte: 

IMB - Instituto Mauro Borges de Estatística e Estudos Socioeconômicos 

http://www.imb.go.gov.briperfilwebiEstatistica  bde.asp  
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4. ANÁLISE SITUACIONAL - VAPT VUPT 

4.1. ARAGUAIA SHOPPING 

4.1.1. DADOS GERAIS 
A unidade está instalada no mesmo espaço da Rodoviária de Goiana e o 

Shopping Araraguia. 

Endereço: Rua 44, 399, Setor Central — Goiânia — GO — CEP: 74063-010 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 19:00 e sábados e 

pontos facultativos: 07:00 às 12:00 

Início da Operação: 14/12/2000 

Data da Visita Técnica: 07/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Jean Cleiton José de Miranda 

Contato: (62) 3201-6832 

Foto Ilustrativa 

e 

4.1.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Atualmente a Avenida Goiás está em obras para instalação do BRT, causando 

impacto no transito. 

O Shopping conta com placas internas indicativas para acesso ao VAPT VUPT. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veículo particular. 

O local conta com estacionamento. 

322 
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Foto Ilustrativa 

Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente para comportar todos os órgãos 

implantados na unidade. Diante do atendimento por demanda espontânea a 

espera, não proporciona o conforto a todos os cidadãos em horários de picos. 

Os mobiliários existentes na unidade precisam de manutenção, além de não 

possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A climatização dos ambientes da Unidade Araguaia está com clima agradável, 

isso só foi possível diante da transferência da responsabilidade da manutenção 

para o Shopping Araguaia, através de um acordo somente apalavrado. Vale 

lembrar que a manutenção é de responsabilidade é da SEGPLAN. 

A unidade de atendimento VAPT VUPT está com a estrutura física desgastada, 

equipamentos obsoletos e defeituosos e não há controle eficaz de qualidade: 

• Não há identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores obsoletos - versão antiga; 

Bebedouro com fita adesiva; 

• Banheiros masculinos e femininos; 

• Copa; 

• Mesas de atendimento e mesas da copa; 

• Roupeiro, micro-ondas, geladeira e armários; 

• Falta de unifila; 

• A pintura está desgastada em vários pontos; 

• Necessidade da limpeza dos dutos de ar condicionado. 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incên o, como 

hidrantes e extintores, mas dentro da equipe não havia ning mcom 
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treinamento adequado. Em caso de emergência será acionado a equipe do 

Shopping Araguaia. 

Foto Ilustrativa 

• 	Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e 

esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços! documentação; 
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• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

Foto Ilustrativa 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

A unidade não conta com vigilante. 

4.1.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Agrodefesa; 

• Clinica Medica 

• Corpo de Bombeiros 

• Detran 

• Foto Digital 

• lpasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Posse 

• Protocolo e Tribunal de Justiça 
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• Policia Federal 

• Prefeitura de Aparecida de Goiana 

• Prefeitura de Goiana 

• Procon 

• Secretaria Cidadão - Sine 

• Sefaz 

• Segurança publica 

• TRE 

A unidade não conta com correspondente bancário e ou nem outro tipo de 

recebimento na área interna do VAPT VUPT. 

Atualmente o serviço para emissão de RG está causando transtorno ao cidadão 

devido ao prazo longo para entrega ao cidadão que pode levar até 60 dias. 

Foto Ilustrativa 

4.1.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: • 	• 	Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica; 

• Cartório Virtual. 

4.1.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 
O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da u idade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e di padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

3232 
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A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do o sistema SIGA, 

fornecido pela empresa Visual Sistemas, o qual não conta com contrato de 

manutenção, sendo de responsabilidade da equipe de TI as intervenções 

necessárias para o devido funcionamento. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera — TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento 

e Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

• 	As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 80.400 atendimentos ao mês, disponibilizando 

serviços públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade 

ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação 

das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo 

reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as 

necessidades da população de todo o Estado. 

CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
Rua Lourdes, 607 . Sala 8 	
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• 

• 

Foto Ilustrativa 

4.1.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laboral no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 

não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 

Foto Ilustrativa 

4.1.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 2 técnicos de informát ca para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de g Étão de 

3234 
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fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 1° nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta com 01 link principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 

Foto Ilustrativa 

4.2. BANANA SHOPPING 

4.2.1. DADOS GERAIS 

• 	A unidade está instalada no mesmo espaço do Banana Shopping. 

Endereço: Avenida Araguaia esquina com Rua 21, n2  376 - Centro — Goiânia — 

GO — CEP: 74030-075 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 19:00 e sábados e 

pontos facultativos: 07:00 às 12:00 

Início da Operação: 14/12/2008 

Data da Visita Técnica: 07/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Luzimeire Divina Pereira Veloso 

Contato: (62) 3201-6806 
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Foto Ilustrativa 

• 	
4.2.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

O Shopping conta com placas internas indicativas e comunicação visual de piso 

para acesso ao VAPT VUPT. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veiculo particular. 

O local conta com estacionamento do shopping com cobrança. 

Foto Ilustrativa 
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• 

Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente para comportar todos os órgãos 

implantados na unidade. Diante do atendimento por demanda espontânea a 

espera, não proporciona o conforto a todos os cidadãos em horários de picos. 

Os mobiliários existentes na unidade precisam de manutenção, além de não 

possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A climatização dos ambientes da Unidade Banana Shopping está totalmente 

comprometida, onde os equipamentos estão inoperantes por falta de 

manutenção. 

Diante do edital de PPP e da possibilidade de mudança da unidade em questão, 

o proprietário do Shopping e a SEGPLAN não vem fazendo qualquer tipo de 

manutenção, sendo preventiva e ou corretiva. 

A unidade de atendimento VAPT VUPT está com a estrutura física desgastada, 

equipamentos obsoletos e defeituosos e não há controle eficaz de qualidade: 

• Não há identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores obsoletos - versão antiga; 

• Bebedouro 

• Banheiros masculinos e femininos; 

• Copa; 

• Mesas de atendimento e mesas da copa; 

• Roupeiro, micro-ondas, geladeira e armários; 

• Falta de unifila; 

• A pintura está desgastada em vários pontos; 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incê 	como 

hidrantes e extintores, mas dentro da equipe não havia nin enn com 

3237 
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treinamento adequado. Em caso de emergência será acionado a equipe do 

Banana Shopping. 

Foto Ilustrativa 

Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e • 	esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Piso 	 .8 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 	 \ 95k  

• Banners de serviços / documentação; 	 ,./ 
• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / docu 	ntação 

exigida; 

• Painel de senha. 

3238 
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Foto Ilustrativa 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

A unidade não conta com vigilante. 

4.2.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Caixa Econômica Federal; 

• Clinica medica 

• Detran 

• Foto Digital 

• lpasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Prefeitura de Goiana 

• Procon 

• SANEAGRO 

3239 
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• Secretaria Cidadã - SINE 

• Segurança publica 

• TRE 

A unidade conta com correspondente bancário e ou caixas eletrônicos na área 

interna do VAPT VUPT. 

Atualmente o serviço para emissão de RG está causando transtorno ao cidadão 

devido ao prazo longo para entrega ao cidadão que pode levar até 60 dias. 

Foto Ilustrativa 

4.2.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

• Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 

• 	4.2.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 
O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realiza ão dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A GPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 
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A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento —TMA 

• Tempo Médio de Espera —TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: • 	• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 30.300 atendimentos ao mês, disponibilizando 

serviços públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade 

ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação 

das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo 

reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as 

necessidades da população de todo o Estado. • Foto Ilustrativa 
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4.2.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 

não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 

Foto Ilustrativa 

4.2.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 2 técnicos de informática para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de 

fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 12 nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta com 011ink principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 
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4.3. ASSEMBLEIA 

4.3.1. DADOS GERAIS 

A unidade está instalada em prédio anexo a assembleia do estado de Goiás. 

Endereço: Alameda dos Buritis, ne2  231 — Setor Oeste - Goiânia — GO — CEP: 

74115-900 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 17:00 

Início da Operação: 03/11/2016 

Data da Visita Técnica: 07/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Maria Luzia Soto Pantoja 

Contato: (62) 3221-3399 

Foto Ilustrativa 

4.3.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

A comunicação visual desta unidade é bastante discreta, dificultando a 

identificação do local. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veículo particular. 

O cidadão encontra dificuldade para estacionar em ruas próximas, sendo 

necessário optar por estacionamentos particulares. 
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Foto Ilustrativa 

Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente, fica claro adaptação para acomodar os 

órgãos implantados na unidade. Diante do atendimento por demanda 

espontânea a espera, não proporciona o conforto a todos os cidadãos em 

horários de picos. 

A clinnatização dos ambientes da Unidade está dentro dos padrões de conforto. 

A unidade de atendimento VAPT VUPT está com a estrutura física adequada, 

sendo necessário a revisão de: 

• Não há identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

Não identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, 

como hidrantes e extintores. 

Foto Ilustrativa 
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Comunicação Visual 

A programação visual não segue a padronização das unidades VAPT VUPT. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Piso 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Foto Ilustrativa 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, é utilizado a mão de obra disponível 

na assembleia. 

A unidade não conta com vigilante. 

4.3.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Defensoria Pública; 

• Multifuncional; 

• PROCON 

A unidade não conta com correspondente bancário e ou caixas eletrôni os na 

área interna do VAPT VUPT. 
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4.3.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis, sendo: 

• Banco na assembleia; 

• Lanchonete na assembleia 

• Foto Copiadora foto nas ruas próximas. 

4.3.5. GRSTÃO DO ATENDIMENTO 
O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

• 	A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o • 	tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera — TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 
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Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 933 atendimentos ao mês, disponibilizando serviços 

públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade ser 

totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação das 

expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo reforçados 

os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as necessidades da 

população de todo o Estado. 

• 

• 

4.3.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes fornecidos pelo próprio órgão, diferente das 

demais unidades e não contam com crachá de identificação. 

4.3.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

Esta unidade não conta com técnico de informática, sendo necessário suporte 

da equipe da assembleia e ou suporte por telefone. 

Não conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

O link utilizado é da assembleia, limitando os acessos. 

Para acionamento dos serviços técnicos é somente via telefone, não havendo 

nenhum sistema de controle. 

4.4. CIDADE JARDIM 
4.4.1. DADOS GERAIS 

A unidade está instalada no mesmo espaço do shopping Cidade Jardim. 

Endereço: Avenida Nero Macedo, n2  400— Cidade Jardim — Goiânia — GO — CEP: 

74423-250 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 20:00 e sa diclos e 
I pontos facultativos: 08:00 às 13:00 

3247 
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Início da Operação: 02/12/2002 

Data da Visita Técnica: 07/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Leonardo Ferreira Santos 

Contato: (62) 3201-1240 

Foto Ilustrativa 

• 

4.4.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

O Shopping conta com placas internas indicativas para acesso ao VAPT VUPT. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veículo particular. 

• 	O local conta com estacionamento do shopping. 

Foto Ilustrativa 
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Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente para comportar todos os órgãos 

implantados na unidade. Diante do atendimento por demanda espontânea a 

espera, não proporciona o conforto a todos os cidadãos em horários de picos. 

Os mobiliários existentes na unidade precisam de manutenção, além de não 

possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A climatização dos ambientes da Unidade Cidade Jardim está dentro do padrão 

de conforto, sendo a manutenção de responsabilidade do Shopping. 

A unidade de atendimento VAPT VUPT está com a estrutura física desgastada, • 	equipamentos obsoletos e defeituosos e não há controle eficaz de qualidade: 

• Não há identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores obsoletos - versão antiga; 

• Banheiros masculinos e femininos; 

• Copa; 

• Mesas de atendimento e mesas da copa; 

• Roupeiro, micro-ondas, geladeira e armários; 

• Falta de unifila; 

• A pintura está desgastada em vários pontos; 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, como 

hidrantes e extintores, mas dentro da equipe não havia ninguém com 

treinamento adequado. Em caso de emergência será acionado a equipe do 

Shopping. 

• 
Foto Ilustrativa 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e 

esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Foto Ilustrativa 

• 

• 
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Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

A unidade não conta com vigilante. 

4.4.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• AGETOP 

• Agrodefesa 

• Caixa Economica Federal 

• CELG; 

• Clinica medica 

• Corpo de Bombeiros Militar 

• Detran 

• Foto Digital 

• Ipasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Prefeitura de Goiana 

• Procon 

• SANEAGRO 

Secretaria Cidadã — SINE 

SE FAZ 

Segurança publica 

A unidade conta com correspondente bancário na área interna do VAPT VUPT. 

Atualmente o serviço para emissão de RG está causando transtorno ao cidadão 

devido ao prazo longo para entrega ao cidadão que pode levar até 60 dias. 

j(  3251 
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Foto Ilustrativa 

4.4.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

• Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 

4.4.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de • 	qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 
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• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera — TM E 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 45.600 atendimentos ao mês, disponibilizando 

serviços públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade 

ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação 

das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo 

reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as 

necessidades da população de todo o Estado. 

Foto Ilustrativa 

• 

4.4.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laboral no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 
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não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 

Foto Ilustrativa 

4.4.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 2 técnicos de informática para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de 

fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 1° nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta com 01 link principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 

Esta unidade em especial conta com totem de autoatendimento da CELG. 
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Foto Ilustrativa 

4.5. PORTAL SHOPPING 
4.5.1. DADOS GERAIS 

A unidade está instalada no mesmo espaço do Portal shopping. 

Endereço: Avenida Anhanguera, n2  14.404 — Bairro Capuava — Goiânia — GO — 

CEP: 74450-010 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 09:00 às 18:00 

Início da Operação: 26/10/2017 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Brunno Montadon Souza 

Contato: (62) 3201-6393 

Foto Ilustrativa 
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4.5.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Não identificado comunicação visual no shopping indicando o local do VAPT 

VUPT. A única informação é uma faixa instalada na grade externa do shopping. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veículo particular. 

O local conta com estacionamento do shopping. 

Foto Ilustrativa 

• 

Analise Área Interna 

Diante da inauguração recente da unidade (26/10/2017), a estrutura em geral 

estava excelente. 

No momento da visita o atendimento estava muito traquilo, sendo possível 

acomodar a todos. 

A climatização dos ambientes da unidade está dentro do padrão de conforto, 

sendo a manutenção de responsabilidade do Shopping, somente a sala medica 

e refeitório estavam com ar condicionado inoperante. 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, como 

hidrantes e extintores, mas dentro da equipe não havia ninguém com 

treinamento adequado. Em caso de emergência será acionado a equipe do 

Shopping. 
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• 

Foto Ilustrativa 

Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços! documentação; 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Foto Ilustrativa 
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Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

A unidade não conta com vigilante. 

4.5.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Clinica medica 

• Detran 

• Foto Digital 

• Ipasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Prefeitura de Goiana 

• Procon 

• SANEAGRO 

• Secretaria Cidadã — Passaporte do Idoso 

• Secretaria Cidadã — Passe livre municipal 

• Secretaria Cidadã — SINE 

• SEFAZ 

• Segurança publica 

A unidade não conta com correspondente bancário na área interna do VAPT 

VUPT. 

Atualmente o serviço para emissão de RG está causando transtorno ao cidadão 

devido ao prazo longo para entrega ao cidadão que pode levar até 60 dias. 

Foto Ilustrativa 
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4.5.4. SERVIÇOS DE APOIOS 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

• Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 

4.5.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera — TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendim 	o e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 
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• 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

Diante da recém inauguração, não havia estatística para 1 mês. Entretanto, para 

o conceito de qualidade ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, 

a premissa de satisfação das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente 

considerada, sendo reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, 

conforme as necessidades da população de todo o Estado. 

Foto Ilustrativa 

4.5.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 

não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 

Foto Ilustrativa 
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4.5.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. Sendo estes equipamentos novos e em 

garantia. 

A área de informática é atualmente gerida por 2 técnicos de informática para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de 

fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 1° nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Não dispõe de sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta com 01 link principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade ainda não estava instalada, onde o coordenador estava 

utilizando o ramal do PROCON para fazer e ou receber ligação. 

Foto Ilustrativa 

4.6. PRAÇA DA BIBLIA 

4.6.1. DADOS GERAIS 

A unidade está instalada no mesmo espaço do camelódromo. 

Endereço: Avenida Anhanguera, n° 2.727— Setor Leste Universitario — Goiânia — 

GO — CEP: 74610-010 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 19:00 e s 'bados e 

pontos facultativos: 07:00 às 12:00 

Início da Operação: 04/10/2010 
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Data da Visita Técnica: 08/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Ligia Christina de Oliveira 

Contato: (62) 3201-3273 

Foto Ilustrativa 

4.6.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Nas calçadas de acesso a unidade, totalmente danificadas, com risco de quedas 

e ou cidadão cadeirante impossível de transitar. 

Ao chegar no camelódromo, deparamos com rampa onde se torna impossível o 

cidadão cadeirante de subir. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veiculo particular. 

O veículo fica estacionado na entrada do camelódromo e ou nas ruas ao redor. 

Conforme relato, acontecem com frequência pequenos furtos. 
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Foto Ilustrativa 

Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente para comportar todos os órgãos 

implantados na unidade. Diante do atendimento por demanda espontânea a 

espera, não proporciona o conforto a todos os cidadãos em horários de picos. 

Os mobiliários existentes na unidade precisam de manutenção, além de não 

possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A climatização dos ambientes da Unidade está totalmente prejudicada sevido a 

vários equipamentos inoperantes, tornando o ambiente quente. 
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A unidade de atendimento VAPT VUPT está com a estrutura física desgastada, 

equipamentos obsoletos e defeituosos e não há controle eficaz de qualidade: 

• Não há identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores obsoletos - versão antiga; 

• Banheiros masculinos e femininos; 

• Copa; 

• Mesas de atendimento e mesas da copa; 

• Roupeiro, micro-ondas, geladeira e armários; 

• Falta de unifila; 

• A pintura está desgastada em vários pontos. 

Na região o único local que conta com sanitários é o VAPT VUPT, onde o cidadão 

do camelódromo, do terminal e transeuntes acabam utilizando, prejudicando e 

muito a higiene e manutenção. 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, como 

hidrantes e extintores, mas dentro da equipe não havia ninguém com 

treinamento adequado. O sistema de combate a incêndio está com obstrução 

em alguns pontos, colocando em risco o cidadão e servidores do local. 

Foto Ilustrativa 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e 

esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 
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• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

A unidade não conta com vigilante. 

4.6.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Agrodefesa 

• Caixa Econômica Federal 

• Clinica medica 

• Detran 

• Foto Digital 

• Ipasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Prefeitura de Goiana 

• SANEAGRO 

• Secretaria Cidadã — SINE 

• Secretaria Cidadã — Passaporte do Idoso 

• SEFAZ 

• Sistema Prisional 

• Segurança publica 

• TRE 

A unidade conta com correspondente bancário na área interna do VAPT VUPT. 

Atualmente o serviço para emissão de RG está causando transtorno ao cidadão 

devido ao prazo longo para entrega ao cidadão que pode levar até 60 dias. 
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Foto Ilustrativa 

4.6.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no camelodromo, sendo: 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 

Existem reclamações quando aos valores cobrados por fotocopia. 

4.6.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabele er 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 
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• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera — TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 34.400 atendimentos ao mês, disponibilizando 

serviços públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade 

ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação 

das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo 

reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as 

necessidades da população de todo o Estado. 

Foto Ilustrativa 

4.6.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme soci 

não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, e e 

responsabilidade de cada servidor. 	
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Foto Ilustrativa 

4.6.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 3 técnicos de informática para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de 

fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 12  nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta com 01 link principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 

Foto Ilustrativa 
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4.7. PASSEIO DAS ÁGUAS 

4.7.1. DADOS GERAIS 

A unidade está instalada no mesmo espaço do Shopping Passeios das Águas. 

Endereço: Avenida Perinnetral Norte, Shopping Passeios das Águas, loja D 01, 

Piso 01 Residencial Humaitá — Goiânia — GO — CEP: 74573-260 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 18:00 

Início da Operação: 12/11/2013 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Silas Vergílio Vieira de Souza 

Contato: (62) 3201-8407 

Foto Ilustrativa 

4.7.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

O Shopping conta com placas internas indicativas para acesso ao VAPT VUPT e 

totem touch screen onde pode buscar a localização. 

No dia da visita o totem estava informando que a unidade estava do meu lado 

esquerdo, sendo o correto o direto. Sendo alertado o Sr. Silas para solicitar a 

devida correção junto a administração do shopping. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veículo particular. 
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Foto Ilustrativa 

Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente para comportar todos os órgãos 

implantados na unidade. 

Os mobiliários estavam em ótimo estado de conservação. 

A climatização dos ambientes da Unidade está dentro dos parâmetros, tornando 

o ambiente agradável. 

Atualmente manutenção da unidade é executada pelo shopping, sendo possível 

verificar que a estrutura está em dia com as manutenções. 

Fomos informados que o mobiliário, parque de TI foram todos investimentos do 

shopping. 

Como o local não dipões de área adequado para armazenamento de itens 

danificados, estavam em área onde o cidadão tem acesso. 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, como 

hidrantes e extintores, mas dentro da equipe não havia ninguém com 

treinamento adequado. 

Foto Ilustrativa 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e 

esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

a Área 

• Contraposta 

• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

A unidade não conta com vigilante. 

4.7.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Caixa Econômica Federal 

• Clinica medica 

• Detran 

• Foto Digital
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• lpasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Prefeitura de Goiana 

• Procon 

• Secretaria Cidadã —SINE 

• SEFAZ 

A unidade conta com correspondente bancário na área interna do VAPT VUPT. 

Atualmente o serviço para emissão de RG está causando transtorno ao cidadão 

devido ao prazo longo para entrega ao cidadão que pode levar até 60 dias. 

Foto Ilustrativa 

4.7.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 

• Caixa Eletrônico 

4.7.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 
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Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera — TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 19.900 atendimentos ao mês, disponibilizando 

serviços públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade 

ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação 

das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo 

reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as 

necessidades da população de todo o Estado. 

4.7.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 
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não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 

Foto Ilustrativa 

4.7.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 3 técnicos de informática para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de 

fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 12 nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta com 01 link principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 
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Foto Ilustrativa 

4.8. CENTRAL DO SERVIDOR 

4.8.1. DADOS GERAIS 

A unidade está instalada no mesmo espaço do Palácio do Governo de Goiás. 

Endereço: Rua 82, sin — Palácio Pedro Ludovico Teixeira — Goiânia — GO — CEP: 

74003-010 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 18:00 

Início da Operação: 12/11/2013 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Vanderlan Silva Freire 

Contato: (62) 3201-5025 

Foto Ilustrativa 
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4.8.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Não há nenhum tipo de informação visual do VAPT VPUT no palácio. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-
taxi, taxi e ou veículo particular. 

O cidadão pode fazer opção em estacionar nas ruas ao redor ou em 
estacionamentos particulares. 

No dia visita haviam vários veículos estacionamento ao redor da praça, mesmo 
com placas indicativas que no local é proibido o estacionar. 

Analise Área Interna 

O VAPT VUPT está localizado no 12  piso do palácio. 

A unidade foi concebida para atendimento ao servidor público estadual, mas faz 
atendimento da população em geral. 

Os mobiliários estavam em ótimo estado de conservação. 

A climatização dos ambientes da Unidade está dentro dos parâmetros, tornando 
o ambiente agradável. 

Atualmente manutenção da unidade é pelo próprio palácio. 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, como 
hidrantes e extintores, mas dentro da equipe não havia ninguém com 
treinamento adequado. 

Foto Ilustrativa 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e 

esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

. Área 

. Contraposta 

• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Estes serviços são prestados pela equipe disponível no palácio. 

4.8.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• AG ETOP 

• Clinica medica 

. Detran 

• Foto Digital 

• lpasgo 

• Multifuncional 
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• Posse 

• Prefeitura de Goiana 

• Procon 

• Protocolo 

• Redatoria do Governo 

• Salão de Beleza (USO EXCLUSIVO DO SERVIDOR ESTADUAL) 

• SAN EAG RO 

O palácio conta com agencia bancaria da Caixa Econômica Federal no mesmo 

piso do VAPT VUPT onde pode efetuar o pagamento de taxas. 

4.8.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis na região do palácio, sendo: 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 

4.8.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

1 
• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 
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• Tempo Médio de Atendimento —TMA 

• Tempo Médio de Espera — TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 600 atendimentos ao mês, disponibilizando serviços 

públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade ser 

totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação das 

expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo reforçados 

os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as necessidades da 

população de todo o Estado. 

Foto Ilustrativa 

4.8.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 

não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 
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Foto Ilustrativa 

4.8.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 1 técnico de informática para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de 

fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 1° nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta com 01 link principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 

Foto Ilustrativa 
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4.9. CALDAS NOVAS 

4.9.1. DADOS GERAIS 

Endereço: Avenida A. esquina com a rua 7 — Estancia Itajá — Caldas Novas — GO 

— CEP: 75690-000 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 17:00 

Início da Operação: 27/05/2010 

Data da Visita Técnica: 09/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Vanessa Machado Tomaz de Jesus 

Contato: (64) 3453-7506 

Foto Ilustrativa 

4.9.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

A rampa de acesso da unidade não é preparada para pessoas portadoras 

deficiências, podendo ocasionar acidentes. 

O cidadão moto-taxi, taxi, veículo particular, visto que o transporte público não 

tem ponto na proximidade da unidade. 

O cidadão pode fazer opção em estacionar nas ruas ao redor. 

Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente para comportar todos os órgã 

implantados na unidade. Diante do atendimento por demanda espontâne 

espera, não proporciona o conforto a todos os cidadãos em horários de pic 
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Os mobiliários existentes na unidade precisam de manutenção, além de não 

possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A clirnatização dos ambientes da Unidade está dentro dos padrões. 

A unidade de atendimento VAPT VUPT está com a estrutura física desgastada, 

equipamentos obsoletos e defeituosos e não há controle eficaz de qualidade: 

• Não há identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores obsoletos - versão antiga; 

• Banheiros masculinos e femininos; 

• Copa; 

• Mesas de atendimento e mesas da copa; 

• Roupeiro, micro-ondas, geladeira e armários; 

• Falta de unifila; 

• A pintura está desgastada em vários pontos. 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, como e 

extintores, mas dentro da equipe não havia ninguém com treinamento 

adequado. 

Foto Ilustrativa 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e 

esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Foto Ilustrativa 
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Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

Para a realização dos serviços de vigilante, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

4.9.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Agrodefesa 

• Caixa Econômica Federal 

• Detran 

• Foto Digital 

• lpasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Posse 

• Prefeitura de Caldas Novas 

• Prefeitura de Caldas Novas - DEMAE 

• Procon 

• Secretaria Cidadã — Passaporte do Idoso 

• Secretaria Cidadã — Sine 

• SEFAZ 

• Segurança Publica 

A unidade conta com o correspondente bancário para recebimento das taxas. 

Atualmente a unidade não conta com a clínica medica, onde o cidadão inicia o 

serviço no VAPT VUPT e terá que deslocar até o centro da cidade para exame 

médico que fica aproximadamente 3 km da unidade, não havendo a 

disponibilidade de transporte público nas proximidades. 

A unidade conta com espaço reservado para Conciliação Tribunal de Justiça, 

nunca foi utilizada até a visita. 

4.9.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis na região do palácio, sendo: 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 
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4.9.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera — TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 12.100 atendimentos ao mês, disponibilizando 

serviços públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade 

ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfaçã 

das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sen 

reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme 

necessidades da população de todo o Estado. 

3286 
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Foto Ilustrativa 

4.9.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 

não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 

Foto Ilustrativa 

4.9.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 1 técnico de informática 	ra 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestj de 
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fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 1° nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta somente com 01 link principal. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 

4.10. 	MORRINHOS 

4.10.1. DADOS GERAIS 

Endereço: Rua Barão do Rio Branco, n° 886 — Centro — Morrinhos — GO — CEP: 

75650-000 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 18:00 

Início da Operação: 28/12/2005 

Data da Visita Técnica: 10/11/2017 

Representante que acompanhou a visita: Thiago Emilio de Souza Brito 

Contato: (64) 3413-1654 

Foto Ilustrativa 
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4.10.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

A rua Barão do Rio Branco conta com calçadas estreitas, dificultando a passagem 

de cadeirantes e oferendo risco de queda com obstáculos. 

O município de Morrinhos não conta com transporte público, sendo necessário 

o cidadão para deslocar-se até a unidade somente com moto-taxi, taxi, veículo 

particular. 

O cidadão pode fazer opção em estacionar nas ruas ao redor. 

Foto Ilustrativa 

Analise Área Interna 

A organização do espaço é deficiente para comportar todos os órgãos 

implantados na unidade. Diante do atendimento por demanda espontânea a 

espera, não proporciona o conforto a todos os cidadãos em horários de picos. 

Os mobiliários existentes na unidade precisam de manutenção, além de não 

possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A climatização dos ambientes da Unidade está dentro dos padrões. 
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A unidade de atendimento VAPT VUPT está com a estrutura física desgastada, 

equipamentos obsoletos e defeituosos e não há controle eficaz de qualidade: 

• Não há identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores obsoletos - versão antiga; 

• Banheiros masculinos e femininos; 

• Copa; 

• Mesas de atendimento e mesas da copa; 

• Roupeiro, micro-ondas, geladeira e armários; 

• Falta de unifila; 

• A pintura está desgastada em vários pontos; 

• Infiltrações em vários pontos; 

• Vidros quebrados; 

• Matos na lateral e fundos; 

• Vários equipamentos danificados empilhados; 

• No fundo da unidade há um enxame de abelhas que pode risco; 

• Cabos elétricos expostos. 

O prédio está em disputa judicial e pior o 1° piso está interditado pelo corpo de 

bombeiros por risco de queda do telhado. 

A unidade precisa urgente de manutenção corretiva, pois está oferendo risco ao 

cidadão e funcionários. 

Identificado a disponibilidade de equipamentos de combate a incêndio, como e 

extintores, mas dentro da equipe não havia ninguém com treinamento 

adequado. 

Foto Ilustrativa 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos órgãos e serviços prestados, e 

esteticamente comprometida. Além disso, muitos informativos dos órgãos 

estão fixados nas paredes e mobiliário dos órgãos, poluindo ainda mais o visual 

da unidade de atendimento. 

Não há display indicando os cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Piso 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Filipeta (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Painel de senha. 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

Para a realização dos serviços de vigilante, o VAPT VUPT possui contratos de 

terceirização de prestação de serviços. 

4.10.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes órgãos: 

• Agrodefesa 

• Banco do Povo 

• Caixa Econômica Federal 3292 
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• CELG 

• Detran 

• Foto Digital 

• lpasgo 

• Juceg 

• Multifuncional 

• Prefeitura de Morrinhos 

• Procon 

• Saneagro 

• Secretaria Cidadã — Sine 

• SEFAZ 

• Segurança Publica • 	• 	Sistema Prisional 

A unidade conta com o correspondente bancário para recebimento das taxas. 

Atualmente a unidade não conta com a clínica medica, onde o cidadão inicia o 

serviço no VAPT VUPT e terá que deslocar até o centro da cidade para exame. 

4.10.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis na região central, sendo: 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica. 

4.10.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os órgãos parceiros atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEG1 LAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 
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A gestão do atendimento é realizada atualmente por meio do Sistema de 

Atendimento das Unidades VAPT VUPT - SAVV, onde é possível monitorar o 

tempo de atendimento, tempo de espera, disponibilidade de mesa, estabelecer 

prioridades, além de outros indicadores. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento —TMA 

• Tempo Médio de Espera —TME 

Os indicadores são monitorados em 3 (três) parâmetros, sendo: 

• Ideal 

• Alerta 

• Critico 

Todas estas informações estão disponíveis na Planilha de Atendimento e 

Satisfação — PAS, onde o Os indicadores estão 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 17.900 atendimentos ao mês, disponibilizando 

serviços públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade 

ser totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação 

das expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo 

reforçados os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as 

necessidades da população de todo o Estado. 

Foto Ilustrativa 
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A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 
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4.10.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Os servidores utilizam uniformes e não contam com crachá de identificação. 

Sendo este uniforme para uso somente de sábado, visto que o uniforme social 

não é mais entregue pela SEGPLAN e ainda a aquisição do uniforme, é de 

responsabilidade de cada servidor. 

Foto Ilustrativa 

4.10.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática e sua manutenção, e a estrutura física são de 

responsabilidade de cada órgão. 

A área de informática é atualmente gerida por 1 técnico de informática para 

apoio aos órgãos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de 

fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as intervenções 

de 1° nível, sendo as demais intervenções através de chamados na SCTI. 

Conta sistema de CFTV para monitoramento do atendimento. 

A unidade conta somente com 01 link principal. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 
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4.11. 	ADMAR CORNÉLIO OTTO 

4.11.1. DADOS GERAIS 

A unidade encontra-se no piso superior do Buriti shopping em uma das 

principais avenidas do município, próximo ao Terminal de ônibus Cruzeiro. 

Endereço: Av. Rio Verde, Quadra 102/104, Buriti Shopping, sala n.9  341 Vila São 

Tom az -Aparecida de Goiânia - GO - CEP: 74980-070 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 20:00 e sábados e 

pontos facultativos: 07:00 às 13:00 

Início da Operação: 04/10/1999 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 

Representante da Unidade: Flaviane Carvalho Simões de Lima 

Contato: (62) 3201-7059 

Foto Ilustrativa 

4.11.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Vias com tráfego intenso. Boas condições de circulação, asfalto em bom estado, 

calçadas conservadas. Acesso fácil via transporte público, devido a proximidade 

com o terminal de ônibus. O shopping encontra-se em um ponto de alta 

concentração comercial. O acesso do PNE é feito por elevadores. Verificado 

inexistência de piso tátil para circulação de deficientes visuais, tanto no 

shopping como nas dependências da unidade. 

O local conta com estacionamento, e no entorno, oferta de estacionamentos 

privados. 

Analise Área Interna 
	 3296 
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O espaço destinado a unidade é amplo, distribuição espacial prejudicada pelo 

excesso de pontos de atendimento. A sala de espera única, para uma unidade 

deste porte também dificulta o acesso as mesas de atendimento. A unidade 

conta um sistema de ar condicionado central, desativado por falta de peças dos 

equipamentos. Em substituição foram instalados aparelhos de ar condicionado 

do tipo split piso teto, de forma improvisada, drenos aparentes, manutenção 

deficitária. A manutenção de forma geral é precária, forro apresenta manchas 

oriundas de infiltração. 

Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, restrita a entrada da unidade e 

indicação dos pontos de atendimento, e sinalização aérea para indicar, 

triagem/informação, e instituições presentes, é esteticamente comprometida. 

Informativos dos diversos fixados nas paredes poluem o visual da unidade. 

Verifica-se ainda outras situações que comprometem a comunicação visual 

como: 

Tipo de Sinalização: 

• Ausência de padrão para disponibilização de comunicados 

• Área (indicação dos condôminos e Triagem/Informação) 

• Contraposta (Indicação das mesas de atendimento) 

• Folhetos (impressos em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Falta de indicação de local para o atendimento dos cidadãos 

preferencias 

Foto Ilustrativa 
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Serviços de Limpeza e Vigilância 

Possui serviço de copa desenvolvido por funcionário próprio, o serviço de 

limpeza é terceirizado, sem serviço de segurança patrimonial no momento. O 

pagamento de taxas pode ser realizado em agência da Caixa Econômica Federal 

localizado ao lado da unidade. 

4.11.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes Condôminos: 

• Agrodefesa 

e Celg 

• Clinica Médica 

• Corpo de Bombeiros 

• DETRAN 

• Foto Digital 

• Ipasgo 

• Juceg 

• Multifuncional e Posse 

• Prefeitura de Aparecida de Goiânia 

• Prefeitura de Goiânia 

e Porcon 

• Saneago 

• Secretaria Cidadã — SINE 

4.11.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

• Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Banco; 

4.11.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

A gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, fornecido pel 

SEGPLAN, responsável pela manutenção e atualizações. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 
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• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento —TMA 

• Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 70 mil mês, o quantitativo de serviços realizados 

não é apurado por meio do sistema, ou qualquer outro. 

A qualidade dos serviços prestados é medida, única e exclusivamente por meio 

de pesquisa manual. 

Foto Ilustrativa 

4.11.6. PESSOAL 

A equipe da unidade é formada por 1 Coordenador, 3 supervisores, 3 apoios 

administrativos e de 3 apoios de informática, atendentes e orientadores. 

Atendentes/Orientadores dividem-se entre recepção/atendimento ao cidadão 

e serviços administrativos relacionados com o atendimento direto, como 

entrega de documentos, organização de arquivos e preparação de malotes. 

O programa dispõe de dois tipos de uniformes, social e passeio, no 

entanto, atualmente, tem utilizado somente o uniforme de passeio, visto que 

o uniforme social não é mais entregue pela SEGPLAN e não contam com crachá 

de identificação. 
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Foto Ilustrativa 

4.11.7. TECNOLOGIA 

O fornecimento/manutenção do parque de tecnológico da unidade é de 

responsabilidade da SEGPLAN. 

O suporte nas unidades é realizado por dois Técnicos (apoios de informática) 

que tem a responsabilidade de monitorar o sistema de gestão de filas bem como 

fornecer apoio aos condôminos, sendo as intervenções de 1° nível. 

O acionamento do técnico de informática é realizado via fone, na ocasião da 

visita não foi verificado sistemas de controle/acompanhamento dos chamados. 

4.12. 	APARECIDEA SHOPPING 

4.12.1. DADOS GERAIS 

A unidade encontra-se no piso superior do Aparecida Shopping em uma das 

principais avenidas do município. 

Endereço: Avenida Independência n° 285 a 465, qd D, It 1, Setor Serra Dourada 
4.@. etapa - Aparecida de Goiânia-GO,CEP: 74973-753 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 18:00 Não opera 

sábados e pontos facultativos 

Início da Operação: 14/12/2015 - Aparecida Centro (Reinaugurado em 

31/08/2017 — nas dependências do Shopping) 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 

Representante da Unidade: Valéria Graciano dos Santos Frazão 

Contato: (62) 3201-6832 

• 
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Foto Ilustrativa 

4.12.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Vias com tráfego intenso. Boas condições de circulação, asfalto em bom estado, 

calçadas conservadas, com canteiro central revitalizado Acesso fácil via 

transporte público. Shopping encontra-se em um ponto de concentração 

comercial, possui amplo estacionamento. O acesso do PNE é feito por 

elevadores. Verificado inexistência de piso tátil para circulação de deficientes 

visuais, tanto no shopping como nas dependências da unidade. O local conta 

com amplo estacionamento com capacidade para mais de 1 mil veículos. No 

entorno o estacionamento é livre. 

Analise Área Interna 

Recém instalada em uma edificação nova, o Shopping Aparecida, foi inaugurado 

em junho de 2016, a unidade não apresenta problemas em sua estrutura física. 

Cuja manutenção recebe total apoio da administração do Shopping. No entanto 

a distribuição espacial dos ambientes não é funcional. A unidade conta com 

central de alarme de incêndio, extintores, e sistema de câmeras. 

Toda a estrutura física d unidade foi disponibilizada pelo Shopping que 

Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, restrita a entrada da unidad 

indicação dos pontos de atendimento, e sinalização aérea para indica 
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triagem/informação, e instituições presentes. A programação visual foi 

concebida em padrão diferente das demais, unidades visitadas. 

Verifica-se ainda outras situações que comprometem a comunicação visual 

com: 

Tipo de Sinalização: 

• Área (indicação dos condôminos e Triagem/Informação) 

• Contraposta (Indicação das mesas de atendimento) 

• Folhetos (impressos em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

• Falta de indicação de local para o atendimento dos cidadãos 

preferencias 

Foto Ilustrativa 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Possui serviço de copa desenvolvido por funcionário próprio, o serviço de 

limpeza é terceirizado, sem serviço de segurança patrimonial no momento. 

4.12.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes Condôminos: 

• Agrodefesa 

• Clinica Médica 

• DETRAN 

• Foto Digital 

• Ipasgo 

• Procon 

• Saneago 

• Sefaz 
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• Segurança Pública 

• Sistema Prisional 

4.12.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

• Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora e foto, 

• Lotérica; 

• Cadeiras de Rodas 

4.12.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

A gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, 

fornecido pela SEGPLAN, responsável pela manutenção e atualizações. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 1,7 mil dia, o quantitativo de serviços 

realizados não é apurado por meio do sistema, ou qualquer outro. 

A qualidade dos serviços prestados é medida, única e exclusivamente por 

meio de pesquisa manual. 
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Foto Ilustrativa 
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4.12.6. PESSOAL 

A equipe da unidade é formada por 1 Coordenador, 3 supervisores, 2 
apoios administrativos e de 2 apoios de informática, atendentes e 

orientadores. 	Atendentes/Orientadores 	dividem-se 	entre 

recepção/atendimento ao cidadão e serviços administrativos 

relacionados com o atendimento direto, como entrega de documentos, 

organização de arquivos e preparação de malotes. 

O programa dispõe de dois tipos de uniformes, social e passeio, no 

entanto, atualmente, tem utilizado somente o uniforme de passeio, visto 

que o uniforme social não é mais entregue pela SEGPLAN e não contam 

com crachá de identificação. 

Foto Ilustrativa 
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4.12.7. TECNOLOGIA 

O fornecimento/manutenção do parque de tecnológico da unidade é de 

responsabilidade da SEGPLAN. 

O suporte nas unidades é realizado por dois Técnicos (apoios de 

informática) que tem a responsabilidade de monitorar o sistema de 

gestão de filas bem como fornecer apoio aos condôminos, sendo as 

intervenções de 1° nível. 

O acionamento do técnico de informática é realizado via fone, na ocasião 

da visita não foi verificado sistemas de controle/acompanhamento dos 

chamados. 

4.13. 	BELA VISTA (CONDOMINIO) 

4.13.1. DADOS GERAIS 

Localizada na Região Noroeste da cidade setor Morada do Sol, a unidade 

encontra-se dentro do Shopping Popular Mangalb. 

Endereço: Av. Mangar& 156 - Morada do Sol — Goiânia - GO — CEP 74475-115 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 12:00 ÀS 19:00 aos 

sábados e pontos facultativos das 07:00 às 12:00 

Inicio da Operação: 28/06/2013 

Data da Visita Técnica: 09/11/2017 

Representante da Unidade: Rosangêla Pinto Araújo 

Contato: (62) 3201-9909 
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Foto Ilustrativa 
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4.13.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Trata-se de unidade na sobre loja, defronte a praça principal da cidade. Por 

tratar-se de município de pequeno porte a ausência de sinalização não traz 

prejuízos para a localização. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade por meio de transporte público, moto-

taxi, taxi, veículo particular ou até mesmo a pé. As ruas do entorno apresentam 

boas condições de circulação e higiene. O acesso a unidade é realizado por meio 

da escada ou elevador. O estacionamento é livre no entorno da praça e 

delimitado por sinalização de solo. 
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Analise Área Interna 

A unidade dispõe de sanitários exclusivo para funcionários e para os usuários, 

inclusive para o PNE, DML e copa. A exemplo das demais unidades a área de 

espera é única, porém neste caso não compromete, o deslocamento do cidadão 

até o ponto de atendimento. O setor dispõe de um monitor para 

acompanhamento das senhas, e um televisor. No geral encontra-se em bom 

estado de conservação e limpeza. 

A climatização dos ambientes: 

Para climatização dispõe de 11 equipamentos aparelhos de ar condicionado do 

tipo, piso-teto distribuídos entre o salão de atendimento e ambientes 

destinados ao corpo administrativo, dos quais 3 estão inoperantes. Não há 

manutenção regular, os casos pontuais são solucionados com o auxílio do 

proprietário do prédio. 

Observou-se ainda que: 

• Não há identificação de acessibilidade; 

• Computadores obsoletos - com software desatualizados; 

• Uni filas; 

Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos condôminos e serviços prestados, é 

esteticamente comprometida, não obedece ao padrão das demais unidades. A 

divulgação de circulares e outros tipos de avisos, são dispostas nos pilares, 

poluindo visualmente o ambiente. 
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• Lanchonete; 

• Foto Copiadora e foto, 

• Lotérica; 
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Tipo de Sinalização: 

• Área (indicação de Triagem/Informação) 

• Contraposta (Indicação das mesas de atendimento e dos órgãos) 

• Folhetos (impressos em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida. 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

A unidade possui serviço de copa desenvolvido por funcionário próprio, o 

serviço de limpeza e segurança patrimonial é terceirizado. 

4.13.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes Condôminos: 

• Ag rodefesa 
• DETRAN 
• Foto Digital 
• Multifuncional 
• SAN EAGO 
• SEFAZ 
• Segurança Pública 

4.13.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no entorno da unidade 
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4.13.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

A gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, fornecido pela 

SEGPLAN, responsável manutenção e atualizações. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento —TMA 

• Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 5.500 atendimentos/dia, o quantitativo de serviços 

realizados não é apurado por meio do sistema, ou qualquer outro. 

A qualidade dos serviços prestados é medida, única e exclusivamente por meio 

de pesquisa manual. 

Foto Ilustrativa 

4.13.6. PESSOAL 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 
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A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os Condôminos atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN tem 

a responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A equipe VAPT VPUT é formada por Coordenador, supervisor, apoios 

administrativos e de informática, atendentes e orientadores. 

Atendentes/Orientadores dividem-se em entre recepção/atendimento do 

cidadão e serviços administrativos relacionados com o atendimento direto, 

como entrega de documentos, organização de arquivos e preparação de 

malotes. 

4.13.7. TECNOLOGIA 

O fornecimento bem como a manutenção dos equipamentos de informática são 

de responsabilidade de cada órgão. 

O suporte de informática é realizado por dois Técnicos (apoios de informática) 

que tem a responsabilidade de monitorar o sistema de gestão de filas bem como 

fornecer apoio aos condôminos, sendo as intervenções de 1° nível. 

O acionamento do técnico de informática é realizado via fone, na ocasião da 

visita não foi verificado sistemas de controle/acompanhamento dos chamados. 

4.14. 	BUENA VISTA 

4.14.1. DADOS GERAIS 

VAPT VPUT Buena Vista está instalado no Shopping Buena Vista - setor Bueno 

zona sul da cidade, encontra-se na Esquina das Av T4 com avenida 61 

Endereço: Rua T61, n2  180 Quadra 124 Lote 07/15 — Salas: 335 a 338 — Goiânia 

- GO — CEP: 74223-170 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 08:00 às 20:00 e sábados e 

pontos facultativos: 08:00 às 13:00 

Início da Operação: 20/09/2006 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 
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Representante da Unidade: lnajara de Araújo Mundinn Fererira 

Contato: (62) 3201-9394 

Foto Ilustrativa 

4.14.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

VAPT VUPT Buena Vista está instalado no piso superior do Shopping de mesmo 

nome, setor Bueno zona sul da cidade, encontra-se na Esquina das Av T4 com 

avenida 61. 

No shopping há um diretório de duas faces indicando a unidade no piso superior. 

Na escada de acesso ao lado do elevador há sinalização, porém na escada 

panorâmica não há qualquer identificação. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi, veículo particular ou ainda de transporte público, no entanto este 

último tem tem oferta limitada. 

O local conta com estacionamento, pago. No entorno há ainda oferta de 

estacionamentos privado. 
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Analise Área Interna 

O espaço destinado a unidade é desproporcional o número de condôminos 

instalados, tornando o ambiente apertado e dificultando a circulação de 

pessoas. A unidade conta com área de espera única, que não proporciona o 

conforto a todos os cidadãos em horários de picos. 

Paredes, piso e forros apresentam os sinais sujidade provada pela ação do 

tempo e manutenção deficiente. Mobiliário, desgastados carecem de 

manutenção, além de não possuir padrões de ergonomia e conforto para os 

funcionários. 

A climatização dos ambientes, no dia da visita, era agradável, aparentemente 

dentro dos padrões preconizados pelas normas vigentes, no entanto há relatos 

de que em dias mais quentes e concentração de demanda a climatização é 

ineficiente. 

Observou-se ainda que: 

• Não há identificação de acessibilidade; 

• Computadores obsoletos - com software desatualizados; 

• Falta de bebedouro dentro da unidade; 

• Banheiros masculinos e femininos; 

• Uni filas; 

• A pintura está desgastada em vários pontos; 

• Limpeza dos dutos de ar condicionado. 

• Área reservada para funcionários; 

• Copa 

Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos condôminos e serviços prestados, é 

esteticamente comprometida. Informativos dos órgãos fixados nas paredes 

poluem ainda mais o visual da unidade. 

Não há padrão para disponibilização de comunicados, nem indicação de local 

para o atendimento dos cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área (indicação dos condôminos e Triagem/Informação) 

• Contraposta (Indicação das mesas de atendimento) 

• Folhetos (impressos em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 
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Foto Ilustrativa 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

A unidade possui serviço de copa desenvolvido por funcionário próprio, o 

serviço de limpeza é terceirizado, sem serviço de segurança patrimonial no 

momento. 

4.14.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes Condôminos: 

• Agrodefesa 
• Clínica Médica 
• Corpo de Bombeiros Militar 

• Detran 

• Foto Digital 

• Multifuncional 

• Policia Federal 

• Prefeitura de Goiânia 

• Procon 

• Saneago 

• Sefaz 

• Segurança Publica 

4.14.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

• Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora foto, 

• Lotérica; 

4.14.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 
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A gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, fornecido pela 

SEGPLAN, responsável manutenção e atualizações. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

e Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 3.000 atendimentos/dia, o quantitativo de serviços 

realizados não é apurado por meio do sistema, ou qualquer outro. 

A qualidade dos serviços prestados é medida, única e exclusivamente por meio 

de pesquisa manual. 

4.14.6. PESSOAL 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os Condôminos atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPTVUPT. A SEGPLAN tem 

a responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A equipe VAPT VUPT é formada por Coordenador, supervisor, apoios 

administrativos e de informática, atendentes e orientadores. 

Atendentes/Orientadores dividem-se em entre recepção/atendimento do 

cidadão e serviços administrativos relacionados com o atendimento direto, 

como entrega de documentos, organização de arquivos e preparação de 

malotes. 

O programam dispõe de dois tipos de uniformes, social e passeio, no entanto, 

atualmente, tem utilizado somente o uniforme de passeio, visto que o uniforme 
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social não é mais entregue pela SEGPLAN e não contam com crachá de 

identificação. 

Foto Ilustrativa 

4.14.7. TECNOLOGIA 

O fornecimento bem como a manutenção dos equipamentos de informática são 

de responsabilidade de cada órgão. 

O suporte de informática é realizado por dois Técnicos (apoios de informática) 

que tem a responsabilidade de monitorar o sistema de gestão de filas bem como 

fornecer apoio aos condôminos, sendo as intervenções de 12  nível. 

O acionamento do técnico de informática é realizado via fone, na ocasião da 

visita não foi verificado sistemas de controle/acompanhamento dos chamados. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, não sendo possível 

a transferência de ligação. 

4.15. 	CAMPINAS 

4.15.1. DADOS GERAIS 

A unidade encontra-se no Camelódromo Campinas II, região oeste da cidade 

denominada setor Campinas. Em frente ao terminal de ônibus Praça "A" 

Endereço: Rua T61, n2  180 Quadra 124 Lote 07/15 — Salas: 335 a 338 — Goiânia 

- GO — CEP: 74223-170 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 19:00 e sábados e 

pontos facultativos: 07:00 às 12:00 

Início da Operação: 14/01/2002 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 
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Representante da Unidade: Eliane Batista Garcia Montes 

Contato: (62) 3201-6596 

Foto Ilustrativa 

4.15.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Vias com tráfego intenso, porém com boas condições de circulação, farta oferta 

de transporte público. Nas dependências do camelódromo não há indicações de 

localização da Unidade entre os corredores, há somente um diretório de duas 

faces indicando o VAPT VUPT em frente a escada de acesso a entrada da 

unidade. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade por meio de transporte público, moto-

taxi, taxi, veículo particular. O local conta com estacionamento, e no entorno, 

oferta de estacionamentos privados. 

Analise Área Interna 

O espaço destinado a unidade é amplo, tem boa distribuição espacial, dificulta 

o acesso aos condôminos. A unidade conta com área de espera única, que não 

proporciona o conforto a todos os cidadãos em horários de picos, e em função 

do amplo espaço físico, dificulta e provoca demora do usuário no acesso aos 

pontos de atendimento que estão distantes da área de espera. 

Paredes, piso e forros apresentam sinais de sujidade provocados pela ação do 

tempo e manutenção deficiente. Mobiliário, desgastados carecem de 
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manutenção, além de não possuir padrões de ergonomia e conforto para os 

funcionários. 

A climatização dos ambientes, no dia da visita, era agradável, aparentemente 

dentro dos padrões preconizados pelas normas vigentes, no entanto há relatos 

de que em dias mais quentes e concentração de demanda a clinnatização é 

ineficiente. 

Observou-se ainda que: 

• Não há identificação de acessibilidade; 

• Computadores obsoletos/com software desatualizados; 

• Unifilas; 

• Limpeza dos dutos de ar condicionado. 

Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos condôminos e serviços prestados, é 

esteticamente comprometida. Informativos dos órgãos fixados nas paredes 

poluem ainda mais o visual da unidade. 

Não há padrão para disponibilização de comunicados, nem indicação de local 

para o atendimento dos cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área (indicação dos condôminos e Triagem/Informação) 

• Contraposta (Indicação das mesas de atendimento) 

• Folhetos (impressos em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

Foto Ilustrativa 
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Serviços de Limpeza e Vigilância 

A unidade possui serviço de copa desenvolvido por funcionário próprio, o 

serviço de limpeza é terceirizado, sem serviço de segurança patrimonial no 

momento. 

4.15.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes Condôminos: 

• Agrodefesa 

• Agetop 

• Caixa Econômica Federal 

• Celg 

• Clínica Médica 

• Corpo de Bombeiros 

• Dentran 

• Foto Digital 

• Multifuncional 

• Prefeitura de Goiânia 

• lpasgo 

• Juceg 

• Segurança Pública 

• Procon 

• Saneago 

• Secretaria Cidadã 

• Sefaz 

• Sistema Prisional 

• TRE 

4.15.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no shopping, sendo: 

• Banco 24 horas; 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora e foto, 

• Lotérica; 

4.15.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

A gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, 

fornecido pela SEGPLAN, responsável pela manutenção e atualizações. 
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Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 2.500 atendimentos/dia, o quantitativo de 

serviços realizados não é apurado por meio do sistema, ou qualquer 

outro. 

A qualidade dos serviços prestados é medida, única e exclusivamente por 

meio de pesquisa manual. 

Foto Ilustrativa 

4.15.6. PESSOAL 

A equipe da unidade é formada por Coordenador, supervisor, apoios 

administrativos e de informática, atendentes e orientadores. 

Atendentes/Orientadores dividem-se entre recepção/atendimento ao 

cidadão e serviços administrativos relacionados com o atendimento 

direto, como entrega de documentos, organização de arquivos e 

preparação de malotes. 

O programa dispõe de dois tipos de uniformes, social e passeio, no 

entanto, atualmente, tem utilizado somente o uniforme de passeio, visto 

que o uniforme social não é mais entregue pela SEGPLAN e não contam 

com crachá de identificação. 
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Foto Ilustrativa 

4.15.7. TECNOLOGIA 

O fornecimento bem como a manutenção dos equipamentos de 

informática são de responsabilidade da SEGPLAN. 

O suporte de informática é realizado por dois Técnicos (apoios de 

informática) que tem a responsabilidade de monitorar o sistema de 

gestão de filas bem como fornecer apoio aos condôminos, sendo as 

intervenções de 12  nível. 

O acionamento do técnico de informática é realizado via fone, na ocasião 

da visita não foi verificado sistemas de controle/acompanhamento dos 

chamados. 

4.16. 	DETRAN 

4.16.1. DADOS GERAIS 

Unidade Padrão, setor de atendimento do Departamento Estadual de Transito 

de Goias. 

Endereço: Av. Atílio Correa Lima, S/N — Cidade Jardim o, Euro Working - Setor 

Oeste — Goiânia — GO — CEP: 74120-110 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 19:00 Sábados e 

pontos facultativos das 7:00 às 12:00 

Início da Operação: 08/07/2011 

Data da Visita Técnica: 11/11/2017 

Representante da Unidade: Kleber Pedro Pires Menezes 

Contato: (62) 3272-8165 
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Foto Ilustrativa 

4.16.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

A Unidade encontra-se em uma das principais avenidas do bairro Cidade Jardim, 

Circundada por farto comércio, e avenidas movimentadas; 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veículo particular. O local oferece amplo estacionamento, 

Analise Área Interna 

O atendimento está setorizado, em etapas distintas a saber: Pessoa Física, 

jurídico atendimento rápido, clínica médica. A relação espaço físico X 

quantidade de pontos de trabalho deve ser revista a fim de melhorar áreas de 

circulação e espera. Conta ainda com copa, e sanitários exclusivo para os 

colaboradores e outro para público, ambos adaptados para PNE. 

Os mobiliários existentes na unidade apresentam bom estado de conservação. 

A climatização por ocasião da visita era agradável, aparentemente está dentro 

dos padrões preconizados, pelas normas técnicas vigente. 

A unidade de atendimento VAPT VUPT mantém em boas condições a estrutura 

física, porém os equipamentos estão obsoletos, e ainda carece de itens 

importante para manutenção da organização e ordem na unidade como: 

• Identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores mais modernos; 

• Roupeiro, e armários; 

• Unifila; 
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Comunicação Visual 

Restrita ao logo na porta de entrada. Internamente não há outros elementos 

que remeta a identidade do programa. A Comunicação visual existente não 

atende à necessidade de comunicação como o usuário. 

Tipo de Sinalização: 

• Área 

• Contraposta 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Folhetos (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza e Vigilância, a unidade possui contratos 

de terceirização de prestação de serviços. 

4.16.3. SERVIÇOS DE APOIO 

A unidade conta com correspondente bancário, lanchonete, cópia, recebimento 

de taxas e lanchonetes estão disponíveis no espaço que compõe a central de 

atendimento 

4.16.4. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades oper ionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pel núcleo 

sistêmico da Junta Comercial de Goiás —Juceg. 
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A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, por meio de sua 

Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos responsáveis pela triagem, 

emissão de senha e atendimento. Atualmente a gestão do atendimento é 

realizada por meio do sistema SIGA, 

Os serviços são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

e Tempo Médio de Espera - TME 

4.16.5. PESSOAL 

Servidores efetivos e comissionados são responsáveis pela prestação do serviço 

na unidade tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os 

servidores se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento 

(recepção do cidadão) e serviços administrativos. 

Na ocasião da visita os colaboradores utilizavam o uniforme de passeio, com a 

camisa de campanha do "Novembro Azul" nesta unidade os colaboradores usam 

uniforme composto por camisa social branca e calça social azul escuro. 

Identificação prejudicada pela ausência de crachás para os servidores. 

Foto Ilustrativa 

4.16.6. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática bem como manutenção de hardw4lre, são de 

responsabilidade do Detran. 
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A área de informática é atualmente gerida por 3 técnicos de informática, que 

tem a responsabilidade de apoiar o sistema de gestão de fila e suporte aos 

microcomputadores e servidores locais. Para acionamento do técnico de 

informática é somente via telefone, não havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, a administração 

conta com um ramal disponibilizado pela Juceg no sistema voip. 

4.17. 	GARAVELO 

4.17.1. DADOS GERAIS 

Localizada na em uma importante via da Região do Setor Garavelo, divisa entre 

Aparecida de Goiânia á capital do Estado. 

Endereço: Avenida Tropical, Quadra 22, Lote 04 a 06, Jardim Tropical - Aparecida 
de Goiânia - GO — CEP: 74946-540 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 19:00 e sábados e 

pontos facultativos: 07:00 às 12:00 

Inicio da Operação: 11/06/2012 

Data da Visita Técnica: 08/11/2017 

Representante da Unidade: Raquel Campos de Araújo Cardoso 

Contato: (62) 3201-3510 

Foto Ilustrativa 
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4.17.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Trata-se de unidade defronte para o passeio. Nas ruas do entorno não há 

qualquer indicação que facilite o acesso. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade por meio de transporte público, moto-

taxi, taxi, veículo particular ou ainda de transporte público. As ruas do entorno 

apresentam falhas no asfalto e acumulam sujeira. De fronte a unidade arvores 

encobrem a fachada do prédio. Há tricas aparentes na parede externa na 

entrada da unidade, e sinais aparentes de infiltrações. 

No acesso a unidade há rampa, porém de inclinação e acabamento duvidosos, 

no tocante a acessibilidade. Na calçada o acesso para PNE, encontra barreira 

físicas como uma arvore, além da falta de sinalização do desnível nas guias 

potencializando os riscos de acidentes. 

A unidade conta com algumas vagas de estacionamento para veículos, e o 

estacionamento é livre nas ruas do entorno. 

Analise Área Interna 

O prédio que abriga a unidade é espaçoso, composto por amplo salão, sanitários 

exclusivo para funcionários e outro para o público, inclusive para o PNE, porém 

a distribuição espacial dos ambientes, deixa a desejar no que diz respeito a 

funcionalidade. Bebedouros somente para os funcionários, na copa e nos 

órgãos. Área de espera única, para acompanhamento das senhas dispõe de um 

monitor, e uma televisão (sintonizada na programação da TV aberta). Paredes, 

piso e forros apresentam os sinais de sujidade provocada pela ação do tempo e 

manutenção deficiente. Mobiliário, desgastados carecem de manutenção, além 

de não possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A climatização dos ambientes: 

Distribuídos ao longo das paredes laterais da unidade, e nos ambientes 

destinados ao corpo administrativo, 10 aparelhos de ar condicionado do tipo, 

piso-teto, são responsáveis pela climatização. A manutenção, é de 

responsabilidade da SEGPLAN, no entanto a administração conta com o apoio 

do proprietário do prédio. 

Observou-se ainda que: 

 

• Não há identificação de acessibilidade; 

• Computadores obsoletos - com software desatualizados; 

• Uni filas; 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos condôminos e serviços prestados, é 

esteticamente comprometida. Informativos dos órgãos fixados nas paredes 

poluem ainda mais o visual da unidade. 

Não há padrão para disponibilização de comunicados, nem indicação de local 

para o atendimento dos cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área (indicação de Triagem/Informação) 

• Contraposta (Indicação das mesas de atendimento e dos órgãos) 

• Folhetos (impressos em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

A unidade possui serviço de copa desenvolvido por funcionário próprio, o 

serviço de limpeza e segurança patrimonial são terceirizados. 

4.17.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes Condôminos: 

• Agrodefesa 
• CELG 
• Clínica Médica 
• DETRAN 
• Foto Digital 
• IPASGO 
• JUCEG 
• Multifuncional 
• Prefeitura de Goiânia 
• PROCON 
• SANEAGO 
• Secretaria Cidadã — Passaporte do Idoso, Passe Livre 

Intermunicipal, Sine 
• SEFAZ 
• Segurança Pública 

4.17.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no entorno: 

• Lanchonete; 
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• Foto Copiadora e foto, 

• Lotérica; 

4.17.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

A gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, fornecido pela 

SEGPLAN, responsável manutenção e atualizaçõe. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento —TMA 

• Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 3.000 atendimentos/dia, o quantitativo de serviços 

realizados não é apurado por meio do sistema, ou qualquer outro. 

A qualidade dos serviços prestados é medida, única e exclusivamente por meio 

de pesquisa manual. 

Foto Ilustrativa 
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4.17.6. PESSOAL 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os Condôminos atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN tem 

a responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A equipe VAPT VUPT é formada por Coordenador, supervisor, apoios 

administrativos e de informática, atendentes e orientadores. 

Atendentes/Orientadores dividem-se em entre recepção/atendimento do 

cidadão e serviços administrativos relacionados com o atendimento direto, 

como entrega de documentos, organização de arquivos e preparação de 

malotes. 

O programam dispõe de dois tipos de uniformes, social e passeio, no entanto, 

atualmente, tem utilizado somente o uniforme de passeio, visto que o uniforme 

social não é mais entregue pela SEGPLAN e não contam com crachá de 

identificação. 

Foto Ilustrativa 
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4.17.7. TECNOLOGIA 

O fornecimento bem como a manutenção dos equipamentos de informática são 

de responsabilidade de cada órgão. 

O suporte de informática é realizado por dois Técnicos (apoios de informática) 

que tem a responsabilidade de monitorar o sistema de gestão de filas bem como 

fornecer apoio aos condôminos, sendo as intervenções de 1° nível. 

O acionamento do técnico de informática é realizado via fone, na ocasião da 

visita não foi verificado sistemas de controle/acompanhamento dos chamados. 

• 	
4.18. 	CENTRO EMPRESARIAL — JUCEG 

4.18.1. DADOS GERAIS 

A unidade está instalada em uma Loja do Centro Empresarial 

Endereço: Rua João de Abreu ,116 — Edifício, Euro Working - Setor Oeste — 

Goiânia — GO — CEP: 74120-110 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 19:00 

Início da Operação: 19/11/2012 

Data da Visita Técnica: 07/11/2017 

Representante da Unidade: Naiana C. Fernandes Ferreira 

Contato: (62) 3252-9271 

Foto Ilustrativa 
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4.18.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

A Unidade encontra-se em área movimentada do setor oeste. Circundada por 

grande profusão de edificações comerciais. A rua João de Abreu tem transito 

intenso, porém fluente. 

Na região não há sinalização indicativa para acesso ao VAPT VUPT. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade através de transporte público, moto-

taxi, taxi e ou veículo particular. 

Não há estacionamento no local, no entanto o estacionamento é livre nas vias 

que circundam a unidade. 

Analise Área Interna 

A unidade conta com dois espaços distintos a saber: Mezanino e salão de 

atendimento. No primeiro contempla a retaguarda de funcionários, com 

sanitários, copa, área de serviço, administração. No segundo estão pontos de 

atendimento, área de espera, sanitários e bebedouro para os usuários. A relação 

espaço físico X quantidade de pontos de trabalho deve ser revista a fim de 

melhorar áreas de circulação e espera. 

Os mobiliários existentes na unidade apresentam bom estado de conservação. 

A climatização por ocasião da visita era agradável, aparentemente está dentro 

dos padrões preconizados, pelas normas técnicas vigente. 

A unidade de atendimento VAPT VUPT mantém em boas condições a estrutura 

física, porém os equipamentos estão obsoletos, e ainda carece de itens 

importante para manutenção da organização e ordem na unidade como: 

• Identificação de acessibilidade (placa e no piso); 

• Computadores mais modernos; 

• Roupeiro, e armários; 

• Unifila; 

Comunicação Visual 

Restrita ao logo na porta de entrada. Internamente não há outros elementos 

que remeta a identidade do programa. A Comunicação visual existen e não 

atende à necessidade de comunicação como o usuário. 

Tipo de Sinalização: 
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• Área 

• Contraposta 

• Totem de informação identificado com a cor e o nome do órgão; 

• Banners de serviços / documentação; 

• Folhetos (impressa em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 

Serviços de Limpeza e Vigilância 

Para a realização dos serviços de limpeza e Vigilância, a unidade possui contratos 

de terceirização de prestação de serviços. 

4.18.3. Condôminos presentes 
J 

Por tratar-se de Unidade padrão conta com os seguintes Condôminos: 

• Cardfor 

• Celg 

• Corpo de Bombeiro Militar 

• Prefeitura de Goiânia (Cadastro) 

• Prefeitura de Goiânia (N2  Oficial /Uso do solo) 

• Saneago 

• Sefaz 

A unidade não dispõe de correspondente bancário ou qualquer outro meio de 

tipo de recebimento de taxas dentro da unidade. 

4.18.4. SERVIÇOS DE APOIO 
Os serviços de apoio como xerox, recebimento de taxas e lanchonetes estão 

disponíveis nos estabelecimentos vizinho a unidade 

4.18.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 
O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Junta Comercial de Goiás —Juceg. 

A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, por meio de sua 

Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos, da Juceg responsáveis pela 

triagem, emissão de senha e atendimento. 
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Os condôminos atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN 

somente tem responsabilidade no pagamento da gratificação. 

Atualmente a gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, 

disponibilizado pela SEGPLAN. 

Os Condôminos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

Índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento — TMA 

• Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 750 atendimentos ao dia, disponibilizando serviços 

públicos e ações de cidadania. Entretanto, para o conceito de qualidade ser 

totalmente incorporado à gestão do atendimento, a premissa de satisfação das 

expectativas dos cidadãos deve ser amplamente considerada, sendo reforçados 

os investimentos para sua melhoria e expansão, conforme as necessidades da 

população de todo o Estado. 

4.18.6. PESSOAL 

A responsabilidade da prestação do serviço na unidade de atendimento é do 

servidor, tanto nos órgãos como na administração e atendimento. Os servidores 

se dividem em desenvolver atividade laborai no atendimento (recepção do 

cidadão) e serviços administrativos. 

Atualmente nesta unidade os colaboradores usam uniforme composto por 

camisa social branca e calça social azul escuro. Identificação prejudicada pela 

ausência de crachás para os servidores. 

_ 
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Foto Ilustrativa 

4.18.7. TECNOLOGIA 

Os equipamentos de informática bem como manutenção de hardware, são de 

responsabilidade de cada um dos condôminos. 

A área de informática é atualmente gerida por 2 técnicos de informática para 

apoio aos condôminos, que tem a responsabilidade de apoiar o sistema de 

gestão de fila e suporte aos microcomputadores e servidores locais, sendo as 

intervenções de 1° nível, as demais são atendidas através de chamados na SCTI. 

A unidade conta com 01 link principal via rádio e 01 link backup terrestre. 

Para acionamento do técnico de informática é somente via telefone, não 

havendo nenhum sistema de controle. 

A telefonia da unidade é de responsabilidade de cada órgão, a administração 

conta com um ramal disponibilizado pela Juceg no sistema voip. 

4.19. 	MANGALti.  

4.19.1. DADOS GERAIS 
Localizada na Região Noroeste da cidade setor Morada do Sol, a unidade 

encontra-se dentro do Shopping Popular Mangalô. 

Endereço: Av. Mangalô, 156 - Morada do Sol — Goiânia - GO — CEP 74475-115 

Horário de Funcionamento: Segunda a sexta-feira 07:00 às 12:00 ÀS 19:00 aos 

sábados e pontos facultativos das 07:00 às 12:00 

Início da Operação: 28/06/2013 

Data da Visita Técnica: 10/11/2017 
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Representante da Unidade: Moisés da Silva Matos 

Contato: (62) 3201-9909 

Foto Ilustrativa 

4.19.2. INSTALAÇÕES 

Analise Área Externa 

Trata-se de unidade defronte para o passeio, em uma das principais avenidas do 

setor Morada do Sol. Nas ruas do entorno não há qualquer indicação que facilite 

o acesso. 

O cidadão pode se deslocar até a unidade por meio de transporte público, moto-

taxi, taxi, veículo particular. Ruas e Calçadas do entorno encontram-se em mau 

estado de conservação, as condições de higiene são precárias, buracos, piso 

irregular e barreiras físicas, como poste, inibem a circulação do PNE. 

O acesso a unidade pode ser realizado por meio do estacionamento, do 

Shopping que propicia acesso direto a unidade, ou pela entrada pnnci al por 

meio das lojas. Em ambos, a acessibilidade é garantida por rampas, p em de 

inclinação e acabamento duvidosos, do ponto de vista das normas téc /cas. 
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Além do estacionamento ao fundo do Shopping, há vagas de estacionamento 

em frente a entrada principal, delimitada por sinalização de solo. 

Analise Área Interna 

A unidade ocupa uma área de 754,91 m2, abriga 2 sanitários 

feminino/masculino, exclusivo para funcionários, ambos adaptados para PNE, 

para os usuários é indicado os sanitários do Shopping. A distribuição espacial 

dos ambientes, deixa a desejar no que diz respeito a funcionalidade. Área de 

espera única, para acompanhamento das senhas dispõe de dois monitores, e 

uma televisão (sintonizada na programação da TV aberta). Paredes, piso e forros 

apresentam os sinais de sujidade provocada pela ação do tempo e manutenção 

deficiente. Mobiliário, desgastados carecem de manutenção, além de não 

possuir padrões de ergonomia e conforto para os funcionários. 

A climatização dos ambientes: 

Distribuídos ao longo das paredes laterais da unidade, e nos ambientes 

destinados ao corpo administrativo, 14 aparelhos de ar condicionado do tipo, 

piso-teto, são responsáveis pela climatização. Destes sete não operam porque a 

rede elétrica não suporta a carga. A manutenção, embora seja responsabilidade 

da SEGPLAN, tem sido realizada pontualmente por cortesia do proprietário do 

prédio. 

Observou-se ainda que: 

• Não há identificação de acessibilidade; 

• Computadores obsoletos - com software desatualizados; 

• Uni filas; 
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Comunicação Visual 

No geral a programação visual é deficiente, não comunica bem ao cidadão as 

informações necessárias à identificação dos condôminos e serviços prestados, é 

esteticamente comprometida. Diretórios de serviços estão desatualizados, e 

• 
sem manutenção cidadãos preferencias. 

Tipo de Sinalização: 

• Área (indicação de Triagem/Informação) 

• Contraposta (Indicação das mesas de atendimento e dos órgãos) 

• Folhetos (impressos em sulfite) de alguns serviços / documentação 

exigida; 
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Serviços de Limpeza e Vigilância 

A unidade possui serviço de copa desenvolvido por funcionário próprio, o 

serviço de limpeza e segurança patrimonial é terceirizado. 

4.19.3. SERVIÇOS PRESTADOS 

A unidade VAPT VUPT conta com os seguintes Condôminos: 

• CELG 
• Clínica Médica 
• DETRAN 
• Foto Digital 
• IPASGO 
• Multifuncional 
• Prefeitura de Goiânia 
• PROCON 
• SANEAGO 
• Secretaria Cidadã Sine 
• SEFAZ 
• Segurança Pública 

4.19.4. SERVIÇOS DE APOIO 

Os serviços de apoio estão disponíveis no Shopping 

• Lanchonete; 

• Foto Copiadora e foto, 

• Lotérica; 

4.19.5. GESTÃO DO ATENDIMENTO 

A gestão do atendimento é realizada por meio do sistema SAVV, fornecido pela 

SEGPLAN, responsável manutenção e atualizações. 

Os órgãos e ou servidores são monitorados pelos seguintes indicadores: 

• índice de Satisfação; 

• índice de Desistência 

• Tempo Médio de Atendimento —TMA 

• Tempo Médio de Espera - TME 

As senhas são definidas como: Normal e Preferencial. 

A unidade realiza em média 2.800 atendimentos/dia, o quantitativo de serviç 

realizados não é apurado por meio do sistema, ou qualquer outro. 
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A qualidade dos serviços prestados é medida, única e exclusivamente por meio 

de pesquisa manual. 

Foto Ilustrativa 

4.19.6. PESSOAL 

O Programa VAPT VUPT possui equipe própria para as atividades operacionais, 

porém todas as despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo 

sistêmico da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN. 

A Superintendência é responsável pelo funcionamento da unidade de 

atendimento, pela supervisão dos procedimentos técnicos e do padrão de 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

A recepção é composta de servidores públicos que são responsáveis pela 

triagem e emissão de senha de atendimento. 

Os Condôminos atuam de forma independente na prestação de serviços ao 

cidadão, disponibilizando seus próprios funcionários para a realização dos 

serviços, porém seguem as normas operacionais do VAPT VUPT. A SEGPLAN tem 

a responsabilidade no pagamento da gratificação. 

A equipe VAPT VUPT é formada por Coordenador, supervisor, apoios 

administrativos e de informática, atendentes e orientadores. 

Atendentes/Orientadores dividem-se em entre recepção/atendimento do 

cidadão e serviços administrativos relacionados com o atendimento dire 

como entrega de documentos, organização de arquivos e preparação 

malotes. 
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O programa dispõe de dois tipos de uniformes, social e passeio, no entanto, 

atualmente, tem utilizado somente o uniforme de passeio, visto que o uniforme 

social não é mais entregue pela SEGPLAN e não contam com crachá de 

identificação. 

4.19.7. TECNOLOGIA 

O fornecimento bem como a manutenção dos equipamentos de informática são 

de responsabilidade de cada órgão. 

O suporte de informática é realizado por dois Técnicos (apoios de informática) 

que tem a responsabilidade de monitorar o sistema de gestão de filas bem como 

fornecer apoio aos condôminos, sendo as intervenções de 1° nível. 

O acionamento do técnico de informática é realizado via fone, na ocasião da 

visita não foi verificado sistemas de controle/acompanhamento dos chamados. 

5. CONCLUSÃO 

Este modelo de gestão estatal é adotado em quase todas as centrais de atendimento ao 

cidadão no país; entretanto, se observa a dificuldade de manutenção da qualidade do 

atendimento ao longo dos anos de operação, devido às restrições orçamentárias e 

dificuldades operacionais, refletindo em unidades de atendimento com estruturas físicas 

desgastadas, equipamentos obsoletos e defeituosos, normas e procedimentos dos órgãos 

inexistentes, controle de qualidade ineficaz, falta de capacitação contínua dos funcionários, 

o que leva a desmotivação profissional dos funcionários que atuam nestas unidades. 

Com o objetivo de reverter a atual situação em que se encontra a Unidade de Atendimento 

ao VAPT VUPT e visando a reestruturação e expansão do modelo, diversas ações deverão 

ser empreendidas para transformar essas unidades em verdadeiras portas de acesso a 

serviços públicos de qualidade com padrões de eficiência e eficácia que traduzam uma 

gestão moderna e comprometida com a satisfação do cidadão, cada vez mais exigente e 

cobrador de políticas públicas que imprimam qualidade na atuação dos governos. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 - METODOLOGIA DE EXECUÇÃO. 
(Pontuação Máxima — 270 pontos) 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da metodologia para a 
condução dos trabalhos, as ferramentas a serem utilizadas, os tipos de dados a serem 
utilizados para balizar os estudos e as justificativas técnicas de sua solução proposta, 
contemplando: 
a) Modelo de gestão integrada; 
b) Modelo de gestão de qualidade; 
c) Modelo de gestão de pessoas; 
d) Modelo de gestão de tecnologia; 
e) Modelo de gestão operacional; 
f) Solução de gerenciamento de atendimento; 
g) Plano de manutenção; e 
h) Descrição de serviços de apoio, para as Unidades VAPT VUPT. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

a) Modelo de Gestão Integrada 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem • 

	

	
utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.1) Modelo de Gestão Integrada — descrição de modelo de gestão 

proposto pelo CONCORRENTE, envolvendo: a SEGPLAN, ÓRGÃOS 

PARCEIROS e CONCESSIONÁRIA. 
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1. INTRODUÇÃO 

O modelo de gestão integrada deve estar atento para uma gestão democrática, que envolva o 

planejamento e a participação ativa de todos os atores envolvidos em seu desenvolvimento. 

O planejamento torna-se uma dimensão da gestão que deve ser observada, pelo fato da 

prestação integrada envolver diversas questões e nuances. A competência administrativa surge 

nesse cenário justamente para exigir resultados e novos modelos de gestão que atendam às 

necessidades de uma intervenção social responsável e comprometida. 

É preciso que o público e privado encontrem-se numa intercessão e cada qual, mantendo as 

características próprias, se unam em um projeto comum, visando não só a lucratividade, mas, 

fundamentalmente, o bem-estar da população e a sustentabilidade do PROGRAMA VAPT VUPT 

• 	com vistas a melhorias no atendimento ao cidadão. 

Sendo o foco o atendimento ao cidadão, uma gestão integrada eficiente intervém 

favoravelmente na produtividade e é neste sentido que todo trabalho se justifica. 

O presente documento tem por objetivo apresentar o MODELO DE GESTÃO INTEGRADA para a 

coordenação, a integração, o controle, o monitoramento e a fiscalização relacionados ao objeto 

do CONTRATO DE CONCESSÃO destinada à reestruturação, ampliação, qualificação, 

implantação, operação e gestão de Unidades de Atendimento Integrado ao Cidadão, localizadas 

no Estado de Goiás, tudo com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT. 

Tem o intuito de definir, de modo claro e objetivo, a estrutura das relações existentes entre os 

diversos atores envolvidos no âmbito do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA, de modo 

a harmonizar eventuais entendimentos quanto à própria prestação dos Serviços. 

O principal mecanismo de implementação do MODELO DE GESTÃO INTEGRADA do CONTRATO 

será por meio da instituição de COMITÊS CONSULTIVOS. 

Os COMITÊS CONSULTIVOS, seguirão sempre as disposições do CONTRATO e de seus ANEXOS, 

devendo primar pela inclusão de interesses públicos e privados em prol de uma gestão social, 

eficiente e financeiramente sustentável para a reestruturação, ampliação e modernização do 

PROGRAMA VAPT VUPT. 

2. COMITÊ CONSULTIVO 

O COMITÊ CONSULTIVO tem como objetivo inserir os atores envolvidos em um mesmo foro de 

discussão e deliberação. 

Para que o Modelo de Governança das UNIDADES VAPT VUPT obtenha o êxito pretendido é 

necessária a adoção de um arranjo organizacional, com papéis claramente definidos, 

favorecendo a agilidade nos processos decisórios, clareza nas comunicações e delimitação das 

responsabilidades dos diversos atores da Rede Inter Institucional. 

As partes poderão criar ou extinguir, a qualquer momento, os COMITÊS CONSULTI 
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A criação e extinção de COMITÊS CONSULTIVOS serão realizadas por meio de documento formal, 

escrito e assinado pelas partes. 

No documento de criação deverão constar as atribuições e funções, os membros participantes, 

a pauta básica, a periodicidade de reuniões e demais regras que disciplinarão o funcionamento 

do respectivo comitê. 

Todos os COMITÊS CONSULTIVOS terão como membros, necessariamente, representantes das 

PARTES, que compartilharão a coordenação dos trabalhos. 

3. REDE INTER INSTITUCIONAL 

Prestar serviços de forma integrada e sinérgica, mediante um processo de comunicação 

dinâmico, forma a rede Inter Institucional (órgão parceiro, iniciativa privada e Governo). 

Para que o Modelo de Governança das UNIDADES VAPT VUPT obtenha o êxito pretendido é 

necessária a adoção de um arranjo organizacional, com papéis claramente definidos, 

favorecendo a agilidade nos processos decisórios, clareza nas comunicações e delimitação das 

responsabilidades dos diversos atores da Rede Inter Institucional. 

Os atores envolvidos neste MODELO, sem prejuízo da inclusão de outros interessados durante 

o período de vigência do CONTRATO, são os seguintes: 

O Governo do Estado de Goiás, denominado PODER CONCEDENTE, através da Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento — SEGPLAN; 

O COMITÊ CONSULTIVO com representantes dos ÓRGÃOS PARCEIROS; 

A SPE, denominada CONCESSIONÁRIA, que irá implantar, gerir e operar as UNIDADES VAPT 

VU PT; 

Os ÓRGÃOS PARCEIROS que prestarão serviços nas UNIDADES VAPT VUPT; e 

As UNIDADES VAPT VUPT propriamente ditas. 

Fazer com que essa Rede Inter Institucional funcione sob os aspectos de governança e alinhada 

aos objetivos do PROGRAMA VAPT VUPT é fundamental para estabelecer práticas de gestão que 

deverão ser absorvidas pelos componentes dessa Rede Inter Institucional. 

3.1. CARACTERÍSTICAS E RESPONSABILIDADES 

A seguir serão detalhadas as características e as responsabilidades de cada componente: 

3.1.1. PODER CONCEDENTE — Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEGPLAN 

O PODER CONCEDENTE deverá gerir o CONTRATO DE CONCESSÃO por meio das áreas 

organizacionais designadas na gestão do PROGRAMA VAPT VUPT e, consequentemente, o 

monitoramento do funcionamento e da qualidade do atendimento das UNIDADES VAPT VUPT. 

A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT é uma unidade organizacional i e integra a 

estrutura da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN, responsáv pela gestão 
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estratégica e o monitoramento da operação das UNIDADES VAPT VUPT, cujas competências 

estão descritas a seguir: 

Promover a articulação dos órgãos prestadores de serviço nas UNIDADES VAPT VUPT, de 

forma a estreitar os laços de parceria e facilitar a busca da melhoria contínua dos serviços 

prestados, bem como a incorporação das inovações tecnológicas que se refletirão na 

qualidade do atendimento; 

Promover a formalização do relacionamento entre as entidades parceiras e o PROGRAMA 

VAPT VUPT, através da celebração de CONVÊNIO DE TERMO DE COOPERAÇÃO com os 

órgãos da Administração Pública, nas diferentes esferas governamentais, ou de CONTRATO 

DE ADESÃO com instituições, fundações, empresas públicas e empresas privadas; 

O monitoramento permanente da qualidade e a busca pela excelência do atendimento 

através de ações sistemáticas e coordenadas em conjunto com a CONCESSIONÁRIA; 

A gestão do CONTRATO DE CONCESSÃO com a aferição dos resultados alcançados, o 

cumprimento das condições contratuais, normas e padrões estabelecidos, recebimento das 

faturas mensais e autorização do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA à 

CONCESSIONÁRIA, desde que cumpridas todas as exigências legais. 

3.1.2. Comitê Consultivo 

O COMITÊ CONSULTIVO é uma entidade colegiada que terá por finalidade acompanhar e avaliar 

as atividades desenvolvidas nas UNIDADES VAPT VUPT, tendo como integrantes os 

representantes institucionais designados pelos ÓRGÃOS PARCEIROS, SUPERINTENDÊNCIA DE 

GESTÃO DO VAPTVUPT e CONCESSIONÁRIA. Sua importância reside no fato de ser uma instância 

consultiva, cujos integrantes serão designados pela experiência e capacidade de formar opinião 

acerca de temas relevantes na prestação de serviços públicos, convocados para respaldar a 

tomada de decisões que tenham impacto no funcionamento das UNIDADES VAPT VUPT, assim 

como dar ciência da implantação de ações estratégicas que repercutirão no atendimento 

oferecido ao cidadão pelos ÓRGÃOS PARCEIROS. 

3.1.2.1.Compete ao Comitê Consultivo 

Propor medidas que assegurem a modernização, a melhoria e a ampliação dos serviços 

prestados; 

Buscar o alinhamento das ações dos ÓRGÃOS PARCEIROS com as diretrizes e estratégias 

estabelecidas pela SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT, assegurando o 

cumprimento das metas estabelecidas; 

Opinar e emitir aparecer sobre temas voltados para a melhoria do funcionamento e da 

prestação dos serviços nas UNIDADES VAPT VU PT; e 

Divulgar as recomendações pertinentes aos ÓRGÃOS PARCEIROS. 

3.1.2.2. Composição do Comitê Consultivo 

O Comitê Consultivo será composto por membros e igual número de su ntes, assim 

constituído: 

3345 
ZONSÓRCIO,GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 

• 

• 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

01 (um) representante da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT, que o presidirá 

ou suplente designado pelo mesmo; 

01 (um) representante de cada ÓRGÃO PARCEIRO integrante do PROGRAMA VAPT VUPT e 

participante da Rede Inter Institucional; e 

— 01 (um) representante da CONCESSIONÁRIA. 

Os membros do Comitê Consultivo apresentarão requisitos específicos necessários ao 

desempenho das atividades, na forma a seguir indicada: 

Conhecimento técnico sobre a administração e funcionamento das UNIDADES VAPT VUPT e 

do órgão que representa; 

Capacidade de articulação com as unidades funcionais do órgão que representa, com vistas 

a agilizar decisões e recursos que assegurem o bom funcionamento dos mesmos dentro das 

UNIDADES VAPT VUPT; e 

- O Comitê Consultivo se reunirá periodicamente, ou mediante convocação extraordinária, 

por solicitação da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT. 

3.1.3. ÓRGÃOS PARCEIROS 

São os órgãos participantes do PROGRAMA VAPT VUPT de todas as esferas de governo, seja 

municipal, estadual ou federal, bem como empresas públicas e privadas ou empresas de 

qualquer natureza que prestem serviços ao cidadão nas UNIDADES VAPTVUPT por meio de suas 

UNIDADES DE SERVIÇOS, tendo por diretriz normas e padrões previamente aceitos e acordados 

em Convênio ou outro instrumento jurídico. 

3.1.3.1. Compete aos ÓRGÃOS PARCEIROS 

1 

Em relação às UNIDADES VAPT VUPT, os ÓRGÃOS PARCEIROS apresentarão as seguintes 

competências: 

- Definir os serviços a serem prestados nas UNIDADES VAPT VUPT; 

Fornecer conteúdo e supervisionar a capacitação dos funcionários contratados da 

CONCESSIONÁRIA nos procedimentos e sistemas operacionais da prestação dos serviços ao 

cidadão; 

Designar um servidor público de seu quadro de pessoal para atuar como Supervisor nas 

Unidades de Serviços correspondentes, dando respaldo técnico aos funcionários da 

CONCESSIONÁRIA que realizarão o atendimento ao cidadão; 

- Planejar e coordenar as atividades de Supervisão nas respectivas Unidades de Serviços em 

relação aos procedimentos de orientação e atendimento dos serviços prestados; 

Proceder a análise estatística dos serviços prestados visando redimensionar o atendimento, 

caso necessário, em articulação com a SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT e a 

CONCESSIONÁRIA; 

— Articular com o Gerente da UNIDADE VAPT VUPT as necessidades de recic gem técnica dos 

funcionários visando adotar medidas para a melhoria da qualidade do at 	'mento; 
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Indicar as necessidades materiais e técnicas para padronizar a qualidade dos serviços 

prestados; 

Suprir as UNIDADES VAPT VUPT com materiais específicos exclusivos de sua competência 

para a prestação dos serviços ao cidadão; 

Acompanhar a implantação de medidas de caráter normativo para assegurar o 

cumprimento dos prazos e a qualidade dos serviços prestados; 

Realizar a simplificação dos seus processos operacionais e de atendimento visando à 

desburocratização dos serviços prestados ao cidadão; 

Exercer outras tarefas que resultem da aplicação de leis, regulamentos ou que sejam 

determinadas no âmbito da sua tutela. 

Cumprir e fazer cumprir as diretrizes, conceitos e normas internas do PROGRAMA VAPT 

VUPT. 

3.1.4. CONCESSIONÁRIA 

A SPE—SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO, empresa especificamente criada pela vencedora 

do certame para a reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão das 

UNIDADES VAPT VUPT em todo o Estado de Goiás, denominada CONCESSIONÁRIA, cuja 

existência estará vinculada à vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO. As principais 

responsabilidades da CONCESSIONÁRIA serão: 

Implantar no município de Goiânia uma CENTRAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO VAPT VUPT, que 

realizará toda a gestão operacional das UNIDADES VAPT VUPT no Estado de Goiás; 

A realização dos projetos executivos para construção, reforma ou adaptação de imóveis 

onde serão implantadas as UNIDADES VAPT VUPT; 

A aquisição de todo o mobiliário, utensílios, equipamentos de informática, soluções de 

gestão e apoio à operação, uniformes e todos os insumos necessários ao funcionamento das 

UNIDADES VAPT VUPT; 

A contratação de todos os profissionais necessários e suficientes à realizarão atividades de 

atendimento, como recepção, orientação, triagem e atendimento direto ao cidadão; 

A definição do horário e da escala de trabalho dos funcionários sob a sua responsabilidade, 

bem como realizar o controle de frequência, férias, controle funcional, produtividade, 

avaliação de desempenho etc; 

A realização de todas as capacitações e treinamentos durante todo o transcorrer do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, desde a fase inicial, antes da implantação, assim como ao longo 

da operação; 

Desenvolvimento de solução e gestão da tecnologia para a disponibilização de novos canais 

de relacionamento, como portal de serviços, call center, autoatendimento, chat on lme, 

aplicativos para dispositivos móveis, com a virtualização de serviços; 

A manutenção da infraestrutura física das UNIDADES VAPT VUPT, compreendendo todas as 

edificações onde funcionarão as unidades, ambientes internos e externoS ar condicionado, 

estruturas, instalações elétricas, hidráulicas, cabeamento estrutura , pavimentação, 

coberturas, fachadas, sinalização etc.; 
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- A manutenção do mobiliário, equipamentos de informática, telecomunicações, soluções de 

gestão e apoio à operação, entre outros itens, no âmbito das UNIDADES VAPT VUPT; e 

- O monitoramento da qualidade do atendimento, assim como a qualidade das instalações e 

do funcionamento global da unidade. 

A CONCESSIONÁRIA será a responsável por realizar as atividades de implantação, gestão 

administrativa e operacional definida no CONTRATO DE CONCESSÃO e, para isso, deverá possuir 

uma estrutura adequada para realizar todas as atividades decorrentes do referido contrato. 

A estrutura da CONCESSIONÁRIA poderá sofrer adequações a depender das necessidades 

operacionais no decorrer da vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, com a inclusão ou exclusão 

de áreas funcionais, sempre visando o atendimento às diretrizes do PROGRAMA VAPT VUPT e 

aos indicadores de desempenho do CONTRATO DE CONCESSÃO. Com  o objetivo de gerir as 

UNIDADES VAPTVUPT no Estado de Goiás, a CONCESSIONÁRIA criará uma estrutura centralizada 

de comando e operação, denominada CENTRAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO VAPT VUPT, a qual 

todas as UNIDADES VAPT VUPT estarão subordinadas administrativamente. A CONCESSIONÁRIA 

estabelecerá as competências e atribuições da CENTRAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO VAPT VUPT, 

incluindo a coordenação do processo de construção ou reforma dos imóveis e a implantação das 

UNIDADES VAPT VUPT, bem como de toda a operação. 

3.1.5. UNIDADES VAPT VUPT 

As UNIDADES VAPT VUPT terão por finalidade prestar atendimento com qualidade, eficiência e 

comodidade aos cidadãos através dos diversos órgãos prestadores de serviços públicos em um 

mesmo local, de forma padronizada e estruturada. Para alcançar tal objetivo a CONCESSIONÁRIA 

adotará uma estrutura administrativa que respalde todo o funcionamento e gestão das 

unidades, atuando de maneira harmônica e equilibrada no papel de gestora do atendimento e 

da prestação dos serviços ao cidadão. 

As UNIDADES VAPT VUPT foram divididas por tipo e por porte, a partir de critérios objetivos, 

como população alvo, quantidade de ÓRGÃOS PARCEIROS, dentre outros aspectos. 

PORTE DA UNIDADE 
QUANTIDADE DE ÓRGÃOS 

PARCEIROS 

POPULAÇÃO ALVO 

(número de habitantes) 

Grande >20 >350.000 

Médio 16 a 20 Entre 80.000 e 350.000 

Pequeno Até 15 Entre 10.001 e 79.999 

3.1.5.1. Unidade de Serviços — US 

As UNIDADES DE SERVIÇOS serão a representação dos ÓRGÃOS PARCEIROS na UNIDADES VAPT 

VUPT, responsáveis pela prestação dos serviços ao cidadão, segundo os cr erios técnicos do 

órgão e as normas de funcionamento estabelecidas. 
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As UNIDADES DE SERVIÇOS que prestarão serviços de âmbito Municipal, Federal e Privado, 

apresentarão seus próprios funcionários para função de atendentes, sendo que a 

CONCESSIONÁRIA contratará os atendentes para as Unidades de Serviços que prestarão serviços 

Estaduais e estes estarão subordinados tecnicamente ao Supervisor da Unidade de Serviço e, 

administrativamente, à Gerência de Unidade de Atendimento. Excetuam-se os casos em que o 

Estado mantêm convênios específicos com ÓRGÃOS PARCEIROS por meio dos quais a 

responsabilidade pela disponibilidade de funcionários é atribuída ao PODER CONCEDENTE. O 

mesmo ocorre em relação à responsabilidade pelo fornecimento de equipamentos necessários 

à prestação dos serviços. 

Toda a infraestrutura física e de equipamentos necessários à prestação dos serviços nas 

UNIDADES VAPT VUPT serão disponibilizadas pela CONCESSIONÁRIA, exceto os equipamentos 

específicos das entidades Federais, Municipais e Privadas. Todas as UNIDADES VAPT VUPT de 

Grande e Médio Porte deverão contar com Supervisores nas Unidades de Serviços. O Supervisor 

será responsável pela supervisão técnica dos serviços prestados pelo órgão e atuar junto à 

Gerência de Unidade de Atendimento da UNIDADE VAPT VUPT no âmbito da gestão dos 

atendimentos, buscando soluções e melhorias para os problemas identificados e visando 

sempre a excelência dos serviços prestados. Esse Supervisor deverá ser um servidor efetivo ou 

funcionário do ÓRGÃO PARCEIRO, com amplo conhecimento acerca dos procedimentos 

necessários para a prestação dos serviços, garantindo, assim, a conformidade técnica e a 

responsabilidade da fé pública dos atendimentos, visando a legalidade jurídica dos mesmos. O 

papel do Supervisor é fundamental para respaldar os serviços prestados e a escolha desse 

servidor por parte do órgão será realizada dentro de critérios técnicos, obedecendo ao perfil 

necessário para assumir tamanha responsabilidade. 

Além dos Supervisores, as UNIDADES DE SERVIÇOS deverão ser compostas por Atendentes, 

responsáveis pelo atendimento direto ao cidadão e pela execução das etapas dos serviços que 

serão realizadas na UNIDADE VAPT VUPT, bem como pela entrega do documento final. 

A CONCESSIONÁRIA atuará junto aos ÓRGÃOS PARCEIROS na adoção de soluções que visem a 

melhoria dos serviços e a excelência no atendimento ao cidadão e, portanto, a interação entre 

o Supervisor da Unidade de Serviços e a Supervisão de Atendimento e a Gerência de Unidade 

de Atendimento da CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer da forma harmônica e de parceria, visando 

alcançar a plena satisfação do cidadão com os serviços prestados nas UNIDADES VAPT VUPT. 

3.2. RELAÇÕES 

A seguir serão detalhadas as relações entre de cada componente: 

3.2.1. RELAÇÃO: PODER CONCEDENTE — CONCESSIONÁRIA 

Relação estabelecida através de contrato de gestão, além do estabelecido em contrato, estes 

dois entes, PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA deverão ter uma articulaçãc permanente 

na busca da melhoria contínua do atendimento e prestação de serviços ao cidadã as unidades 
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VAPT VUPT, incentivando os órgãos parceiros no desenvolvimento de novas práticas e uso 

intensivo de tecnologia para a prestação de seus serviços. 

O PODER CONCEDENTE deverá nomear representantes responsáveis para suportar a operação 

das UNIDADES VAPT VUPT com interface direta junto aos representantes da CONCESSIONÁRIA. 

Em situações cotidianas, por exemplo, indisponibilidade na prestação de serviços por queda na 

Comunicação de Dados, a representação se dará através dos canais descritos a seguir. 

COMUNICAÇÃO — SITUAÇÕES COTIDIANAS 

CONCESSIONÁRIA PODER CONCEDENTE 

Representante pela gestão da UNIDADE DE 

ATENDIMENTO VAPT VUPT afetada 

Representante pela gestão da UNIDADE DE 

ATENDIMENTO VAPT VUPT afetada 

Em situações mais complexas, por exemplo aquelas que afetem a imagem do PROGRAMA VAPT 

VUPT, a comunicação se dará através dos representantes descritos na tabela acima, acrescidos 

dos responsáveis pela gestão de todas as UNIDADES DE ATENDIMENTO VAPT VU PT. 

COMUNICAÇÃO — SITUAÇÕES COMPLEXAS 

CONCESSIONÁRIA PODER CONCEDENTE 

Representante 	nomeado 	pela 

CONCESSIONÁRIA 	para 	a 	gestão 	da 

UNIDADE DE ATENDIMENTO VAPT VUPT 

afetada 

Representante 	nomeado 	pelo 	PODER 

CONCEDENTE para a gestão da UNIDADE DE 

ATENDIMENTO VAPT VUPT afetada 

Gerente Operacional 

Representante 	nomeado 	pelo 	PODER 

CONCEDENTE para a gestão de todas as 

UNIDADE DE ATENDIMENTO VAPT VUPT 

3.2.2. RELAÇÃO: PODER CONCEDENTE — ÓRGÃOS PARCEIROS 

Como protagonistas da prestação de serviços ao cidadão, faz-se necessária uma articulação 

permanente entre o PODER CONCEDENTE e os diversos ÓRGÃOS PARCEIROS das UNIDADES 

VAPT VUPT, com o objetivo de estreitar os laços de parceria e buscar a melhoria contínua da 

qualidade do atendimento, assim como as inovações tecnológicas que visam facilitar a prestação 

dos serviços. 

Nesse sentido, o PODER CONCEDENTE tem um papel preponderante de fomentador do processo 

de modernização da prestação de serviços pelos ÓRGÃOS PARCEIROS, incentivando-os à 
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informatização e a otimização dos seus processos de atendimento, de modo a propiciar a 

necessidade das melhorias que cada parceiro deverá empreender para estar compatível com o 

novo modelo de excelência da qualidade no atendimento. 

O êxito na permanente articulação e interação com os parceiros integrantes das UNIDADES 

VAPT VUPT, garantirá a melhoria na prestação dos serviços de utilidade pública, seja através de 

órgãos públicos ou privados, através da promoção de: 

- Encontros periódicos para avaliação; 

- Estabelecimento de visitas às unidades de serviços para acompanhar o seu desempenho; 

Definição de representante do PODER CONCEDENTE com a CONCESSIONÁRIA na solução de 

questões operacionais e administrativas; 

- Realização de análise e divulgação das estatísticas de atendimento, com proposição de • 	melhorias; 

Acompanhamento da prestação de serviços mais demandados pela população para que 

mantenham o padrão de qualidade no seu atendimento. 

Por todos esses aspectos, consideramos importante a atração de novos parceiros para a 

UNIDADE VAPT VUPT e o fortalecimento da relação com os já participantes, de forma a dotar as 

mesmas do maior número possível de serviços disponíveis e ao alcance do cidadão. 

O PODER CONCEDENTE deverá realizar um Convênio de Cooperação Técnica com todos os 

Órgãos Parceiros das UNIDADES VAPT VUPT, de maneira a formalizar a parceria, assim como 

estabelecer todas as condições de participação dos mesmos no que se refere à disponibilização 

dos funcionários públicos necessários ao funcionamento das unidades, a qualidade dos serviços 

prestados, as melhorias tecnológicas necessárias à evolução do modelo, o cumprimento das 

normas e procedimentos de funcionamento, dentre outros. 

Nenhum ÓRGÃO PARCEIRO deverá prestar serviços nas UNIDADES VAPT VUPT sem a 

formalização legal do instrumento jurídico que regerá a relação com o PODER CONCEDENTE. 

Após a formalização das parcerias, o PODER CONCEDENTE realizará a análise junto aos Órgãos 

Parceiros acerca dos serviços que estarão disponíveis nas UNIDADES VAPT VUPT, e autorizará a 

CONCESSIONÁRIA a realizar o levantamento detalhado dos processos de prestação dos serviços, 

a modelagem (fluxogrannação) e a documentação dos mesmos em procedimentos operacionais, 

identificando os atores, as entradas, saídas, sistemas informatizados e sua relação com os 

usuários, recursos e áreas envolvidas, documentos reguladores e outros necessários ao seu 

funcionamento. 

Durante os levantamentos serão identificadas a previsão das quantidades de atendimento para 

cada órgão / serviço, que ennbasarão a elaboração os quantitativos de mobiliário, 

equipamentos, insumos / suprimentos, recursos humanos etc. necessários para cada UNIDADE 

VAPT VUPT. 
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3.2.3. RELAÇÃO: PODER CONCEDENTE — UNIDADES VAPT VUPT 

O PODER CONCEDENTE deverá manter com cada UNIDADE VAPT VUPT uma relação 

essencialmente normatizadora e de fiscalização. Qualquer outro tipo de intervenção deverá se 

dar sempre através da CONCESSIONÁRIA. 

3.2.4. RELAÇÃO: CONCESSIONÁRIA — ÓRGÃOS PARCEIROS 

A relação da CONCESSIONÁRIA com os ÓRGÃOS PARCEIROS deverá ser mais intensa somente na 

fase de implantação das UNIDADES VAPTVUPT. Após sua implantação, as questões operacionais 

serão assumidas pela representação da CONCESSIONÁRIA através da Administração de cada 

UNIDADE VAPT VUPT e as estratégicas pelo PODER CONCEDENTE. 

Para aquelas questões onde uma ação ou a falta desta por um ÓRGÃO PARCEIRO interferir no • 

	

	
desempenho das UNIDADES VAPT VUPT, caberá a CONCESSIONÁRIA a articulação entre a 

Administração das UNIDADES VAPT VUPT e o PODER CONCEDENTE na busca da solução para o 

problema. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

b) Modelo de Gestão da Qualidade 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem • 

	

	
utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.2) Modelo de Gestão da Qualidade — descrição dos fatores a serem 

utilizados pelo CONCORRENTE: Padrões de Atendimento, Avaliação de 

Desempenho Organizacional, Indicadores de Desempenho, Pesquisa de 

Satisfação e Normatização. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este documento apresenta um modelo de gestão diferenciada, a partir de uma nova alternativa 

de parceria público e privada, com base nas diretrizes que norteiam a excelência na prestação 

de serviços de atendimento ao cidadão, conforme descrito no modelo de Gestão Integrada. 

A adoção de procedimentos de qualidade não se constitui em novidade no mundo empresarial, 

recursos escassos, clientes cada dia mais exigentes e competitividade acirrada foram fatores 

determinantes na busca pela melhoria dos processos. 

Na administração pública essa preocupação é relativamente recente, não tendo mais que duas 

décadas de práticas efetivas a serem registradas e a Gestão da Qualidade tem sido utilizada 

como uma ferramenta para melhorar a relação entre o poder público e o cidadão. 

• 	A presente proposta para o modelo de Gestão da Qualidade tem como objetivo indicar caminhos 

para as questões relativas à qualidade no serviço prestado pelas UNIDADES VAPT VUPT e está 

estruturada contemplando os seguintes aspectos: 

- Padrões de Atendimento; 

- Avaliação de Desempenho Organizacional; 

- Indicadores de Desempenho; 

- Pesquisa de Satisfação; 

- Normatização. 

2. PADRÕES DE ATENDIMENTO 

Padrões de atendimento no serviço público são os compromissos definidos e, publicamente, 

assumidos pelos ÓRGÃOS PARCEIROS para atender a todo e qualquer cidadão com eficiência e 

eficácia. 

Os padrões que serão adotados terão como premissas: ampliar o acesso da população aos 

serviços prestados pelos órgãos públicos, melhorar a qualidade do atendimento prestado e 

estimular a participação dos cidadãos no monitoramento do setor público. 

Na definição dos padrões de atendimento serão observados alguns critérios que garantirão a 

sua efetiva utilidade. Eles devem ser exequíveis, mensuráveis e compreendidos por todos, sendo 

que a não observância dessas características poderá resultar em desestímulo à organização pela 

adoção de padrões inatingíveis. Além disso, há que se ter a garantia de que todas as UNIDADES 

VAPT VUPT adotarão os padrões definidos, assegurando ao cidadão a mesma qualidade de 

atendimento em todas as unidades. 

2.1.1. Modelo de Gestão da Qualidade — MGQ 
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O Modelo de Gestão da Qualidade, vai auxiliar as UNIDADES VAPT VUPT a melhorar 

continuamente a eficácia da gestão da qualidade dos seus processos de atendimento, buscando 

a satisfação do cidadão, que é a meta maior a ser alcançada por uma organização que presta 

serviços públicos à sociedade. 

A implementação do Modelo de Gestão da Qualidade requer envolvimento de todos os 

integrantes da Rede de Relacionamento VAPT VUPT, cabendo a cada um as seguintes 

responsabilidades: 

- PODER CONCEDENTE — estabelecer padrões e manter o Modelo de Gestão da Qualidade; 

- CONCESSIONÁRIA — monitorar e garantir o cumprimento das normas, procedimentos e 

padrões de qualidades estabelecidos, além de sugerir e implementar melhorias; 

ÓRGÃOS PARCEIROS — monitorar os procedimentos da qualidade estabelecidos para • 	assegurar a sua aplicação; 

UNIDADES VAPT VUPT — cumprir as normas, procedimentos e padrões de qualidade 

estabelecidos através dos servidores e funcionários garantindo a padronização do 

atendimento; 

CIDADÃO — avaliar a qualidade da prestação do serviço. 

A concepção do Modelo de Gestão da Qualidade para as UNIDADES VAPT VUPT deverá 

contemplar normas, procedimentos e padrões de qualidade para atender a gestão dos serviços 

públicos oferecidos aos cidadãos, abrangendo a Recepção, Triagem de Documentos, Prestação 

dos Serviços, Gerência de Atendimento e a UNIDADE VAPT VUPT. 

O Modelo de Gestão da Qualidade envolve documentação dos níveis estratégico, tático e 

operacional, abrangendo os seguintes documentos: 

Manual da Qualidade — declara a Política da Qualidade e descreve o Modelo de Gestão da 

Qualidade e suas diretrizes, responsabilidades e procedimentos adotados para a execução 

das atividades que afetam a qualidade. Apresenta a Missão, Visão e Valores, Objetivos, 

Metas e Indicadores de Desempenho das UNIDADES VAPT VUPT. Contém a Estrutura 

Organizacional do PODER CONCEDENTE, da CONCESSIONÁRIA e a Estrutura Organizacional 

das UNIDADES VAPTVUPT, apresentando as inter-relações, responsabilidades e autoridades 

quanto à gestão das unidades; 

- Registros da Qualidade — registra a qualidade obtida através de pesquisas de opinião, 

manifestação do cidadão, auditorias da qualidade e outras ferramentas da qualidade e 

possibilita a recuperação destas informações; 

Contratos e Legislação Externa — disponibiliza o acesso a documentos legais de origem 

externa que regulamentam ou impactam nos processos de gestão das UNIDADES VAPT 

VUPT; 

Relatório de Análise Crítica do Modelo de Gestão da Qualidade — o PODER CONCEDENTE 

analisará criticamente o modelo com o objetivo de avaliar a sua eficácia, tomar ações para 

melhoria de seus processos e aumentar a satisfação dos cidadãos; 
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Procedimentos da Qualidade — fixa diretrizes, políticas e procedimentos administrativos e 

operacionais de abrangência geral a serem adotados na execução das atividades internas 

das Unidades; 

Descrição de Funções— o modelo de gestão da qualidade disponibiliza descrição das funções 

dos colaboradores nas UNIDADES VAPT VUPT, estabelecendo competências e habilidades 

para o seu exercício; 

Manual de Procedimentos das UNIDADES VAPT VUPT — documento normativo que fixa a 

metodologia para execução das atividades de atendimento (prestação dos serviços) ao 

cidadão nas UNIDADES VAPT VUPT; 

Taxas e Tarifas dos Serviços— o modelo disponibilizará tabela com valores das taxas e tarifas 

para os serviços prestados nas UNIDADES VAPT VUPT; 

Links para os Aplicativos que dão suporte à Gestão da Qualidade — o MGQ disponibilizará o 

acesso aos sistemas que dão suporte à gestão da qualidade conforme perfil do cidadão; 

Formulários — o MGQ permite a consulta e impressão de qualquer formulário disponível 

neste sistema; 

Perfil das UNIDADES VAPT VUPT— disponibiliza dados sobre o horário de funcionamento, 

quantidade de funcionários, tamanho da área física ocupada; 

Relação dos Órgãos Prestadores de Serviços — o MGQ relaciona os órgãos prestadores de 

serviços agrupando-os por esfera governamental e publicando os serviços disponibilizados 

por cada órgão. 

2.2. Metodologia para a definição dos Padrões de Atendimento 

A definição dos padrões de atendimento das UNIDADES VAPT VUPT será elaborada através de 

metodologia específica para esse fim, na qual todos os ÓRGÃOS PARCEIROS, a CONCESSIONÁRIA 

e a Gerência de Atendimento das UNIDADES VAPT VUPT darão a sua contribuição. Os padrões 

apresentados nesse trabalho serão revistos, complementados e validados de acordo com a 

metodologia descrita a seguir: 

Grupo de Trabalho — deverá ser formado um grupo de trabalho, cuja coordenação será do 

PODER CONCEDENTE, composto por representantes de todos os ÓRGÃOS PARCEIROS 

envolvidos na prestação de serviços das UNIDADES VAPT VUPT, além de representante da 

CONCESSIONÁRIA. Esse Grupo de Trabalho terá as seguintes atribuições: 

• Definições gerais que devem ser observadas por todos os ÓRGÃOS PARCEIROS; 

• Acompanhamento da construção e validação de todos dos padrões; 

• Sensibilização e divulgação dos padrões entre todos os funcionários das UNIDADES VAPT 

VUPT; 

• Divulgação dos padrões entre os cidadãos das UNIDADES VAPT VUPTe população em 

geral; 

• Avaliação do nível de cumprimento dos padrões propostos; e 

• Avaliação do grau de satisfação do cidadão. 
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Sensibilização dos Funcionários — a ser realizado através de treinamento coordenado pela 

CONCESSIONÁRIA e apoiado pelo PODER CONCEDENTE e ÓRGÃOS PARCEIROS, deve 

divulgar os padrões, informando a data do início da adoção. Os funcionários devem ser 

orientados a adotar os padrões, conhecer a importância dos mesmos para a qualidade do 

atendimento, para a qual todos darão a sua contribuição. 

Mapeamento dos Serviços Oferecidos — trabalho a ser realizado pelo PODER CONCEDENTE 

e CONCESSIONÁRIA junto aos ÓRGÃOS PARCEIROS, levantando as informações e fluxos dos 

serviços prestados por cada um, indicando capacidades e limites. 

— Definição dos Padrões Gerais — a ser realizada pelo Grupo de Trabalho, esses padrões serão 

adotados por todos os órgãos parceiros, independentemente do serviço prestado, e pela 

Gerência de Atendimento das UNIDADES VAPT VUPT. 

- Definição de Padrões Específicos — a serem definidos pelos Órgãos Parceiros e validados 

pelo Grupo de Trabalho, levará em consideração as especificidades de cada serviço 

prestado. Os padrões deverão ser alocados nos grupos já definidos de acordo com as 

características afins. 

- Monitoramento e Avaliação dos Padrões — para o ajuste e aprimoramento da qualidade 

dos serviços prestados, os padrões serão permanentemente monitorados e avaliados 

através de Indicadores de Desempenho. 

3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

A principal finalidade do Desempenho Organizacional é garantir eficiência e rapidez na 

prestação dos serviços públicos e melhorar o padrão de qualidade do PROGRAMA VAPT VUPT, 

oferecendo ao cidadão serviços públicos com qualidade e de forma estruturada para 

proporcionar maior agilidade e conforto no atendimento. 

3.1. Padrões de Qualidade de Atendimento 

Os padrões de qualidade de atendimento devem ter uma descrição sucinta, objetiva e de fácil 

entendimento das características do atendimento que o cidadão deverá receber nas UNIDADES 

VAPT VUPT. Precisam ser factíveis e realistas, adequados à situação de cada ÓRGÃO PARCEIRO, 

não devendo gerar nos cidadãos expectativas que não possam, de fato, ser atendidas. Para 

facilitar o monitoramento, deverão ser alocados por grupo, conforme segue: 

3.1.1. Padrões para o Atendente 

Postura — o funcionário deverá fazer o atendimento com atenção, respeito e cortesia; 

- Informação — o funcionário deverá informar ao cidadão sobre todas as etapas do processo 

gerador do serviço que está demandando, indicando os requisitos e prazos para sua 

realização; 
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- Identificação — o funcionário deverá portar crachá de fácil leitura por parte do cidadão com 

nome e órgão prestador de serviço; 

Uniforme — o funcionário deverá portar uniforme padronizado, não sendo permitido 

nenhum acessório fora do modelo estabelecido; 

Atenção — o funcionário deverá conduzir o cidadão até o local do atendimento no caso de 

dificuldade do mesmo de se localizar e / ou se locomover; 

Avaliação — o funcionário deverá incentivar o cidadão a se manifestar sobre a qualidade do 

atendimento recebido através da Pesquisa Instantânea e da Pesquisa Espontânea, 

informando que o objetivo é a melhoria do atendimento a partir da visão do cidadão; 

Cumprimento do horário — o funcionário deverá cumprir o horário de trabalho previsto pela 

Gerência de Atendimento da UNIDADE VAPT VUPT. 

3.1.2. Padrões para Dependências e Instalações 

- Adequação — os espaços de funcionamento das UNIDADES VAPT VUPTdevem garantir o 

conforto do cidadão com a luminosidade e climatização adequadas à estação do ano, 

limpeza, e possibilidade de esperar sentado; 

- Acessibilidade — as dependências das UNIDADES VAPT VUPT devem garantir a acessibilidade 

a todos os cidadãos, notadamente aqueles com necessidades especiais; 

Sinalização Interna / Externa — a unidade deverá contar com um sistema eficiente de 

sinalização que permita o fácil acesso do cidadão a todos os órgãos e demais dependências 

das UNIDADES VAPT VUPT e que tenham uma manutenção permanente para reposição e 

ajustes, evitando a ausência de informações ou placas danificadas. A sinalização das 

UNIDADES VAPT VUPT será modernizada ao longo do período de duração do CONTRATO DE 

CONCESSÃO; 

Equipamentos — os equipamentos (computadores, impressoras, servidores, nobreaks etc.) 

devem sofrer manutenção permanente, de acordo com as especificações do fornecedor, 

para evitar o mau funcionamento ou a interrupção do atendimento; 

Sanitários — nas dependências das UNIDADES VAPT VUPT ou nas suas imediações devem ser 

disponibilizados sanitários masculinos e femininos e para portadores de necessidades 

especiais que deverão estar constantemente limpos e higienizados incluindo a reposição de 

toalhas, papel higiênico e sabão liquido; 

- Serviços de Conveniência — deverão ser disponibilizados serviços complementares de 

reprografia e fotografia cujo custo será por conta do cidadão; 

- Cadeira de rodas — todas as unidades deverão disponibilizar uma cadeira de rodas para 

acolher cidadãos ou funcionários que porventura sofram um mal-estar ou desconforto e 

necessitem permanecer no local aguardando chegada de atendimento emergencial. 

3.1.3. Padrões para a Comunicação com o Cidadão 

- Avaliação do Cidadão — diariamente o cidadão pode avaliar o serviço recebido através da 

Pesquisa Instantânea realizada através de Terminal de Avaliação a ser disponibilizado em 

todos os guichês de atendimento; 
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- Caixas Coletoras — serão disponibilizadas caixas coletoras com formulários específicos para 

receber o Registro de Opinião do Cidadão. A Gerência de Atendimento será responsável pelo 

encaminhamento das respostas aos cidadãos; 

- Ouvidoria — é conveniente que seja instalada uma ouvidoria, responsável por atender todas 

as manifestações dos cidadãos, quer sejam críticas, elogios, sugestões, solicitações ou 

dúvidas, dando o devido encaminhamento e resposta ao cidadão; 

Garantia de Resposta — ao cidadão será dada a garantia de resposta a todos os Registros de 

Opinião realizados, quer seja pela Ouvidoria, se houver, ou pela Pesquisa Espontânea. 

3.1.4. Padrões de Prazos e Horários Envolvidos nos Processos 

Horário de funcionamento — o horário de funcionamento das UNIDADES VAPT VUPT 

seguirão a definição abaixo: 

• UNIDADES VAPT VUPT de Grande Porte na capital e interior: de segunda a sexta-feira 

no intervalo das 7h00 às 19h00 e aos sábados das 8h00 as 13h00; 

• UNIDADES VAPT VUPT de Médio, Pequeno e Micro Porte: de segunda a sexta-feira, no 

intervalo das 8h00 às 17h00 

- Tempo de Espera — deverá ser cumprido o tempo de espera do cidadão para o atendimento 

de determinado serviço, definido a partir dos levantamentos de processos de prestação dos 

serviços realizados pelo fluxo do atendimento mapeado junto aos ÓRGÃOS PARCEIROS e 

validado pelo Grupo de Trabalho. Não poderá ser ultrapassado o Tempo Médio de Espera 

de 30 minutos para o atendimento (meta); 

- Prioridades — deverão ser obedecidas as prioridades no atendimento previstas em lei 

(idosos, pessoas portadoras de deficiência, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas 

de crianças de colo), e agendannento de HORA MARCADA; 

- Tempo de atendimento — o tempo médio de atendimento na prestação do serviço deverá 

ser definido a partir dos levantamentos de processos de prestação dos serviços realizados 

pelo fluxo do atendimento mapeado junto aos ÓRGÃOS PARCEIROS. Não poderá ser 

ultrapassado o Tempo Médio de Atendimento de 20 minutos (meta); 

- Cumprimento de prazos — o prazo de entrega dos documentos deve obedecer aqueles 

definidos a partir dos levantamentos de processos de prestação dos serviços realizados pelo 

fluxo do atendimento mapeado junto aos ÓRGÃOS PARCEIROS e assim definidos os 

principais serviços. 

- Fornecimento de senha — o atendimento será por ordem de chegada, não havendo 

privilégios, excetuando-se aqueles previstos em lei. Será emitida na Recepção / Triagem da 

unidade uma senha, de acordo com o órgão e serviço demandado pelo cidadão, através da 

qual o atendimento será ordenado e realizado. O número da última senha chamada deve 

estar disponível em monitores de fácil visualização por parte do cidadão. 

3.1.5. Padrões de satisfação do cidadão 

Grau de Satisfação do Cidadão — o Grau de Satisfação do Cidadão deverá atingir o percentual 

definido pela Coordenação das UNIDADES VAPT VUPT e sua aferição deverá tomar como base 

as modalidades de pesquisas implantadas. Não poderá ser inferior a 95% (meta). 
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3.2. Monitoramento e Avaliação 

A opção pela utilização de Padrões de Atendimento requer um compromisso com o 

monitoramento e a avaliação periódica dos resultados. O monitoramento dos padrões definidos 

para as UNIDADES VAPT VUPT será realizado através de monitoramento de processos e análise 

de indicadores, pesquisas de satisfação e auditorias. 

4. INDICADORES DE DESEMPENHO 

A necessidade de monitoramento e avaliação do atendimento prestado pelo serviço público 

torna-se cada dia mais premente, sendo a excelência na qualidade do atendimento buscada em 

todas as esferas governamentais. A evolução observada nessa área é irreversível e a cada dia 

novas soluções são implementadas buscando atender bem o cidadão. 

Oferecer um bom atendimento se tornou um dos grandes desafios das organizações, tanto 

públicas quanto privadas. Avaliar e monitorar esse atendimento passou a ser uma atividade 

imprescindível e a melhor forma de fazê-lo é através de indicadores de desempenho. 

Os indicadores de desempenho são índices desenvolvidos e implantados dentro de cada 

organização, de acordo com sua realidade, objetivando a medição dos principais pontos que 

afetam a sua gestão e seu resultado organizacional. Permitem a aferição dos dados em termos 

de qualidade, resultado, impacto etc., dos processos e dos objetivos das intervenções. Os 

indicadores podem ser expressos em número, percentual, descrição de processos, percepções 

ou fatos que indiquem a mudança qualitativa e / ou quantitativa de uma condição ou situação 

específica. Podem ser utilizados apenas como instrumentos de medida, sendo mais eficazes 

quando associados a metas que se pretende atingir com uma intervenção. 

4.1. Modelo de Gestão de Indicadores de Desempenho e Qualidade 

Os INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE a serem implantados nas Unidades VAPT 

VUPT terão como referência os principais elementos da qualidade que serão exigidos ao longo 

do período de execução do CONTRATO DE CONCESSÃO. Tais elementos foram classificados em 

4 (quatro) macro grupos: 

Grau de Satisfação do Cliente (GSA); 

Qualidade de Infraestrutura (01); 

Qualificação de Pessoal (QP); e 

Qualificação da Tecnologia das Aplicações (QTA). 

Esses quatro elementos serão utilizados como base para a sustentação da avaliação global dos 

serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA de forma coerente com as diretrizes do PROGRAMA 

VAPT VUPT. 

A seguir apresentamos a tabela dos indicadores de desempenho e qualidade com as respectiva 

unidades e descrição: 
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4.1.1. Grau de Satisfação do Cliente (GSA): 

CARACTERÍSTICA DE 

QUALIDADE 
N2 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
SIGLA UN 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO 

Grau de Satisfação do Cliente 

(GSA) 

1 
Grau de Satisfação Geral do 

Cidadão 
GSC % 

2 Tempo Médio de Espera TME minutos 

3 
Tempo Médio de 

Atendimento 
TME minutos 

4 Efetividade de Atendimento EFA % 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MANIFESTAÇÕES 

5 Respostas das manifestações REM % 

4.1.2. Qualidade de Infraestrutura (QI): 

CARACTERÍSTICA DE 

QUALIDADE 
Ng 

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
SIGLA UN 

Qualidade da Infraestrutura 

(CIO 

SISTEMA DE CONTROLE DE OCORRÊNCIAS 

6 

Disponibilidade de 

Equipamentos de 

Informática 

DEI % 

7 

Disponibilidade Geral nos 

Equipamentos de Apoio (Ar 

Condicionado) 

DSA % 

8 

Disponibilidade Geral nos 

Equipamentos TI e 

Comunicação (Rede Acesso 

Local) 

DSR % 

CHECK LIST 

9 

Não Conformidade 

identificadas nas condições 

limpeza, higiene de 

ambientes e banheiros 

NCL qtde 

10 

Não Conformidade na 

conservação geral do edifício 

e instalações 

NCE qtde 

4.1.3. Qualificação de Pessoal (QP): 
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CARACTERÍSTICA DE 

QUALIDADE 
N2  

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
SIGLA UN 

QUALIFICAÇÃO PESSOAL (QP) 

CONTROLE DE TREINAMENTO 

11 Percentual de Treinamento PTR % 

PESQUISA COM CIDADÃO 

12 
Qualidade de Serviço de 

Atendimento 
QSA % 

13 
Qualidade de Serviço de 

Orientação 
QS0 % 

4.1.4. Qualificação da Tecnologia das Aplicações (QTA): 

CARACTERÍSTICA DE 

QUALIDADE 
N2  

INDICADOR DE 

DESEMPENHO 
SIGLA UN 

QUALIDADE DA TECNOLOGIA 

DAS APLICAÇÕES (QTA) 

APLICAÇÕES DO PORTAL DO CIDADÃO 

14 
Disponibilidade de 

Aplicações Críticas 
DAC % 

15 
Disponibilidade de 

Aplicações High 
DAH % 

16 
Disponibilidade de 

Aplicações Normal 
DAN % 

Outros indicadores deverão ser utilizados ao longo do processo de funcionamento das 

UNIDADES VAPT VUPT pela CONCESSIONÁRIA e pelo PODER CONCEDENTE na gestão e operação 

das unidades, conforme detalhado no Apêndice VIII — Indicadores de Desempenho. 

5. PESQUISA DE SATISFAÇÃO; 

A tarefa de atendimento é a etapa final de um processo de múltiplas atividades que se 

desenrolam em um ambiente institucional, envolvendo dois tipos de atores: o atendente e o 

cidadão. 

Para aferirmos a qualidade do atendimento é indispensável ouvir aquele que utilizou o serviço, 

para que seja possível identificar com o máximo de precisão todas as causas que levaram ao 

bom ou mau atendimento. Nesse contexto investigativo, que possibilita o conhecimento e 

manutenção dos acertos e correção dos desvios, a pesquisa de opinião entra como uma das 

principais ferramentas de aferição da qualidade do serviço prestado nas UNIDADES VAPT VUPT. 

5.1. Objetivos da Pesquisa de Satisfação 

Objetivo Principal 
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Identificar o nível de satisfação dos cidadãos com os serviços prestados nas UNIDADES VAPT 

VUPT buscando a excelência do atendimento. 

Objetivos Secundários 

- Avaliar o desempenho do atendimento de cada órgão por posto; 

- Conhecer os motivos do não atendimento; 

- Conhecer o perfil do cidadão das UNIDADES VAPT VUPT; 

- Conhecer as causas da insatisfação do cidadão identificando oportunidades de melhorias; 

Conhecer o nível de satisfação dos funcionários e ÓRGÃOS PARCEIROS; 

- Conhecer o nível de envolvimento dos funcionários; 

Prover o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA de informações e dados estatísticos 

sobre a qualidade do atendimento e outras informações. 

5.2. Tipos de Pesquisa 

Em função da quantidade e complexidade dos serviços prestados pelas UNIDADES VAPT VUPT e 

pelo número de pessoas que diariamente procuram atendimento, é necessário um 

monitoramento contínuo dos níveis de satisfação dos cidadãos sob diversos aspectos. Os quatro 

tipos de pesquisa propostos darão uma visão ampla sobre o nível de atendimento oferecido 

pelas unidades, não descartando, entretanto, a necessidade de pesquisas pontuais, com 

formatações específicas, para a identificação de outros fatores passíveis de julgamento. 

Tipos de pesquisas de opinião que deverão ser implementadas nas UNIDADES VAPT VUPT: 

Pesquisa Dirigida Ampla; 

Pesquisa Dirigida Instantânea; 

- Pesquisa Espontânea; 

5.2.1. Pesquisa Dirigida Ampla 

A ser realizada com os cidadãos após o atendimento, envolverá questões objetivas passíveis de 

tabulação. Além de contemplar as respostas básicas sobre o nível geral de satisfação em relação 

ao atendimento, envolverá também questões quanto à qualidade do atendimento prestado 

pelos órgãos, do tempo de espera, do horário de funcionamento, dos serviços auxiliares 

ofertados, conforto do ambiente, facilidade de acesso e ao perfil do cidadão. 

Universo / Amostra 

A Pesquisa Dirigida Ampla terá como universo todos os cidadãos atendidos pelas UNIDADES 

VAPT VUPT. A base será o número médio de atendimento diário das UNIDADES VAPT VUPT. 

O número obtido para cada UNIDADE VAPT VUPT será distribuído por cada órgão, em função do 

seu percentual de participação no número de atendimento médio geral diário da unidade. Após 

definida o tamanho da amostra por órgão, essa deverá ser distribuída pelos serviços prestado 
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em função do percentual de participação no número do atendimento médio diário do órgão. O 

número final deverá ser distribuído pelos dias e turnos a serem pesquisados. 

Para que o resultado seja o mais fidedigno possível, a amostra deverá ser aleatória. Só serão 

entrevistados os cidadãos que utilizaram os serviços. Os pesquisadores deverão selecionar o 

primeiro cidadão que for atendido quando do início da pesquisa, descartando o próximo, 

entrevistando o seguinte e assim sucessivamente até atingir o tamanho da amostra especificado 

para aquele órgão / serviço. 

Recursos a serem utilizados 

A pesquisa será realizada através de formulários. Diariamente, após a realização da pesquisa, os 

dados deverão ser transferidos para o Sistema de Pesquisa desenvolvido com o objetivo de 

tabular os dados gerados, emitir os relatórios previstos, disponibilizar telas de consulta e 

alimentar o Sistema de Indicadores. 

Duração e Periodicidade 

A pesquisa deverá ser realizada anualmente, durante uma semana, em todos os dias e em todos 

os turnos de funcionamento das unidades. Todas as unidades deverão realizar a pesquisa no 

mesmo período. Na análise dos dados há que se observar a sazonalidade de determinados 

serviços, que sobrecarregam dias e meses específicos do ano, podendo distorcer o resultado 

final, informação indispensável à análise. 

Responsável pela aplicação 

A pesquisa será estruturada e coordenada pelo PODER CONCEDENTE que será responsável 

também pela seleção dos pesquisadores e elaboração dos relatórios analíticos e sintéticos. 

Sobre nenhuma hipótese o pesquisador deverá ser funcionário da CONCESSIONÁRIA nem 

trabalhar na unidade, sendo recomendado que o recrutamento seja feito no mercado, entre 

universitários de áreas afins. É indispensável que tenham um perfil adequado ao trabalho, como 

facilidade de comunicação, simpatia, responsabilidade e comprometimento com os resultados. 

A quantidade de pesquisadores será definida em função do tamanho da amostra a ser 

pesquisada e da quantidade de serviços oferecidos, podendo variar de um a três por unidade. 

Treinamento dos Pesquisadores 

Os pesquisadores podem definir o sucesso ou o fracasso de um trabalho de pesquisa. O 

recrutamento mal feito, treinamento inadequado, registros incorretos dos dados colhidos e 

desconhecimento dos objetivos da pesquisa são condições que devem ser evitadas. Após 

seleção e contratação, os pesquisadores passarão um treinamento que envolverá os seguintes 

aspectos: 

— Conhecimento da organização; 

— Conhecimento da metodologia da pesquisa; 
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Conhecimento dos objetivos da pesquisa; 

Postura; 

Técnicas de entrevista; 

Técnicas de abordagem ao cidadão; 

Coleta e registro dos dados; 

Formulário de coleta; 

Visita ao local da pesquisa antes do seu início. 

Resultados 

Os resultados da pesquisa serão consolidados em relatórios analíticos onde estarão 

apresentados os resultados de todos os indicadores e a análise desses indicadores por unidade 

/ ÓRGÃO PARCEIRO. As deficiências encontradas deverão ser devidamente evidenciadas nesses 

relatórios para que possam ser rapidamente corrigidas. Serão elaborados também relatórios 

sintéticos a serem emitidos com o resumo dos resultados. 

A responsabilidade pela elaboração dos relatórios e divulgação dos resultados será do PODER 

CONCEDENTE, visto que cabe a ele a coordenação geral da pesquisa em todos os níveis. Os 

resultados deverão ser socializados com a CONCESSIONÁRIA, com os gestores e coordenadores 

dos órgãos parceiros. 

5.2.2. Pesquisa Dirigida Instantânea 

A ser realizada com todos os cidadãos após a prestação do serviço, envolverá as respostas 

básicas sobre o nível de satisfação em relação ao atendimento prestado pelas UNIDADES VAPT 

VUPT (ótimo, bom, regular, ruim). Todos os cidadãos deverão ser orientados a responder a 

pesquisa manifestando a sua opinião. Esta pesquisa será feita através de um terminal de 

avaliação disponível para cada atendente, cujos dados serão processados pelo Sistema de 

Gestão do Atendimento. Vale salientar que essa pesquisa permite avaliar o desempenho do 

atendente no serviço prestado, sob a ótica do cidadão. 

Universo / Amostra 

Deverão participar dessa pesquisa todos os cidadãos atendidos no dia por uma unidade / órgão. 

Recursos a serem utilizados 

O Sistema de Gerenciamento de Atendimento deverá disponibilizar para o cidadão um terminal 

no local onde foi atendido, preservando a sua total privacidade, para que possa responder sem 

constrangimento o que achou do atendimento (Ótimo, Bom, Regular, Ruim). O sistema deverá 

migrar diariamente essa informação para o Sistema de Pesquisa para que os dados possam ser 

tabulados e os indicadores gerados. 

Periodicidade 

Essa pesquisa deverá ser realizada diariamente. 
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Responsável pela aplicação 

Essa pesquisa deverá ser orientada pelo atendente que prestou o serviço no órgão. Cada ponto 

de atendimento deverá ter um terminal disponível para a aplicação da pesquisa. 

Resultados 

O resultado dessa pesquisa estará disponível para consulta online no Modelo de Gestão da 

Qualidade cinco dias após a sua realização. Ao ser detectada qualquer anomalia, ou qualquer 

outra demanda sobre resultados, um relatório analítico deverá ser elaborado, não havendo, no 

entanto, uma periodicidade definida para esse tipo de trabalho. Relatórios sintéticos estarão 

disponíveis no Sistema de Pesquisa, conforme modelo constante no subtópico seguinte. 

5.2.3. Pesquisa Espontânea 

Essa pesquisa, como o próprio nome indica, dependerá exclusivamente da vontade do cidadão 

se manifestar. Recomenda-se, entretanto, que o mesmo seja informado dos objetivos e 

motivado a participar através de ampla divulgação com banners e cartazes explicativos de como 

utilizar esse instrumento de aferição. A UNIDADE VAPT VUPT deverá disponibilizar, ainda, 

atendentes para prestar as devidas informações. 

Universo / Amostra 

O universo dessa pesquisa englobará todas as pessoas que circularem pelas instalações da 

UNIDADE VAPT VUPT, independentemente de terem ido ou não buscar atendimento. Por ser 

uma pesquisa espontânea, essa amostra não pode ser definida, pela impossibilidade de se 

precisar a quantidade de pessoas que participarão. A identificação não é obrigatória, ficando a 

critério do cidadão. A não identificação, entretanto, não permitirá a comunicação da UNIDADE 

VAPT VUPT com o cidadão, o que deverá ocorrer sempre que for fornecido nome e endereço, 

ou endereço eletrônico ou telefone. Vale salientar que o total da amostra a ser considerado para 

o cálculo dos indicadores, para os dados tabuláveis, deverá computar todas as mensagens 

recebidas em determinado período. 

Recursos a serem utilizados 

Essa pesquisa, diferentemente das demais, terá dados não tabuláveis. Cada UNIDADE VAPT 

VUPT, deverá disponibilizar uma caixa coletora acrílica devidamente padronizada, com cadeado, 

onde deverá constar um suporte para a colocação de formulários específicos para a coleta dos 

dados. Estes dados deverão ser tratados pelo Sistema de Registro de Opinião. 

Periodicidade 

Essa pesquisa não terá nenhuma restrição quando a periodicidade, podendo ser realizada 

diariamente. 

Responsável pelo gerenciamento 
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Essa pesquisa deverá ser coordenada pela administração da UNIDADE VAPT VUPT, que terá 

como responsabilidade: manutenção das caixas coletoras; reposição dos formulários da 

pesquisa; inserção dos dados no Sistema de Registro de Opinião; elaboração de respostas ao 

cidadão; e inserção das respostas no Sistema de Registro de Opinião. As caixas coletoras devem 

ser fechadas com cadeado e sua abertura será feita pelo administrador da unidade a quem 

caberá a guarda da chave. 

Respostas dadas pela UNIDADE VAPT VUPT 

Essa pesquisa não se limita apenas a receber e tratar as mensagens. É a única pesquisa que 

requer uma interação com os cidadãos que participarem, através de respostas a serem enviados 

quando for disponibilizado um endereço. Essa interação, através de respostas rápidas e 

objetivas, é indispensável para a credibilidade da ferramenta junto aos cidadãos, que só a 

utilizarão com a garantia de que terão uma resposta. A administração da unidade deverá indicar 

um funcionário que ficará responsável pela elaboração das respostas. Caso o cidadão tenha 

informado endereço eletrônico, endereço para correspondência e / ou telefone, o e-mail deverá 

ser a primeira opção a ser escolhida como meio de resposta. Caso contrário, optar pelo telefone 

ou por carta postada, nessa ordem. As mensagens sem endereço dispensam, naturalmente, uma 

resposta. 

5.2.4. Relatórios Gerenciais 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA produzir e enviar os Relatórios Gerenciais das 

UNIDADES VAPT VUPT, para a avaliação e análise do PODER CONCEDENTE, de forma sistemática, 

visando o acompanhamento e monitoramento da gestão e operação das referidas unidades. 

Os Relatórios Gerenciais deverão ser padronizados em seu formato e conter todas as 

informações referentes aos atendimentos realizados nas UNIDADES VAPT VUPT, obedecendo 

aos seguintes critérios: • 	
Relatórios Estatísticos — deverão conter todas as estatísticas de atendimento, por unidade, 

por órgão, por serviço, consolidados diária e mensalmente e enviados eletronicamente para 

o Poder Concedente respectivamente no final de cada dia (diários) e até o 5° (quinto) dia 

útil do mês subsequente (consolidado mensal); 

Relatórios de Satisfação do Cidadão — deverão conter a síntese da Pesquisa Instantânea 

realizada ao final de cada atendimento como grau de satisfação do cidadão com o 

atendimento recebido. Deverá ser enviado eletronicamente para o Poder Concedente no 

final de cada dia (pesquisa diária) e a até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente 

(consolidado mensal); 

Relatório com os Indicadores de Desempenho — deverão conter a medição dos indicadores 

de desempenho definidos (Grau de Satisfação do Cidadão, Tempo Médio de Espera, Tempo 

Médio de Atendimento), extraídos do Sistema de Gestão do Atendimento e enviados 

eletrônicamente para o PODER CONCEDENTE no final de cada dia (consolidado diário e a 

até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente (consolidado mensal); 
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Relatório do Registro de Opinião do Cidadão — deverá conter a síntese de todas as 

manifestações do cidadão (Registro de Opinião) tabuladas pela CONCESSIONÁRIA contendo 

os dados do cidadão, dia, hora, unidade onde foi realizado o registro, tipo de registro (elogio, 

crítica, reclamação, denúncia, e resposta da Gerência de Atendimento para o cidadão); 

deverá ser enviado eletrônicamente para o PODER CONCEDENTE no final de cada dia 

(registros diários) e a até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente (consolidado mensal); 

5.3. Auditorias Internas 

A Auditoria da Qualidade no Atendimento é um mecanismo importante de retroalimentação, 

tendo em vista que os resultados apurados através do Relatório de Análise Crítica da Auditoria 

possibilitarão o aperfeiçoamento da gestão das UNIDADES VAPT VUPT e da supervisão do 

PODER CONCEDENTE, mediante a identificação e superação de obstáculos e disseminação dos 

pontos fortes, visando ao bom desempenho das referidas unidades. 

5.3.1. Objetivo 

A Auditoria da Qualidade no Atendimento tem como objetivo o monitoramento da qualidade 

no atendimento das UNIDADES VAPT VUPT visando garantir o cumprimento dos padrões 

estabelecidos pelo Governo que subsidiarão a remuneração da CONCESSIONÁRIA. A Auditoria 

realizará o monitoramento mediante procedimentos metodológicos, instrumentos de coleta de 

informações e de resultado, considerando recursos humanos, materiais, instalações físicas, 

entre outros. 

5.3.2. Metodologia 

A metodologia da auditoria proposta para as UNIDADES VAPT VUPT deverá ser aplicada a todas 

as unidades, através do PODER CONCEDENTE, que realizará a execução das etapas abaixo 

discriminadas e pela definição dos recursos humanos, materiais e financeiros necessários. 

Planejamento 

Elaboração do Calendário Anual de Auditoria, que deverá conter o período da auditoria. Propõe-

se que seja semestral, com duração de 2 a 5 dias em cada UNIDADE VAPT VUPT, em todos os 

turnos de trabalho, considerando o porte das mesmas (volume de atendimento). 

Preparação 

Definição e disponibilização dos recursos e condições necessárias para o êxito do trabalho, tais 

Cada UNIDADE VAPT VUPT receberá a visita dos auditores, que deverão ter conhecimento 

de gestão de unidade de atendimento e visão crítica, capazes de perceber as oportunidades 

de melhoria; 

Apresentação do auditor ao Gerente da UNIDADE VAPT VUPT sobre a visita técni do 

auditor na referida unidade, constando nome do mesmo e período; 
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Formulários para coleta de informações e disponibilização de resultados; 

Kit do auditor — composição de material com informações básicas sobre a UNIDADE VAPT 

VUPT a ser auditada, a exemplo de quantidade de funcionários por vínculo empregatício e 

volume de atendimento; 

Treinamento dos auditores — orientação técnica sobre o trabalho a ser desenvolvido 

(finalidade, metodologia, postura, etc.) e disponibilização do kit; 

Recursos financeiros — para despesas com diárias, passagens, entre outros, visando à 

auditoria nas UNIDADES VAPT VUPT de responsabilidade do PODER CONCEDENTE. 

Realização 

Realização de entrevista e observação in loco pelos auditores para preenchimento da Lista 

de Verificação de Auditoria, devendo os mesmos selecionarem os funcionários a serem 

entrevistados por turno de trabalho, incluindo a triagem; 

Revisão e organização das informações coletadas pelos auditores, com a identificação dos 

pontos fortes e das oportunidades de melhoria, para elaboração da Síntese de Auditoria de 

Processo; 

Realização de reunião de fechamento, onde o PODER CONCEDENTE e os auditores 

apresentarão as suas conclusões aos representantes das áreas auditadas, para que estes 

tenham uma melhor compreensão e aceitação dos resultados da auditoria; 

Elaboração do Relatório de Análise Crítica pelo PODER CONCEDENTE, com o objetivo de 

avaliar as oportunidades de melhoria, as sugestões e as considerações dos auditores quanto 

à eficácia dos processos auditados, bem como estabelecer os prazos para que a 

CONCESSIONÁRIA implantar as ações preventivas e corretivas e definir priorização para 

implementar as soluções propostas. 

Elaborar Diagnóstico evidenciando os problemas comuns às UNIDADES VAPT VUPT, 

relatados pelos entrevistados ou observados pelos auditores e que comportam a 

implementação de ações corretivas e preventivas e encaminhar para a CONCESSIONÁRIA. 

Acompanhamento 

Verificação in loco, nas datas previstas, da eficácia das ações de melhorias a serem 

implementadas pelas UNIDADES VAPT VUPT identificadas no Relatório de Análise Crítica. 

Os instrumentos para monitorannento e avaliação da qualidade dos serviços prestados pelas 

UNIDADES VAPT VUPT relacionados nesta proposta poderão ser implantados de forma 

gradativa, porém é imprescindível que se faça um planejamento para garantir a sua totalidade 

no final de um ano de funcionamento efetivo das unidades. 

6. NORMATIZAÇÃO 

Os procedimentos administrativos e operacionais deverão seguir as normas estabelecidas pelo 

PODER CONCEDENTE, de forma a viabilizar a eficiência de sua execução e a homogene ade da 

linguagem técnica entre os integrantes da rede de relacionamento das UNIDADES VAPil  VUPT. 
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O PODER CONCEDENTE deve, juntamente com a CONCESSIONÁRIA, promover a elaboração dos 

manuais, que deverão ser atualizados permanentemente a cada alteração ou implantação de 

novos procedimentos, rotinas operacionais, serviços, entre outras situações, devendo cada 

ÓRGÃO PARCEIRO ficar responsável pela atualização das informações de seus serviços. Tal 

iniciativa visa a padronização de informações na rede de relacionamento VAPT VUPT, 

aumentando a eficiência na prestação dos serviços ao cidadão. 

A implantação do Sistema de Gestão da Qualidade — SGQ servirá para documentar, 

implementar, manter e melhorar continuamente a eficácia da gestão da qualidade nas 

UNIDADES VAPT VUPT, de acordo com os requisitos da Norma 150 em vigor. 

O Sistema de Gestão da Qualidade visa a disponibilização e manutenção dos documentos da 

qualidade para gestores e funcionários da CONCESSIONÁRIA, Órgãos Parceiros e PODER 

CONCEDENTE, que serão definidos por esta última. Esse sistema poderá permitir o acesso as 

seguintes informações referentes as UNIDADES VAPTVUPT: 

- Estrutura organizacional do órgão ao qual estão subordinadas; 

Estrutura operacional das UNIDADES VAPT VUPT; 

- Manual de Procedimentos das Unidades de Serviços; 

- Manual de Funcionamento das UNIDADES VAPT VUPT; 

Relação dos órgãos parceiros; 

- Conceitos sobre o novo modelo de gestão, através de contrato de Parceria Público-Privado; 

Objetivos da qualidade, metas e indicadores; 

- Os procedimentos da qualidade, que é a nova terminologia dada para as Normas, segundo 

a ISO 9001-2000; 

- O perfil das UNIDADES VAPT VUPT com dados sobre o horário de funcionamento, 

quantidade de funcionários por vínculo empregatício, tamanho da área física ocupada, 

serviços disponibilizados, entre outros. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

c) Modelo de Gestão de Pessoas 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem 

utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.3) Modelo de Gestão de Pessoas — descrição do formato a ser 

utilizado pelo CONCORRENTE: Recrutamento e Seleção, Capacitação, 

Avaliação de Desempenho, Fardamento e Identificação Funcional. 
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1. RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 

As UNIDADES VAPT irão operar com funcionários recrutados no mercado de trabalho mediante 

perfil funcional referencial apresentado e contratados para exercer as funções estabelecidas na 

gestão administrativa (gerentes, técnicos, analistas, suportes administrativos etc.) e na 

operação, como os atendentes (recepção e apoio, triagem e atendimento nos órgãos), 

funcionários de apoio (auxiliar de serviços gerais, copeira, vigilantes, entre outros). 

1.1. Recrutamento 

O Perfil de Funções exigido na fase de recrutamento e seleção para os funcionários públicos dos 

ÓRGÃOS PARCEIROS e dos contratados pela CONCESSIONÁRIA para que executem as suas 

atividades de acordo com o padrão de atendimento das UNIDADES VAPT VUPT deverá ser 

rigorosamente seguido para não comprometer a qualidade dos serviços e, consequentemente, 

colocar em risco as premissas que norteiam o modelo de excelência na prestação de serviços 

públicos. 

Os requisitos que deverão ser seguidos pelos ÓRGÃOS PARCEIROS e pela CONCESSIONÁRIA para 

a seleção dos funcionários estão relacionados a seguir. 

1.1.1. ÓRGÃOS PARCEIROS 

O processo de recrutamento para a definição dos Supervisores dos órgãos que estarão nas 

UNIDADES VAPT VUPT é de responsabilidade dos órgãos e deve ser bem conduzido dentro das 

instituições, pois é necessário respeitar os requisitos necessários para a seleção do funcionário 

que será o representante do órgão dentro das unidades e que realizarão o suporte técnico para 

a realização dos serviços prestados. 

Os servidores públicos selecionados devem participar dos treinamentos ministrados por 

empresa especializada contratada pela CONCESSIONÁRIA, visando alinhar e capacitar todos os 

funcionários das UNIDADES VAPT VUPT nas premissas e diretrizes do modelo de atendimento, 

bem como as capacitações comportamentais. 

O comprometimento dos órgãos parceiros será fundamental na seleção interna dos 

funcionários, possibilitando que os melhores avaliados sejam aproveitados para desempenhar 

as suas funções nas UNIDADES VAPT VUPT. 

1.1.2. CONCESSIONÁRIA 

Caberá a CONCESSIONÁRIA contratar os funcionários necessários para atuarem na operação das 

UNIDADES VAPT VUPT, compreendendo os cargos e funções descritas no "APÊNDICE II — 

QUADRO DE PESSOAL E PERFIL DE CARGOS E FUNÇÕES DAS UNIDADES VAPT VUPT". 

A contratação precisará ser precedida de uma seleção, realizada por empresa especializada ou 

profissional com larga experiência em processos seletivos, de acordo com o perfil ex ido para 

o desempenho das referidas funções, incluindo entrevista, aplicação de prova de red ão e teste 

prático para medir o conhecimento básico em informática. 
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A CONCESSIONÁRIA ficará responsável, também, em contratar funcionários para a execução de 

serviços gerais de copa, conservação e limpeza, segurança e vigilância que poderão prestar esses 

serviços mediante contrato com empresas específicas de fornecimento desse tipo de mão de 

obra. 

1.1.3. Formas de Contratação 

O quadro de pessoal das UNIDADES VAPT VUPT poderá apresentar os seguintes vínculos 

em pregatícios: 

Funcionário Público — profissional que possui vínculo empregatício com a Administração 

Pública, estando originalmente lotado em órgão, fundação, autarquia, empresa pública ou 

sociedade de economia mista; 

Ocupante de Cargo de Provimento Temporário — profissional ocupante de cargo de 

confiança que não possui vínculo empregatício com a Administração Pública, porém exerce 

atividade de chefia ou coordenação; 

Funcionário da CONCESSIONÁRIA — profissional contratado diretamente pela 

CONCESSIONÁRIA para prestar serviço nas UNIDADES VAPT VUPT, realizando atividades que 

vão desde a Gerência da Unidade até os serviços de Atendentes, Assistentes 

Administrativos, Técnicos de TI, Manutenção e Almoxarifado, Secretária e Auxiliar de 

Serviços Gerais que prestam serviços nas UNIDADES; 

Funcionário de Empresa Contratada — profissional cujo vínculo empregatício está associado 

a uma empresa fornecedora de mão de obra e será disponibilizado nas UNIDADES VAPT 

VUPT através da CONCESSIONÁRIA, que prestará serviços de apoio, limpeza, vigilância, 

segurança, manutenção, entre outros. 

A remuneração salarial dos funcionários públicos obedecerá ao plano de carreira do Governo do 

Estado de Goiás, podendo ser previsto um adicional de produtividade como estímulo de ingresso 

e permanência nas UNIDADES VAPT VUPT. É importante salientar que o pagamento da 

gratificação não deverá ser realizado linearmente, mas baseado na apuração do desempenho 

de cada funcionário, medido através de Avaliação de Desempenho, para que estimule o 

cumprimento das metas estabelecidas. 

Para que cada UNIDADE VAPT VUPT possa funcionar com sua capacidade ideal de acordo com o 

modelo proposto de atendimento será necessária a disponibilização a projeção de quantitativo 

de funcionários baseada no edital da concorrência, de acordo com o quadro apresentado a 

seguir. 
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1.1.4. PROJEÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DAS UNIDADES VAPT VUPT 

1.1.4.1. CONCESSIONÁRIA 

FUNÇÃO SPE 
RH CONCESSIONÁRIA — SPE 34 

Diretor Geral 1 

Secretária da Diretoria 1 

Analista de Controladoria 2 

Assistente de Controladoria 1 

Assistente de Marketing 1 

Estagiário de Marketing 1 

Gerente de Qualidade 1 

Coordenação de Qualidade e Processos 1 

Analista de Qualidade e Processos 3 

Gerente de Operações 1 

Coordenador de Atendimento Unidades Capital 1 

Coordenador de Atendimento Unidades Interior 2 

Coordenador de Atendimento Unidades Pequeno 
e Micro Porte 

2 

Gerente Administrativo Financeiro 1 

t:*nador de Implantação 1 

Gerente de Implantação 1 

Analista Financeiro 2 

Assistente Financeiro 1 
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FUNÇÃO SPE 

Coordenador de Recursos Humanos 1 

Analista de Recursos Humanos 2 

Analista de Departamento de Pessoal 2 

Técnico de Segurança do Trabalho 1 

Coordenador de Manutenção Predial 1 

Gerente de TIC 1 

Coordenador de TIC 1 

Analista de Suporte de Rede 1 

1.1.4.2. UNIDADES VAPT VUPT DE GRANDE PORTE 

FUNÇÃO ARAGUAIA 
BANANA 

SHOPPING 
CAMPINAS 

CIDADE 
JARDIM 

APARECIDA 
DE 

GOIÂNIA 
BURITI 

RH CONCESSIONÁRIA 104 96 101 106 96 

Atendentes Padrão (Recepção, Triagem) 9 9 9 9 9 

Atendentes Padrão (Orientação) 10 9 10 11 9 

Atendentes Padrão (Atendimento) 48 42 44 49 40 

Atendentes Padrão (Retaguarda) 4 4 4 4 6 

Atendentes Perfil Estudante Direito 10 9 10 10 9 

Atendentes Perfil Estudante Direito (Reserva 
Técnica) 

5 5 6 5 5 

Gerente da Unidade de Atendimento 1 1 1 1 1 

Secretária da Gerência de Atendimento 1 1 1 1 1 

Supervisor Administrativo 1 1 1 1 1 
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FUNÇÃO ARAGUAIA 

1 

BANANA 
SHOPPING 

CAMPINAS 
CIDADE 
JARDIM 

- 	- 

APARECIDA 
DE 

GOIÂNIA 
TI _aeriffik 

Assistente Administrativo 1 1 1 1 
Assistente de Departamento de Pessoal 1 1 1 1 1 

Assistente de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 
Técnico de Almoxarifado 1 1 1 1 1 
Auxiliar de Serviços Gerais 4 4 4 4 4 
Copeira 1 1 1 1 1 
Técnico de Manutenção Predial 1 1 1 1 1 
Técnico de Manutenção de Refrigeração 1 1 1 1 1 
Técnico de Manutenção Elétrica 1 1 1 1 1 
Técnico de TIC 1 1 1 1 1 
Auxiliar de TIC 1 1 1 1 1 
Supervisor de Atendimento 1 1 1 1 1 

RH ÓRGÃOS PARCEIROS 21 21 20 21 20 

RH - Atendente (Órgão) 1 1 1 1 1 
RH - Coleta Biométrica (DETRAN Terceirizado) 2 2 2 2 2 
RH -Supervisar (Órgão) 14 14 13 14 13 

RH - Assistente Social (Órgão) 1 1 1 1 1 

RH - Psicólogo (Órgão) 1 1 1 1 1 
RH - Médico (Órgão) 1 1 1 1 1 
RH - Conciliador (Órgão) 1 1 1 1 1 

-.s._ 

CÃ) 
-,1 
Ce 



FUNÇÃO ARAGUAIA 
BANANA 

SHOPPING 
CAMPINAS 

TOTAL CONCESSIONÁRIA E ÓRGÃOES 
PARCEIROS 

125 117 121 

CIDADE 
JARDIM 

 

APARECIDA 
DE 

GOIÂNIA 
BURITI  

116 

    

 

127 
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RH CONCESSIONÁRIA 81 32 33 1  53 49 63 56 56 53 51 58 46 51 50 52 47 51 51 56 51 53 55 52 47 

Atendentes Padrão (Recepção, Triagem) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Atendentes Padrão (Orientação) 8 1 1 4 3 6 5 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 4 4 3 

Atendentes Padrão (Atendimento) 36 5 6 18 15 24 20 20 18 16 23 16 19 18 20 17 19 19 23 19 20 22 20 17 

Atendentes Padrão (Retaguarda) 5 1 1 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Atendentes Perfil Estudante Direito 7 2 2 4 4 5 4 4 4 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 

Atendentes Perfil Estudante Direito 
Reserva Técnica) 

3 1 1 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 

da1JnidadedeAtendimento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Secretária da Gerência de Atendimento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Supervisor Administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assistente Administrativo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assistente de Departamento de Pessoal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Assistente de Recursos Humanos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico de Almoxarifado 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Auxiliar de Serviços Gerais 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Copeira 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico de Manutenção Predial 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Técnico de Manutenção de Refrigeração 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico de Manutenção Elétrica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Técnico de TIC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Auxiliar de TIC 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Supervisor de Atendimento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RH ÓRGÃOS PARCEIROS 19 12 9 19 19 20 19 20 19 19 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

RH —Atendente (Órgão) 2 6 - 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

RH - Coleta Biométrica (DETRAN 
.._. -ceirizado) 

2 - 2 2 2 3 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RH—fti pervisor (Órgão) 11 5 5 11 11 11 11 11 11 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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RH - Assistente Social (Órgão) 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - 

RH — Psicólogo (Órgão) 1 - - 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - 

RH — Médico (Órgão) 1 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

RH —Conciliador (Órgão) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL CONCESSIONÁRIA E ÓRGÃOES 
PARCEIROS 

100 44 42 72 68 83 75 76 72 70 72 60 65 64 66 61 65 65 70 65 67 69 66 61 

1.1.4.4. UNIDADES VAPT VUPT PADRÃO 

FUNÇÃO DETRAN SECIMA JUCEG 

RH CONCESSIONÁRIA 32 10 28 

Atendentes Padrão (Recepção, Triagem) 3 3 3 
Atendentes Padrão (Orientação) 5 1 3 

Atendentes Padrão (Atendimento) 14 - 14 

Atendentes Padrão (Retaguarda) 2 - - 

Atendentes Perfil Estudante Direito 3 1 3 

;ttendentes Perfil Estudante Direito (Reserva 
Técnica) 

_ _ _ 

Gerente da Unidade de Atendimento - - 
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FUNÇÃO DETRAN SECIMA JUCEG 

Secretária da Gerência de Atendimento - - - 

Supervisor Administrativo - - - 

Assistente Administrativo - - 

Assistente de Departamento de Pessoal - - - 

Assistente de Recursos Humanos - - - 

Técnico de Almoxarifado - - 

Auxiliar de Serviços Gerais 3 3 3 

Copeira - - - 

Técnico de Manutenção Predial - - - 

Técnico de Manutenção de Refrigeração - - - 

Técnico de Manutenção Elétrica - - - 

Técnico de TIC - - - 

Auxiliar de TIC 1 1 1 

Supervisor de Atendimento 1 1 1 

RH ÓRGÃOS PARCEIROS 6 1 1 

RH — Atendente (Órgão) - - - 

RH - Coleta Biométrica (DETRAN Terceirizado) 4 - 

RH — Supervisor (Órgão) 1 1 1 

RH - Assistente Social (Órgão) - - - 

RH — Psicólogo (Órgão) - - - 

RH — Médico (Órgão) 1 - 

RH — Conciliador (Órgão) - - - 

TOTAL CONCESSIONÁRIA E ÓRGÃOES 
PARCEIROS 

38 11 29 
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1.1.4.5. UNIDADES VAPT VUPT DE PEQUENO E MICRO PORTE 

FUNÇÃO PEQUENO MICRO 

RH CONCESSIONÁRIA 13 8 

Atendentes Padrão (Recepção, Triagem) 1 1 

Atendentes Padrão (Orientação) 1 1 

Atendentes Padrão (Atendimento) 7 3 

Atendentes Padrão (Retaguarda) - 

Atendentes Perfil Estudante Direito 2 1 

Atendentes Perfil Estudante Direito (Reserva 
Técnica) 

_ _ 

Gerente da Unidade de Atendimento - - 

Secretária da Gerência de Atendimento - - 

Supervisor Administrativo - - 

Assistente Administrativo - - 

Assistente de Departamento de Pessoal - - 

Assistente de Recursos Humanos - - 

Técnico de Almoxarifado - - 

Auxiliar de Serviços Gerais 1 1 

Copeira - 

Técnico de Manutenção Predial - - 

Técnico de Manutenção de Refrigeração - - 

Técnico de Manutenção Elétrica - - 

..13,,to de TIC - - 

Auxiliar de TIC - - 
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FUNÇÃO PEQUENO MICRO 

Supervisor de Atendimento 1 1 

RH ÓRGÃOS PARCEIROS O O 

RH — Atendente (Órgão) 
RH - Coleta Biométrica (DETRAN Terceirizado) 

RH — Supervisor (órgão) - 

RH - Assistente Social (Órgão) - 

RH — Psicólogo (Órgão) 

RH — Médico (Órgão) - 

RH — Conciliador (Órgão) 

TOTAL CONCESSIONÁRIA E ÓRGÃOES 
PARCEIROS 

13 8 
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2. CAPACITAÇÃO 

Os profissionais selecionados para a prestação de serviços nas UNIDADES VAPT VUPT, sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, bem como os demais colaboradores, deverão participar 

de capacitação técnica, teórica e comportamental, de acordo com a área de atuação de cada 

um e as necessidades relativas às atividades que serão desenvolvidas, com o objetivo de 

compreenderem a filosofia e o conceito do PROGRAMA VAPT VUPT, além de adquirirem o pleno 

domínio dos procedimentos operacionais das atividades e serviços prestados. 

O Programa de Formação e Capacitação dos funcionários das Unidades VAPT VUPT será adotado 

pela CONCESSIONÁRIA na fase de implantação das mesmas, bem como no processo de educação 

continuada ao longo do Contrato de Concessão. O referido programa abrange todos os conceitos 

de compreensão da filosofia que norteiam as Centrais de Atendimento ao Cidadão, conceitos de 

ética, cidadania e qualidade na prestação de serviços públicos, bem como os aspectos técnicos 

e comportamentais dos processos de atendimento ao cidadão, relações interpessoais e trabalho 

em equipe, desenvolvimento gerencial, entre outros. A CONCESSIONÁRIA será responsável por 

disponibilizar toda a logística e infraestrutura necessária para a execução das capacitações e 

treinamentos contemplados no Programa de Formação e Capacitação, em todos os módulos, 

envolvendo a locação de auditórios / salas (com capacidade de acomodação para o quadro de 

recursos humanos de cada Unidade VAPT VUPT, dividido em turmas simultâneas ou não), coffee 

break, recursos audiovisuais, material didático impresso ou em mídia eletrônica e certificados. 

A CONCESSIONÁRIA realizará a contratação de profissionais ou de empresa especializada para a 

instrutoria das capacitações conceituais, comportamentais e de atendimento ao cidadão. As 

capacitações técnicas dos servidores públicos e funcionários da CONCESSIONÁRIA serão de 

responsabilidade dos ÓRGÃOS PARCEIROS, mas ministrado pela CONCESSIONÁRIA, sob sua 

supervisão e deverão ser desenvolvidas na cidade onde estará instalada a Unidade VAPT VUPT. 

A CONCESSIONÁRIA nomeará e informará ao PODER CONCEDENTE 1 (um) representante que irá 

acompanhar o Programa de Formação e Capacitação e será responsável pela tomada de decisão 

e resolução de possíveis ocorrências junto aos funcionários contratados, servidores públicos ou 

de empresas privadas, garantindo, assim, a perfeita realização das atividades de capacitações e 

treinamentos necessários para a operação das Unidades VAPT VUPT. 

Após o término da capacitação a CONCESSIONÁRIA entregará ao PODER CONCEDENTE o 

Relatório das Capacitações e Treinamentos realizados, contendo cópias das listas de presença 

com assinatura diária dos participantes e as avaliações preenchidas pelos instrutores e 

participantes no final do treinamento com as respectivas tabulações e consolidações dos 

resultados alcançados. 

2.1. Infraestrutura para a Realização das Capacitações 

  

A CONCESSIONÁRIA disponibilizará toda infraestrutura necessária, excetuando-se os conteúdos 

das capacitações técnicas a serem ministradas sob a supervisão dos ÓRGÃOS PARCEIRO, para 

a plena realização das capacitações e treinamentos para a operação das Unidades VAP VUPT. 

As capacitações poderão ocorrer no local de funcionamento dos mesmos, nas cidad s onde 
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estarão instaladas as UNIDADES VAPT VUPT, devido ao acesso aos sistemas operacionais 

próprios, uso de equipamentos específicos, entre outras particularidades que o funcionário que 

será treinado deverá entrar em contato, visando garantir a plena absorção dos conhecimentos 

necessários à prestação dos serviços. Entretanto, tais capacitações, como regra geral, não 

dependerão dos locais de funcionamento dos ÓRGÃOS PARCEIROS. Caso algum órgão não 

possua condições de realizar esse treinamento no seu próprio local de prestação dos serviços, a 

CONCESSIONÁRIA assumirá a responsabilidade de prover local adequado na cidade onde estiver 

instalada a UNIDADE VAPT VUPT para tal fim e a infraestrutura necessária para a execução do 

referido treinamento. Os recursos mínimos de infraestrutura a serem disponibilizados estão 

descritos abaixo. Para as capacitações técnicas, caso necessário: 

- Salas de treinamento com capacidade para o número de pessoas previstas para cada 

treinamento, dotadas de microcomputador em cada mesa, um para cada participante, em • 

	

	
ambiente limpo, climatizado, iluminado de forma adequada e com móveis suficientes para 

acomodar todos os participantes; 

Acesso à Internet para uso de sistemas informatizados dos ÓRGÃOS PARCEIROS. 

Para as capacitações conceituais: 

— Auditório com capacidade para o número de participantes previstos para cada formação, 

em ambiente limpo, climatizado e iluminado de forma adequada; 

Para as capacitações comportamentais e de atendimento ao público: 

— Salas com capacidade para o número de participantes previstos para cada formação, em 

ambiente limpo, climatizado e iluminado de forma adequada. 

Para todas as capacitações e treinamentos serão disponibilizados para os instrutores: 

- Projetor multimídia; 

- Microcomputador ou notebook; 

Telão para projeção; 

Quadro branco ou flipchart com respectivos pincéis específicos para cada utilização; 

- Outros materiais e equipamentos específicos, referente a cada capacitação, indicado COM 

antecedência pelo instrutor (es); 

- Material didático; 

Pastas, bloco de anotações e canetas; 

Apostilas, quando houver, 01 (uma) cópia impressa ou em CD; 

Crachá de identificação; 

Folha de Frequência; 

Fichas de Avaliação; 

- Certificado de Participação. 

2.2. Coffee Break 
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A CONCESSIONÁRIA fornecerá para todas as capacitações coffee break para turnos superiores a 

4 (quatro) horas diárias. Quando a capacitação for realizada com carga horária de 8 (oito) horas 

diárias, será servido 1(um) coffee break por turno. O coffee break terá a seguinte composição 

mínima: 

— Café, chá, água mineral e, no mínimo, dois tipos de suco, refrigerante; 

— Mini lanche e mini salgado, bolos, tortas ou biscoitos doces ou salgados e frutas variadas. 

Serão fornecidos pratos, copos e talheres descartáveis, guardanapos etc. para o serviço de 

coffee break. 

2.3. Capacitação Inicial 

Os profissionais selecionados para a prestação de serviços nas Unidades VAPT VUPT, bem como 

os servidores públicos serão submetidos à formação conceituai, técnica e comportamental e de 

conhecimentos específicos, de acordo com a área de atuação de cada um e as necessidades 

relativas às atividades que serão desenvolvidas. 

O Programa de Formação e Capacitação inicial está dividido em módulos, estabelecidos de 

acordo com os objetivos dos mesmos, público alvo e necessidades identificadas de forma a 

abranger todos os requisitos para dotar as Unidades VAPT VUPT de um corpo funcional de alto 

desempenho e qualificação. Os módulos de capacitação relacionados abaixo são obrigatórios e 

essenciais para a obtenção dos resultados esperados e estão descritos a seguir: 

• 

Capacitação Técnica (capacitação para execução dos serviços prestados 

PARCEIROS); 

Treinamento 11 - Treinamento Conceituai; 

Treinamento III.A — Treinamento em Relações Interpessoais; 

Treinamento 111.6 — Treinamento em Atendimento ao Público; 

Treinamento III.0 — Treinamento em Liderança; 

Treinamento IV — Desenvolvimento Gerencial; 

Treinamento V.A —Treinamento em Etiqueta Empresarial; 

Treinamento V.B — Treinamento em Maquiagem Profissional; 

Treinamento VI.A — Sistema de Gestão do Atendimento; 

Treinamento VI.B — Capacitação Básica em Libras; 

Treinamento VI.0 - Capacitação Básica para Uso do DEA e Suporte de Vida. 

pelos ÓRGÃOS 

Outras capacitações serão ministradas para os funcionários contratados pela CONCESSIONÁRIA, 

a seguir descritas. 

Curso de Saúde Ocupacional; 

Técnicas de Primeiros Socorros; 

Segurança do Trabalho (CIPA); 

Brigada de Incêndio. 
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2.3.1. Capacitação Técnica 

O módulo de Capacitação Técnica tem por finalidade treinar os funcionários contratados pela 

CONCESSIONÁRIA para a execução dos serviços a serem prestados, sendo de responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA a disponibilização de uma equipe de colaboradores que multiplicarão o 

conhecimento técnico aos demais atendentes contratados pela CONCESSIONÁRIA, sob a 

supervisão de cada ÓRGÃO PARCEIRO e no local de funcionamento do órgão, 

preferencialmente. Deverá ser realizado antes da implantação das Unidades VAPT VUPT e 

sempre que existir a necessidade de atualização de informações quanto à execução dos serviços 

(procedimentos, documentação necessária, formulários, legislação etc.). Os funcionários, 

designados como colaboradores multiplicadores do conhecimento técnico, contratados da 

CONCESSIONÁRIA, serão encaminhados para treinamento pelos respectivos ÓRGÃOS 

PARCEIROS e deverão ser avaliados pelo representante do órgão, atestando, ao final, o bom 

rendimento e aprendizado. É recomendável que para os serviços de maior complexidade seja 

realizada uma prova de avaliação para atestar o aprendizado dos funcionários contratados. 

OBJETIVO: 

Capacitar os funcionários contratados da CONCESSIONÁRIA para o desenvolvimento das 

atividades relacionadas à prestação de serviços dos ÓRGÃOS PARCEIROS em sistemas e 

procedimentos operacionais a serem utilizados na prestação dos mesmos. 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos os funcionários que realizarão atendimento ao cidadão nas Unidades de Serviços (US) nas 

Unidades VAPT VUPT. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 5 (cinco) a 20 (vinte), por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

A carga horária será definida pelo ÓRGÃO PARCEIRO e estimada em função do tempo necessário 

ao aprendizado, variando de 10 (dez) a 30 (trinta) dias úteis, a depender do grau de 

complexidade do serviço. 

METODOLOGIA: 

Exposições teóricas, atividades práticas nos sistemas informatizados e materiais de apoio, como 

formulários, manuais, instruções de serviços etc. 

CONTEÚDO: 

— 	Serviços públicos a serem prestados nas UNIDADES VAPT VUPT e suas inter-r lações com os 

processos internos dos ÓRGÃOSPARCEIROS; 
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— Operação de sistemas informatizados e procedimentos operacionais a serem utilizados nas 

Unidades VAPT VUPT. 

INSTRUTORES: 

Funcionários da CONCESSIONÁRIA e Servidores públicos do quadro próprio dos ÓRGÃOS 

PARCEIROS. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA e ÓRGÃO PARCEIRO das Unidades VAPT VUPT. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

- Local disponibilizado pelo Órgão Parceiro dentro de suas próprias instalações na cidade 

onde será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 

funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias ao 

aprendizado dos serviços prestados, tais como microcomputadores, equipamentos 

específicos, entre outros; 

- Manual de Serviços do ÓRGÃO PARCEIRO, se houver. 

AVALIAÇÃO: 

Deverá ser contínua durante a realização do treinamento e também classificatória, com 

reprovação para aqueles que tiverem rendimento inferior a 70% (setenta por cento). 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

- A instrutoria será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sob a supervisão dos Órgãos 

Parceiros e deverá ser a última capacitação a ser realizada antes do início da operação das 

Unidades VAPT VUPT. Essa capacitação deverá ser realizada a cada vez que um funcionário 

necessitar de atualização quanto aos serviços prestados, mudança de procedimentos ou de 

legislação, bem como o ingresso de novos funcionários. 

- Para os serviços que necessitem da captura de imagem ou coleta digital, deverá haver um 

acréscimo de carga horária com, no mínimo, 30 (trinta) dias úteis de treinamento técnico, 

ficando o órgão responsável em avaliar o aproveitamento do treinando através de aplicação 

de prova teórica e prática. 

Para a realização desse módulo deverá ser observado que a capacitação abrange duas 

etapas, sendo: 

- Uma teórica, onde os funcionários serão apresentados aos processos operacionais 

referentes aos serviços prestados e suas especificidades; e 

- Uma prática, onde realizarão a prestação dos serviços sob supervisão de especialistas 

dos órgãos. 

2.3.2. Treinamento II - Treinamento Conceituai 
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OBJETIVOS: 

— Conhecer todo o universo conceituai que fundamenta o modelo de atendimento das 

Centrais de Atendimento ao Cidadão; 

— Alinhar conceitos e diretrizes básicas acerca do funcionamento das Unidades VAPT VUPT. 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT, contemplando funcionários da 

CONCESSIONÁRIA e servidores públicos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

Até 120 (cento e vinte) participantes por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

16 (dezesseis) horas. 

METODOLOGIA: 

Deverão ser utilizadas técnicas de exposições dialogadas, vivências situacionais e materiais de 

apoio como textos dirigidos e filmes. 

CONTEÚDO: 

O conceito das Centrais de Atendimento ao Cidadão no Brasil; 

Ética e cidadania no exercício da função pública; 

Visão do cidadão sobre a prestação de serviços públicos; 

Experiências bem-sucedidas de Centrais de Atendimento ao Cidadão no Brasil e outros 

países; 

Objetivos, diretrizes e princípios do Programa VAPT VUPT; 

Modelo de Gestão das Unidades VAPT VUPT; 

Padrões de Atendimento e Qualidade; 

Estrutura física e leiaute das Unidades VAPT VUPT; 

Normas e procedimentos: geral e específicas; 

Uniformes e crachás; 

Outros. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado em atendimento que possua, no mínimo, 5 (cinco) anos de 

experiência em gestão e operação de centrais de atendimento ao cidadão e apresentar atestado 

de qualificação técnica de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 
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RECURSOS NECESSÁRIOS: 

Auditório com capacidade para o número de pessoas previsto para Unidade de Atendimento 

VAPT VUPT, com: 

- Cadeiras confortáveis e ar condicionado; 

- Computador; 

- Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

- Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

2.3.3. Treinamento III.A — Treinamento em Relações Interpessoais 

OBJETIVOS: 

- Oferecer aos funcionários das Unidades VAPT VUPT oportunidades que propiciem o seu 

crescimento pessoal, aspectos da motivação, do autoconhecimento, da importância das 

relações humanas e do papel individual na construção coletiva da melhoria dos processos 

de trabalho e do atendimento ao cliente. 

- Preparar os novos funcionários para desempenharem suas funções de acordo com as 

expectativas do Programa VAPT VUPT e estabelecer uma relação de confiança e 

compromisso com o trabalho. • 	- 	Aumentar o potencial dos funcionários da Unidades VAPT VUPT para que estabeleçam boas 

relações no ambiente de trabalho, com respeito, cordialidade e espírito de equipe. 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT, contemplando os funcionários da 

CONCESSIONÁRIA e os servidores públicos. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

16 (dezesseis) horas. 

METODOLOGIA: 
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Exposições dialogadas, vivências situacionais, debates, materiais de apoio como textos dirigidos, 

filmes etc. 

CONTEÚDO: 

Expectativas e Motivações; 

Comprometendo-se com as Expectativas; 

Percebendo a Mim e ao Outro; 

Conhecendo e Aceitando o Outro; 

Avaliando os Filtros da Percepção: Cuidados com os Preconceitos e Julgamentos; 

Reconhecendo seus Limites e os Limites do Outro; 

Estimulando o Compromisso Individual e Grupai; 

Produtividade: Conquista de Todos; 

Individualismo x Cooperativismo; 

Maturidade do Grupo: Confiança Sustentada e Responsabilidades Partilhadas. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado em Psicologia Organizacional ou Gestão de Pessoas com experiência 

comprovada através de atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 

(três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

Sala de treinamento com: 

Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 

Computador; 

Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

Manual do colaborador! convivência da empresa; 

Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos env lvidos. 

2.3.4. Treinamento III.B — Treinamento em Atendimento ao Público 
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OBJETIVOS: 

Desenvolver junto aos funcionários das Unidades VAPT VUPT habilidades e atitudes 

comprometidas com o atendimento de excelência e a compreensão sobre as necessidades dos 

clientes/ cidadãos, o processo de comunicação e os fundamentos da melhoria da prestação dos 

serviços públicos. 

PÚBLICO-ALVO: 

Todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT, contemplando os funcionários da 

CONCESSIONÁRIA e os servidores. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) participantes por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

16 (dezesseis) horas. 

METODOLOGIA: 

Exposições dialogadas, vivências situacionais, materiais de apoio como textos dirigidos, filmes e 

debates. 

• 

CONTEÚDO: 

Atendimento ao Cidadão; 

Relacionamento com o cidadão; 

Foco no cidadão; 

Dimensões de valor para o cidadão; 

Conquistando a confiança do cidadão; 

Perfis de cidadão; 

Atendimento ao Público; 

Habilidades do atendente; 

Responsabilidades do atendente; 

Atitudes Positivas: comprometimento, assiduidade, 

atividade e adaptação às mudanças; 

Empatia; 

Comunicação: verbal, não verbal e escrita; 

Respeito a clientes, colegas e hierarquia; 

Administração de Conflitos no Atendimento ao Público; 

Como lidar com objeções; 

Como agir em situações de estresse; 

Situações extremas; 

Solucionando problemas; 

pontualidade assertividade, pro 
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- Fatores que influenciam a comunicação: aspecto emocional, aspecto 

Postura corporal; 

- Relacionamento com o Cidadão; 

Postura no Atendimento; 

- Competências e Responsabilidades; 

- A importância da satisfação do cidadão; 

- Perfil do Profissional de Atendimento; 

Atitudes do atendente; 

- Conhecimento que o atendente deve ter sobre a organização; 

Habilidades do atendente; 

- Administrando conflitos; 

Relacionamento entre chefias e subordinados; 

- Aprendendo a lidar com objeções e questionamentos; 

Trabalho em equipe. 

INSTRUTOR (ES): 

linguístico e escuta; 

Profissional, especializado em Atendimento com experiência comprovada através de atestado 

de qualificação técnica em objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

- Sala de treinamento com: 

- Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 

Computador; 

- Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

- Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

2.3.5. Treinamento III.0 — Treinamento em Liderança 

OBJETIVOS: 

— Desenvolver habilidades gerenciais; 
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- Mediar conflitos; 

- Tomar decisões; 

- Liderar equipes. 

PÚBLICO-ALVO: 

CONCESSIONÁRIA (gerentes e técnicos das Unidades VAPT VUPT); 

PODER CONCEDENTE (representantes da Superintendência de Gestão do VAPT VUPT); 

ÓRGÃO PARCEIRO (Supervisores de Unidades de Serviços). 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 20 (vinte) a 30 (trinta), por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

16 (dezesseis) horas. 

METODOLOGIA: 

Deverão ser utilizadas técnicas de exposições dialogadas, vivências situacionais, dinâmicas de 

grupo e materiais de apoio como textos dirigidos, filmes, jogos e debates. 

CONTEÚDO: 

- Liderança, habilidades e técnicas de negociação; 

- Estilos de liderança e exercício da liderança no dia a dia; 

Motivação; 

Tomada de decisões; 

Relacionamento interpessoal; 

Gerenciamento de conflitos. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado em Psicologia Organizacional ou Coaching, com experiência 

comprovada através de atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 

(três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

Sala de treinamento com: 

Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 

Computador; 

Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 13396  
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Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

- Material didático, especialmente preparado para o módulo, incluindo jogos interativos 

e vídeos; 

- Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

2.3.6. Treinamento IV — Desenvolvimento Gerencial 

OBJETIVOS: 

— Desenvolver habilidades gerenciais; 

— Introduzir os processos e os procedimentos de gestão das Unidades VAPT VUPT. 

PÚBLICO-ALVO: 

— CONCESSIONÁRIA (gerentes e técnicos das Unidades VAPT VUPT); 

PODER CONCEDENTE (representantes da Superintendência de Gestão do VAPT VUPT); 

— ÓRGÃO PARCEIRO (Supervisores de Unidades de Serviços). 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 20 (vinte) a 30 (trinta), por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

— Capacitação teórica - 16 (dezesseis) horas aula; 

— Capacitação prática - 40 (quarenta) horas. 

METODOLOGIA: 

Exposições dialogadas, vivências situacionais, materiais de apoio como textos dirigidos, manuais 

operacionais, filmes e debates. 

CONTEÚDO: 

- Introdução ao Gerenciamento; 

- Introduzir os processos e os procedimentos de gestão da operação das Unidades VAPT 

VUPT; 

- Gestão compartilhada, papéis e responsabilidades; 

- Processos e procedimentos de atendimento e de suporte operacional; 

Acompanhamento, monitoramento e controles; 
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Política, padrões da qualidade e indicadores de desempenho; 

- Gestão de pessoas; 

Mediação de conflitos. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado com formação em Coaching ou Desenvolvimento Gerencial, com 

experiência comprovada através de atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no 

mínimo, 3 (três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

Sala de treinamento com: 

Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 

- Computador; 

Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

Material didático, especialmente preparado para o módulo, incluindo vídeos, textos e 

jogos; 

Manual do colaborador / convivência da empresa; 

Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

- A parte prática desta capacitação será realizada nas Unidades VAPT VUPT definidas pelo 

PODER CONCEDENTE. Nesta etapa será vivenciado in loco o funcionamento das unidades 

para que os treinandos possam observar e tirar dúvidas acerca do funcionamento das 

mesmas. 

Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA: 

Pagamento das despesas de alimentação e transporte dos funcionários sob sua 

responsabilidade; e 

- Os custos referentes a alimentação, transporte dos funcionários públicos orrerão por 

conta do órgão prestador de serviço. 

2.3.7. Treinamento V.A — Treinamento em Etiqueta Empresarial 
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OBJETIVOS: 

Preparar os funcionários das Unidades VAPT VUPT nos aspectos da boa apresentação pessoal, 

postura profissional dentro das unidades, uso correto do uniforme, regras de tratamento formal 

e informal, entre outros. 

PÚBLICO-ALVO: 

Funcionários de atendimento da CONCESSIONÁRIA e servidores públicos integrantes das 

Unidades VAPT VUPT. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) participantes por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

4 (quatro) horas. 

METODOLOGIA: 

Exposições dialogadas, vivências situacionais, materiais de apoio como textos dirigidos, filmes e 

debates. 

CONTEÚDO: 

Apresentação pessoal; 

Etiquetas das apresentações; 

Etiquetas dos cumprimentos e saudações; 

Imagem pessoal; 

Uso correto do uniforme; 

Uso correto da gravata; 

Cuidados especiais com cores, formas e adereços; 

Cabelos: apresentação correta; 

Etiqueta ao telefone; 

Regras de tratamento. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado em Etiqueta Empresarial com experiência comprovada através de 

atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 
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— 	Sala de treinamento com: 

Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 

Computador; 

Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

2.3.8. Treinamento V.B — Treinamento em Maquiagem Profissional 

OBJETIVOS: 

Ministrar técnicas de maquiagem profissional para as funcionários do sexo feminino das 

Unidades VAPT VUPT, valorizando a imagem, a autoestima e a boa apresentação pessoal. 

PÚBLICO-ALVO: 

Funcionárias das Unidades VAPT VUPT. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) participantes por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

4 (quatro) horas. 

METODOLOGIA: 

Demonstração prática de todas as etapas de um processo de maquiagem; aplicação prática da 

maquiagem profissional e sessão de fotografia com o antes e o depois da maquiagem 

profissional realizada. 

CONTEÚDO: 

Tipos de pele; 

Preparação da pele para maquiagem; 

Maquiagem profissional; 

Uso de base e blush; 

Maquiagem para olhos e boca; 

Combinação de cores; /3400 
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— Experiência prática de maquiagem profissional. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado em Maquiagem Profissional com experiência comprovada através de 

atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

— Sala de treinamento com: 

- Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 

- Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

- Espelhos; 

- Maquiagens e acessórios para maquiagem; 

- Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

2.3.9. Treinamento VI.A — Sistema de Gestão do Atendimento 

OBJETIVOS: 

• Capacitar os funcionários das Unidades VAPT VUPT no uso correto do Sistema de Gestão do 

Atendimento. 

PÚBLICO-ALVO: 

- Nível Operacional: Recepção, Orientadores, Atendentes das Unidades de Serviço, Servidores 

Públicos; 

Nível Gerencial: Gerentes de Atendimento, Supervisores de Unidades de Serviço, Gerente 

de TI; 

- Configuração e Suporte: Técnicos em informática. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

Turmas com, no máximo, 40 (quarenta) pessoas 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 
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- Nível Operacional: 04 (quatro) horas; 

- Nível Gerencial: 08 (oito) horas; 

Configuração e Suporte: 08 (oito) horas. 

METODOLOGIA: 

Explanações teóricas e práticas de uso do sistema. 

CONTEÚDO: 

Atendentes: 

- Nivelar Conceitos - serviço/atividade; prioridade; unidade/órgão/mesa; perfil/usuário - 

atendente; relação de chamada; alocação dinâmica; pausa do atendimento; avaliação 

do cidadão; suspensão do ponto de atendimento; emissor de senhas; terminal do 

atendente (PA - Ponto de Atendimento); terminal de avaliação do cidadão; painel de 

chamada; terminal do supervisor; 

- Abrindo o terminal do atendente; 

Como realizar a triagem e emitir uma senha (seleção do órgão; seleção do serviço; 

seleção da prioridade; motivo de não emissão); 

- Como chamar o próximo cidadão para o atendimento; 

- Realizando o atendimento ao cidadão (iniciar o atendimento; pausar o atendimento; 

inserir comentário sobre o atendimento; registrar a avaliação pelo cidadão; registrando 

o final do atendimento); 

- Desconectando o terminal do atendente; 

O que pode ser monitorado pelo terminal do atendente. 

- Supervisores: 

- Nivelar conceitos sobre Módulo Atendente no sistema (conhecer todos os conceitos e 

funcionalidades dedicadas ao atendente); 

Nivelar conceitos para supervisores; 

- Perfil do supervisor; 

Abrindo o terminal do supervisor; 

Realizando as configurações; 

Fechando o terminal do Supervisor; 

- Perfil do gestor corporativo. 

- Responsáveis pela área de TIC: 

Apresentação do Sistema; E Apresentação do Hardware: Tipos de Painéis; Tipos de 

Impressoras; Terminais de Chamadas (TA); Terminais de Avaliação; E Backup do sistema: 

solução net (automática, parametrizada); solução web (script windows ou linux). 

INSTRUTOR (ES): 

Fornecedor do Sistema de Gestão do Atendimento implantado nas Unidades VAPT VUPT. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 
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CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

Sala de treinamento com: 

Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 

- Computador; 

- Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

- Acesso à internet; 

Material didático, especialmente preparado para este módulo; 

- Sistema de Gestão do Atendimento instalado na Unidade VAPT VUPT; 

- Manual de operação do sistema; 

Local a Unidade VAPT VUPT, adequada ao treinamento a ser ministrado aos funcionários da 

CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

OUTRAS INFORMAÇÕES: 

- A capacitação deverá ter, obrigatoriamente, parte teórica e parte prática. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por fornecer as instalações, equipamentos 

necessários e material didático. 

2.3.10. Treinamento VI.B — Capacitação Básica em Libras 

OBJETIVOS: 

Proporcionar conhecimentos teóricos e experiências práticas para a superação das dificuldades 

no processo de interação linguística e cultural entre pessoas surdas e ouvintes. 

PÚBLICO-ALVO: 

Equipe de recepção e orientação das Unidades VAPT VUPT. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 15 (quinze) a 20 (vinte) participantes por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

40 (quarenta) horas. 

METODOLOGIA: 

Explanação teórica da linguagem dos sinais e aprendizado prático. 
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CONTEÚDO: 

- A história dos surdos; 

- Libras; 

Surdez; 

Graus de deficiência auditiva; 

- Como lidar com a surdez; 

A comunicação; 

- Intérprete; 

Aprendendo e praticando libras; 

Alfabeto datilológico e numeral; 

Cumprimentos e gentilezas; 

Direção, medidas e tamanhos; 

- Ações (verbos) e pronomes; 

- Sentimentos, características e qualidades; 

Expressões comuns. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado em Libras com experiência comprovada através de atestado de 

qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

— Sala de treinamento com: 

- Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 

Computador; 

Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

Material didático, especialmente preparado para este módulo; 

Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

2.3.11. Treinamento VI.0 - Capacitação Básica para Uso do DEA e Suporte de Vida 

OBJETIVOS: 
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Capacitar os funcionários das Unidades VAPTVUPT para o uso do DEA nos casos de emergências 

cardiopulmonar. 

PÚBLICO-ALVO: 

Equipe de recepção, orientação e gerência administrativa das Unidades VAPT VUPT. 

NÚMERO DE PARTICIPANTES: 

De 20 (vinte) a 40 (quarenta) por turma. 

CARGA HORÁRIA MÍNIMA: 

4 (quatro) horas. 

METODOLOGIA: 

Explanação teórica e uso prático do aparelho. 

CONTEÚDO: 

O que é DEA; 

Aspectos éticos do uso do DEA (Deslibrilador Externo Automático) no Brasil; 

Anatomia e fisiologia do Sistema Circulatório; 

Avaliação do Cenário: Cinennático do trauma; 

Avaliação Inicial: Vias Aéreas; Respiração; Circulação; 

Como e quando utilizar o DEA; 

Desfibrilação Precoce; 

Diferentes tipos de DEA; 

Inspeção e Manutenção do DEA; 

Marca-passo e Desfibriladores Implantados; 

Ressuscitacão Cardiopulmonar - RCP e DEA. 

INSTRUTOR (ES): 

Profissional especializado em uso de DEA, com experiência comprovada através de atestado de 

qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: 

CONCESSIONÁRIA. 

RECURSOS NECESSÁRIOS: 

Sala de treinamento com: 

Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 

Computador; 

Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

ZONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS , 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

— Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 

— Material didático, especialmente preparado para este módulo; 

Desfibrilador, bonecos e outros equipamentos específicos; 

Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde será 

instalada a Unidade VAPTVUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 

da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

AVALIAÇÃO: 

Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

2.4. PRÉ-OPERAÇÃO 

Após a conclusão de todos os módulos elencados acima, os ocupantes dos postos de trabalho 

da CONCESSIONÁRIA, servidores públicos e demais funcionários que atuarão nas UNIDADES 

VAPT VUPT deverão participar da Pré-Operação. A Pré-Operação terá uma duração mínima de 

10 (dez) dias úteis e será realizada nos dias que antecedem a assunção ou inauguração de cada 

UNIDADE VAPT VUPT, com o objetivo de verificar as necessidades de ajustes nos equipamentos, 

sistemas operacionais e de apoio à gestão e na capacitação das equipes em atendimento. Nesse 

período serão realizados testes necessários para colocar a unidade em funcionamento e poderá 

ser realizado o atendimento restrito aos cidadãos em caráter de treinamento. A Pré-Operação 

será acompanhada pelos Supervisores das Unidades de Serviço dos ÓRGÃOS PARCEIROS e 

prepostos designados pelo PODER CONCEDENTE que apoiarão os funcionários da 

CONCESSIONÁRIA no desenvolvimento das atividades de atendimento ao cidadão, bem como 

por profissionais das empresas fornecedoras das soluções de apoio à gestão, devidamente 

capacitados para orientar usuários e solucionar eventuais dificuldades. 

2.5. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTINUADA PARA AS UNIDADES VAPT 

• VUPT 

A CONCESSIONÁRIA promoverá a capacitação contínua dos funcionários durante a duração do 

Contrato de Concessão das Unidades VAPT VUPT visando a manutenção da qualidade do 

atendimento e o aperfeiçoamento contínuo de habilidades e competências de todos os 

funcionários, de forma a manter a qualidade do atendimento ao cidadão. 

Será necessária a continuidade do Programa de Formação e Capacitação que torne sistemáticas 

as ações de desenvolvimento de pessoas, com o objetivo de manter o corpo funcional sempre 

atualizado, motivado e alinhado com as premissas que norteiam o Programa VAPT VUPT. As 

capacitações contínuas terão um caráter de reciclagem e atualização dos funcionários e 

ocorrerão 1 (uma) vez ao ano, envolvendo todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT. 

A CONCESSIONÁRIA elaborará o cronograma dessas capacitações obedecendo aos seguintes 

critérios: 
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- Reciclagem em Atendimento ao Público, com carga horária mínima de 8h para o 

desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, visando a melhoria contínua e o estado da 

excelência do atendimento; 

Reciclagem em Relações Interpessoais, com carga horária mínima de 8 (oito) horas, em 

função da necessidade dos integrantes das Unidades VAPT VUPT em aprimorar as relações 

interpessoais e o trabalho em equipe; 

Reciclagem em Treinamento Técnico, quando necessário; 

- O custeio da continuidade do Programa de Formação e Capacitação ficará sob a 

responsabilidade integral da CONCESSIONÁRIA na cidade onde estiver instalada a Unidade 

VAPT VUPT, englobando a infraestrutura, logística e instrutoria para a realização dos 

mesmos. 

Sugere-se, ainda, a realização de treinamentos, na modalidade de oficinas, com carga horária 

mínima de 6 (seis) horas, para o desenvolvimento de novas habilidades necessárias ao 

atendimento, tais como: 

- Curso de Como Falar em Público, visando à fluência na comunicação oral; 

Técnicas de Trabalhos em Equipe; 

- Administração do Tempo; 

Motivação; 

- Estilos de Relacionamento; 

Excelência Pessoal e Profissional. 

Dessa forma será possível adequar o perfil dos profissionais às exigências da área de prestação 

de serviços públicos com excelência, desenvolvendo habilidades, comportamentos e relações 

intra e interpessoais que impactem positivamente na realização das atividades e melhoria no 

ambiente corporativo. Vale ressaltar a importância da realização de eventos periódicos que 

estimulem a integração do corpo funcional das unidades, possibilitem a atualização das 

informações referentes aos serviços e desenvolvam a capacidade gerencial dos gestores. 

2.6. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA - EAD 

A CONCESSIONÁRIA irá disponibilizar treinamento na modalidade de Educação à Distância — EAD 

para os funcionários contratados da mesma, bem como aos servidores públicos que forem 

alocados nas Unidades VAPT VUPT após o período de implantação, em substituição a outros 

funcionários ou servidores desligados ou, ainda, em razão da expansão ou implantação de novos 

serviços, com o objetivo de possibilitar o alinhamento e o conhecimento acerca das premissas 

do Programa VAPT VUPT, do modelo de gestão e atendimento, bem como o funcionamento das 

unidades. O treinamento abordará, de forma condensada, os assuntos apresentados nos 

módulos componentes do Programa de Formação e Capacitação para a implantação das 

Unidades VAPT VUPT. O treinamento técnico para os novos funcionários da CONCESSIONÁRIA 

será programado pela Gerência de Atendimento de cada Unidade VAPT VUPT com o Supervisor 

da Unidade de Serviço do Órgão Parceiro. Deverão participar do módulo de E D todos os 

funcionários da CONCESSIONÁRIA ou servidores públicos que iniciem suas at idades pela 
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primeira vez nas Unidades VAPT VUPT. O funcionário ou servidor será orientado pela equipe 

administrativa / RH da Unidade VAPT VUPT sobre as diretrizes do Programa VAPT VUPT, bem 

como normas e procedimentos para a realização do atendimento ao cidadão. O conteúdo do 

módulo de EAD deverá obedecer aos conceitos básicos apresentados nos módulos Conceituai, 

Comportamental e de Atendimento ao Público, conforme as seguintes cargas horárias mínimas: 

- Conceituai —4 (quatro) horas; 

- Comportamental — Relações interpessoais — 6 (seis) horas; 

Comportamental — Liderança — 6 (seis) horas; 

- Atendimento ao Público —8 (oito) horas; 

- Etiqueta Profissional — 2 (duas) horas; 

- Maquiagem Profissional — 2 (duas) horas; 

- Capacitação na Solução de Gestão do Atendimento — 4 (quatro) horas. 

Caberá ao PODER CONCEDENTE verificar a qualidade do módulo em EAD para a integração de 

novos funcionários, determinando, se for o caso, a revisão e reaplicação dos conteúdos 

ministrados pela CONCESSIONÁRIA. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo custeio de todas as despesas relativas ao 

desenvolvimento, implantação e manutenção do módulo de EAD para as Unidades VAPT VUPT. 

3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A CONCESSIONÁRIA irá estabelecer procedimentos visando propiciar o aumento da 

produtividade, integração das equipes de trabalho e satisfação dos seus funcionários, de forma 

que estes se sintam efetivamente envolvidos e comprometidos com o alcance dos objetivos 

estabelecidos, além de subsidiar a promoção de treinamentos, desenvolvimento e 

movimentação de pessoal. Os servidores públicos que atuarão nas UNIDADES VAPT VUPT das 

Unidades de Serviços ou servidores exercendo atividades indelegáveis deverão ser selecionados 

pelos próprios ÓRGÃOS PARCEIROS mediante critérios estabelecidos e de acordo aos objetivos 

do PROGRAMA VAPT VUPT. 

A avaliação do desempenho do atendimento será implantado nas UNIDADES VAPT VUPT através 

do Sistema de Gestão da Qualidade e tem como objetivo estabelecer e medir padrões relativos 

à qualidade no serviço prestado pelas referidas unidades e está estruturada contemplando os 

seguintes aspectos: 

- Padrões de Qualidade do Atendimento; 

Sistema de Gestão da Qualidade; 

Indicadores de Desempenho; 

- Acordo de Nível de Serviços - SLA. 

Eventuais desvios encontrados durante o processo de monitoração dos indicadores de 

qualidade e desempenho das UNIDADADES VAPT VUPT serão avaliados e poder-o gerar a 
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criação ou ajuste de normas e procedimentos, assim como a reorientação ou recapacitação da 

equipe das UNIDADES VAPT VUPT. 

3.1. Padrões da Qualidade do Atendimento 

Entende-se por padrões de atendimento no serviço público todos os compromissos definidos e, 

publicamente, assumidos pelos órgãos para atender a todo e qualquer cidadão com eficiência e 

eficácia. Os padrões a serem adotados deverão ter como premissas: ampliar o acesso da 

população aos serviços prestados pelos órgãos públicos, melhorar a qualidade do atendimento 

prestado e estimular a participação dos cidadãos no monitoramento do setor público. 

Na definição dos padrões de atendimento devem ser observados os critérios que garantirão a 

sua efetiva utilidade. Eles devem ser exequíveis, mensuráveis e compreendidos por todos, sendo 

que a não observância dessas características poderá resultar em desestímulo à organização pela 

adoção de padrões inatingíveis. Além disso, há que se ter a garantia de que todas as UNIDADES 

VAPT VUPT adotarão os padrões definidos, assegurando ao cidadão a mesma qualidade de 

atendimento em todas as unidades. 

3.2. Indicadores de Desempenho 

A necessidade de monitoramento e avaliação do atendimento prestado pelo serviço público 

torna-se cada dia mais premente, sendo a excelência na qualidade do atendimento buscada em 

todas as esferas governamentais. A evolução observada nessa área é irreversível e a cada dia 

novas soluções são implementadas buscando atender bem o cidadão, portanto, oferecer um 

bom atendimento se tornou um dos grandes desafios das organizações, tanto públicas quanto 

privadas. Avaliar e monitorar esse atendimento passou a ser uma atividade imprescindível e a 

melhor forma de fazê-lo é através de indicadores de desempenho. 

Os indicadores de desempenho são índices desenvolvidos e implantados dentro das 

organizações, de acordo com sua realidade, objetivando a medição dos principais pontos que 

afetam a sua gestão e seu resultado organizacional. Permitem a aferição dos dados em termos 

de qualidade, resultado, impacto etc., dos processos e dos objetivos das intervenções. Os 

indicadores podem ser expressos em número, percentual, descrição de processos, percepções 

ou fatos que indiquem a mudança qualitativa e/ou quantitativa de uma condição ou situação 

específica. 

A CONCESSIONÁRIA deverá atender aos indicadores de desempenho estabelecidos no Apêndice 

VIII - Indicadores de Desempenho. 

3.3. Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

O Acordo de Nível de Serviço (SLA) referente à gestão de infraestrutura das UNIDADES VAPT 

VUPT objetiva estabelecer responsabilidades e permitir o acompanhamento do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, de forma a assegurar os indicadores de desempenho estabelecidos. Tendo 

em vista definir claramente as responsabilidades da CONCESSIONÁRIA quanto a esempenho 
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e qualidade dos serviços que deverão ser prestados nas UNIDADES VAPT VUPT, o SLA foi 

estabelecido no Apêndice IX - Acordo de Níveis de Serviços. 

4. FARDAMENTO 

O uso de uniforme é como uma marca registrada, que permite a identificação do corpo funcional 

da corporação. Por esse motivo, dentro de Organizações modernas, já faz parte da estratégia de 

comunicação com o cliente o uso de uniformes padronizados, pois essa iniciativa se traduz em 

bom cartão de visitas, passa confiança, eficiência e organização. O uso de uniforme traz 

inúmeros benefícios e vantagens, tais como: 

Diferenciar a instituição das demais, ao criar uma identidade única, além de organizar a 

hierarquia de uma forma prática; 

- Vantajoso para o funcionário, porque além de economizar na compra de roupas para 

trabalho, também evita o uso de peças inadequadas. O uniforme também ajuda o 

funcionário a se sentir inserido no ambiente de trabalho e, consequentemente, melhorar o 

rendimento. 

- Agregar, para o cidadão, confiança no serviço prestado, uma vez que ele se sente melhor 

atendido com pessoas que ele possa identificar como sendo representantes da instituição e 

estabelecer uma proximidade organizacional. 

Há muito tempo que os uniformes não têm como única finalidade padronizar um ambiente de 

trabalho, hoje eles são mais elaborados, mais modernos e seguem tendências da moda, dando 

uma cara muito mais bonita para todo o contexto institucional. 

Levando em consideração todo o exposto acima e buscando a escolha de peças bonitas e 

modernas, mas também confortáveis para deixar a jornada de trabalho mais agradável, 

apresentamos a seguir as informações relacionadas ao uso de uniformes pelos funcionários das 

Unidades VAPT VUPT. 

A CONCESSIONÁRIA adotará os modelos e cores referenciais propostos no "Apêndice VII - 

Modelos de Uniformes e Crachá das UNIDADES VAPT VUPT", concebidos para estabelecer uma 

unicidade na apresentação pessoal de todos os funcionários das UNIDADES VAPT VUPT, de 

forma a estabelecer uma identidade única dos funcionários perante os usuários dos serviços. 

A composição do kit de uniforme deverá obedecer ao padrão estabelecido, sendo composto do 

respectivo uniforme, masculino e feminino, e à periodicidade de entrega será anual, na 

quantidade de 1 Kit por funcionário. 

A CONCESSIONÁRIA fornecerá, anualmente, os uniformes tanto dos funcionários sob sua 

responsabilidade direta, quanto para os demais colaboradores que trabalharão nas UNIDADES 

VAPT VUPT, excetuando àqueles profissionais que por força de legislação 	ente estejam 

obrigados a utilizarem os uniformes em destaque dos demais funcionários. 	jj 
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Os acessórios como sapatos e cintos serão sempre na cor preta. Os sapatos serão fechados, sem 

nenhum tipo de enfeite, tais como fivelas e laços. Os femininos serão de altura baixa ou média 

e com salto grosso. Os masculinos serão lisos e sem detalhes. Cintos terão fivelas discretas, prata 

ou preta, e não muito grandes. 

5. IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

A identidade funcional serve para que o funcionário possa ser reconhecido como parte do 

quadro de pessoal da UNIDADE VAPTVUPT. Além disso, confere a sensação de unidade do grupo 

e sua correta utilização também proporciona ao servidor fatores reais de segurança, como a 

possibilidade ou não de entrada em determinados setores, ou mesmo a distinção de pessoas 

estranhas no ambiente de trabalho. 

A identidade funcional apresentará o nome, a unidade de lotação e a função que o funcionário 

exerce na UNIDADE VAPT VUPT, e deverá ser utilizado por todos os funcionários, independente 

da função exercida, na altura do peito, de forma visível para o cidadão. 

O modelo proposto de Crachá de Identificação está descrito no "Apêndice VII - Modelos de 

Uniformes e Crachá das UNIDADES VAPT VUPT". 

A deverá fornecerá, anualmente, os crachás tanto dos funcionários sob sua responsabilidade 

direta, quanto para os demais colaboradores que trabalharão nas UNIDADES VAPT VUPT. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

d) Modelo de Gestão de Tecnologia 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem 

utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.4) Modelo de Gestão de Tecnologia — descrição dos recursos a 

serem utilizados pelo CONCORRENTE: Sistemas Informatizados de Gestão, 

Rede de Comunicação de Dados, Sistemas e Ferramentas de Relacionamento 

e outras soluções tecnológicas de relacionamento. 
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1. INTRODUÇÃO 

Adotar uma infraestrutura de TIC efetivamente capaz de suportar os processos, além de apoiar 

os gestores e colaboradores com informações compartilhadas de qualidade, que sejam 

rastreáveis, transparentes, acessíveis e seguras é condição para viabilizar uma gestão por 

resultados. 

A CONCESSIONÁRIA irá adquirir, implantar e manter as ferramentas tecnológicas 

imprescindíveis para a prestação do atendimento de qualidade, assim como ampliar os 

mecanismos internos de gestão que venham a ser implementadas ao longo do tempo de 

duração do CONTRATO DE CONCESSÃO, sempre de acordo com as diretrizes definidas pelo 

PODER CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA fornecerá, e realizará as manutenções corretivas e preventivas, e a 

renovação / atualização tecnológica dos equipamentos, sistemas e softwares necessários à 

prestação adequada e contínua dos serviços aos cidadãos, e, ao final da CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, estarão em perfeitas condições de operacionalidade, utilização e 

manutenção. 

Para a execução dos SERVIÇOS e, neste sentido, para atendimento dos requisitos de TIC e 

consequente observância das especificações técnicas de hardware e software, a 

CONCESSIONÁRIA observará a legislação e as normas técnicas relacionadas à segurança de uso 

da Internet / divulgação de dados, assim como as normas técnicas da ABNT correspondentes. 

As descrições e especificações contidas neste documento descrevem as Soluções de Gestão e 

Apoio à Operação que serão adotadas para as Unidades VAPT VUPT, cabendo à 

CONCESSIONÁRIA prover a solução que melhor convier à prestação do serviço, atendendo às 

especificidades dos mesmos, bem como aos padrões de qualidade exigidos. 

2. FRAMEWORK DE INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS E SERVIÇOS VAPT VUPT 

A CONCESSIONÁRIA fornecerá solução integrada para apoio a processos de TIC (Tecnologia da 

Informação e Comunicação) para Atendimento ao Cidadão e Gestão das Unidades VAPT VUPT, 

abrangendo o fornecimento de suas respectivas licenças de uso e / ou subscrição e a prestação 

de serviços de Planejamento do Projeto, Detalhamento dos Processos, Instalação e Mentoring, 

Acompanhamento do Projeto, Manutenção e Suporte, Treinamento e Manutenção Evolutiva. 

2.1. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

As seguintes soluções serão fornecidas pela CONCESSIONÁRIA: 

2.1.1. Canais de Relacionamento 

Portal de Serviços; 

Redes Sociais; 

Ca II Center; 

Chat; 
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Aplicações Mobile; 

Serviços ou Aplicativos nálti plataforma de mensagens Instantâneas; 

— Canal do Cidadão. 

2.1.2. Soluções de Apoio à Gestão e Operação 

Gestão de Atendimento; 

Service Desk; 

Gestão de Documentos; 

— Centro de Monitoramento e Controle. 

2.1.3. Núcleo de Integração 

— Sistemas Operacionais dos Órgãos Prestadores de Serviços. 

2.2. REQUISITOS TECNOLÓGICOS 

2.2.1. Arquitetura 

A solução poderá ser executada em máquinas virtuais Linux ou Windows, criadas e geridas 

com a ferramenta de Virtualização; 

A solução permitirá acesso por meio de redes padrão Ethernet com protocolo TCP/IP; 

A solução permitirá implantação em arquitetura em no mínimo 3 (três) camadas, com vistas 

a isolar clientes, servidores de aplicação e servidores de banco de dados, bem como 

aprimorar a escalabilidade, segurança e disponibilidade; 

A solução possuirá camada de apresentação implementada por meio de interface web, para 

todas as suas funcionalidades; 

A solução possuirá, para todas as suas funcionalidades, interface web compatível com os 

navegadores Microsoft (1E8 ou superior,Edge, Firefox e Chrome e Safari em suas versões 

mais recentes); 

A solução permitirá a administração centralizada do ambiente, ou seja, a partir de uma 

estação de trabalho deverá ser possível administrar todas as suas funcionalidades desde que 

respeitando critérios de segurança compatíveis com as necessidades de cada órgão; 

A solução suportará sua parametrização e a implementação de customizações, de modo a 

possibilitar sua adaptação tanto aos requisitos especificados neste documento quanto a 

requisitos advindos de futuras alterações nos processos do VAPT VUPT. 

2.2.2. Segurança 

A solução permitirá integração com servidor, sem o uso de replicação de base, para 

autenticação e obtenção de dados corporativos de usuários; 

A solução permitirá a definição de perfis de usuários e a atribuição de um nível específico 

de autorização a cada perfil; 

A solução permitirá a geração de trilhas de auditoria, com dados sobre os eventos referentes 

à autenticação de usuários e suas ações, considerando "quem", "quando", "onde" "o quê", 

bem como possibilitar o envio para servidores do syslog dos registros gerados, 10 10 após a 

ocorrência dos eventos. 

3417 

2ONSÓRCIO,GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 



CONSORCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

2.2.3. Integração 

Caso a solução seja composta por mais de uma ferramenta, estas serão totalmente 

integradas, e o usuário não necessitará realizar uma nova autenticação ao navegar entre os 

módulos da solução desde que haja o consentimento do Órgão envolvido; 

A solução será integrada o Portal VAPT VUPT; 

A solução suportará a integração com o Framework de Integração de Sistemas e Serviços; 

Oferecerá integração utilizando o barramento SOA. Se tal integração não for provida de 

forma nativa pela solução original, a CONCESSIONÁRIA realizará sua implementação, após 

solicitação, no escopo do serviço de Manutenção Evolutiva. 

2.2.4. Usabilidade 

A solução fornecerá, no mínimo, o pacote de idioma português do Brasil; 

A solução possuirá recurso de ajuda instantânea (help online), de modo que os usuários 

possam consultar rapidamente, sem sair da tela de trabalho, instruções de preenchimento, 

significado de campos e informações gerais sobre cada funcionalidade. 

3. SISTEMA TELEFÔNICO — PABX 

3.1. Qualidade 

Será fornecido para cada unidade 1 (um) PABX novo e sem uso anterior aconnodável em rack. O 

modelo deverá estará em linha de produção, sem previsão de encerramento. 

3.2. Tipo de PABX 

O sistema a ser fornecido e instalado será do tipo Central Privada de Comutação Telefônica 

(CPCT), sistema PABX (Private Automatic Branch Exchange), de operação automática, com 

tecnologia de Controle por Programa Armazenado (CPA), técnica PCM (Pulse Code Modulation) 

e comutação temporal digital. 

3.3. Capacidades 

O sistema terá capacidade para circuitos de troncos digitais bidirecionais padrão El com 30 

(trinta) juntores cada um e deverá suportar troncos DDR (Discagem direta a Ramais) digitais; 

O sistema terá portas para troncos analógicos bidirecionais com IDC; 

O sistema terá capacidade para Ramais digitais; 

Possibilitará ampliação de, no mínimo, 100 % (cem por cento) da capacidade inicial; 

Possibilitará conexão VolP para futura implementação em redes de Dados para Voz sobre IP 

(VolP). 

3.4. Software e Hardware 

O Processador principal do sistema será de 64 bits; 

O sistema suportará as sinalizações R2D, E&M contínua, E&M pulsada, ISDN-PRI MFC-5C, 

MFC-5S, DTMF, Decádica; 

O sistema suportará DDR (Discagem Direta a Ramal) Digital e Bidirecional padrã Anatel; 
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Permitirá integração com solução de videoconferência; 

A configuração do sistema estará protegida contra falta de energia (armazenamento em 

memória não volátil); 

O sistema será totalmente dualizado e terá capacidade de auto inicialização em caso de 

queda da alimentação de energia elétrica; 

Permitirá diagnóstico do sistema para manutenção, bem como, substituição de módulos de 

interface de linha, sem interrupção do funcionamento normal; 

Terá suporte a gerenciamento SNINAP. 

3.5. Recursos e Facilidades do Sistema 

— O sistema possibilitará transferência para outro ramal, de chamadas internas ou externas; 

O sistema possibilitará discagem abreviada comum e individual; 

O sistema possuirá música de espera; 

O sistema permitirá conexão com sistema de bilhetagem e tarifação; 

— O sistema possuirá plano de numeração flexível para, no mínimo, 4 (quatro) dígitos; 

— O sistema possuirá diferenciação sonora entre chamadas (internas e externas); 

O sistema possibilitará retorno automático de chamada; 

O sistema possibilitará captura individual; 

O sistema permitirá restrição de chamadas externas a determinados números (DDD, DDI, 

4004, etc.); 

O sistema permitirá redirecionamento de chamadas a ramal (siga-me); 

O sistema permitirá redirecionamento de chamada por ocupado ou não atendimento; 

O sistema permitirá cadeado eletrônico (bloqueio de ramal para chamadas externas) através 

de senha; 

O sistema permitirá intercalação; 

O sistema permitirá bloqueio a discagem e recebimento a cobrar (DDC) individual ou 

coletivo; 

O sistema permitirá busca em grupo sequencial ou cíclica; 

O sistema possuirá acesso ao sistema via discagem direta — DISA; 

O sistema possuirá acesso especial à operadora; 

O sistema possuirá aviso temporizado - alarme despertador; 

O sistema possibilitará chamada de emergência; 

O sistema possibilitará conferência interna e externa até 05 (cinco) ramais; 

O sistema possibilitará configuração da identificação do número chamador; 

— O sistema possibilitará desvio das chamadas quando em ocupado e/ou não responde para 

qualquer ramal; 

O sistema possibilitará discagem abreviada por ramal; 

O sistema possibilitará entroncamento digital El; 

O sistema permitirá estacionamento das chamadas; 

O sistema possuirá mensagem de espera agradável para a ligação externa; 

O sistema possuirá registro das chamadas de entrada; 
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O sistema possuirá registro das chamadas de saída; 

O sistema possuirá registro das chamadas dos ramais; 

O sistema possuirá rota de menor custo; 

O sistema possuirá seleção automática de rotas de saída; 

O sistema possuirá sistema chefe-secretária; 

O sistema possuirá tabela de rotas; 

O sistema permitirá transferência de chamadas tronco a tronco; 

O sistema permitirá transferência prioritária; 

O sistema possuirá tronco executivo para ramal. 

3.6. Terminal de Atendente — Telefonista 

Será fornecido terminal para atendente (telefonista) com as características descritas: 

Possuirá display em Cristal líquido LCD com fundo luminoso (Backlight) e idioma português 

Possibilitará identificação de número chamador (interno ou externo) no visor; 

Possibilitará identificação de estado de ramal chamado (livre/ocupado); 

Possibilitará colocar em fila, ligações entrantes para ramais ocupados; 

Possibilitará serviço noturno; 

Terá indicação de alarmes e de falhas do sistema; 

Possuirá todas as facilidades de um ramal comum; 

Possibilitará uso de fone de cabeça (headfone) que será fornecido com o terminal. 

3.7. Plataforma de Gerenciamento 

— Será fornecido e instalado software para o Gerenciamento e Configuração do sistema. 

Quaisquer outros softwares requeridos para a instalação, também serão fornecidos e 

instalados, com suas respectivas licenças e mídias, inclusive para o sistema operacional; 

— O software permitirá rotinas de diagnósticos e relatório de falhas; 

O software permitirá verificação e alteração das facilidades de ramais, como grupo de 

captura, conferências, categorias, redireciona mento etc.; 

O software possuirá alarmes de falhas com diferenciação de níveis de prioridade e 

gravidade. 

— Serão fornecidos e instalados o(s) microcomputadores, monitor(es) colorido(s) e 

impressora(s), com as configurações necessárias à implantação e operação, exclusiva do 

software de gerenciamento. 

3.8. Plataforma de Bilhetagem e Tarifação 

Será fornecido e instalado software para a bilhetagem e tarifação do sistema. Quaisquer 

outros softwares requeridos para a instalação, também serão fornecidos e instalados com 

suas respectivas licenças e mídias, inclusive para o sistema operacional; 

O software permitirá o gerenciamento centralizado das informações, podendo conter 

informações de estatísticas e tarifação do sistema telefônico; 

O software possuirá atualização automática de novas versões, bem como de r.rifas e 

prefixos de centrais através da Internet; 
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- O software permitirá a implantação de planos especiais de tarifação no sistema; 

- O software permitirá o agendannento da emissão e impressão automática de relatórios; 

O software possuirá rotina de backup e otimização da base de dados; 

O software possibilitará o envio de relatórios via e-mail; 

- O software possibilitará controlar os acessos por senha e privilégios; 

Possibilitará relatórios com gráficos mensais: estatísticas por ramal, conta, centro de custo, 

contato, número discado etc.; 

Possuirá cadastro automático de ramais e contas; 

- Possuirá tarifação de chamadas realizadas pela rede corporativa; 

Possuirá tarifação de chamadas entrantes de serviço 0800 e de chamadas a cobrar; 

- Permitirá aplicar taxas de tarifação em função do tipo de chamada, duração, conta, ramal, 

grupo e centro de custo; 

- Emitirá relatórios em diversos formatos de arquivo como: rtf, xls, pdf e txt; 

- O software permitirá medição e tarifação sobre o tráfego do sistema telefônico (troncos e 

ramais); 

O software permitirá contabilização por centro de custo e por ramais individuais das ligações 

efetuadas com emissão de relatórios; 

O software permitirá verificação das chamadas efetuadas, com identificação do ramal 

chamador, número e localidade chamado, data, hora e duração da chamada, devidamente 

valorizadas; 

- O software permitirá monitoração "on-line" do tráfego interno e esterno (entrada/saída); 

- Deverão ser fornecidos e instalados o(s) microcomputadores, monitor(es) colorido(s) e 

impressora(s), com as configurações necessárias à implantação e operação exclusiva do 

software de bilhetagenn e tarifação. 

3.9. Aparelhos Telefônicos Digitais / IP 

— Os aparelhos terão display em Cristal líquido LCD com fundo luminoso (Backlight) e idioma 

português com, no mínimo, 16 caracteres; 

Os aparelhos terão teclas programáveis de fácil acesso; 

- Os aparelhos suportarão voz sobre IP e protocolo SI P; 

- Os aparelhos possuirão tecla mudo, cancela temporariamente a transmissão de voz; 

Os aparelhos terão sistema viva voz que possibilite conversações sem a necessidade de 

retirar o fone do gancho; 

- Os aparelhos terão tecla flash; 

— Os aparelhos possuirão tecla redial; 

— Os aparelhos possuirão tecla de Volume com controle de nível de volume do áudio do 

nnonofone e do viva voz; 

— Os aparelhos possuirão no mínimo 4 (quatro) teclas de Navegação com funções descritas no 

display; 

- Os aparelhos possuirão menu para a execução de vários serviços disponíveis no s tema com 

apenas um toque, sem a necessidade de digitação de códigos e senhas para s ativação, 

tais como: 
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Transferência e Captura de Chamadas, Siga-me, Não Perturbe, Música de Espera, 

Conferência, Rechamada Automática, Mensagem de Ausência, Chamada em Espera 

(pêndulo); 

Os aparelhos possuirão 6 (seis) tipos de campainha: três para chamadas internas e três para 

chamadas externas; 

Os aparelhos possuirão leds indicativos da função ativada; 

Os aparelhos terão alimentação pelo mesmo par de fios de conexão à central; 

Os aparelhos terão cabo e conector 

A conexão do aparelho à central, será feita por meio de um único par de fios; 

Os aparelhos terão Identificação de Chamadas para visualização do número do telefone 

originador da chamada; 

Os aparelhos terão auto identificação para identificar o próprio ramal, via display ou 

vocalização; 

Os aparelhos terão relógio e calendário com visualização de hora e data no display; 

Os aparelhos terão rediscagem automática dos últimos números discados; Controles de 

Nível: volume de áudio do monofone, do viva voz e da campainha são controlados através 

do teclado. 

3.10. Recursos Para Manutenção Remota 

Permitirá assistência técnica através de tele manutenção (manutenção remota) a plataforma. 

Caso o equipamento necessite de recursos externos para o estabelecimento da comunicação 

para fins de tele manutenção todos os recursos serão fornecidos, tais como modem e/ou cabos. 

3.11. Treinamento 

Treinamento operacional do aparelho atendedor para as telefonistas; 

Treinamento de configuração do aparelho atendedor para as telefonistas; 

Treinamento operacional para os usuários dos ramais digitais/IP; 

Treinamento de configuração do aparelho para os usuários dos ramais digitais/IP; 

Treinamento operacional para os usuários dos ramais analógicos; 

Treinamento de configuração do aparelho para os usuários dos ramais analógicos; 

Treinamento técnico, nas configurações do PABX (classe de ramais, grupo de ramais, grupo 

de tronco), atendedor automático, tarifação, mensagem de espera agradável, Call Center e 

operador via desktop. 

3.12. Literatura Técnica e Documentação a ser Entregue na Conclusão das Instalações 

Será fornecida documentação, em português, abrangendo aspectos de operação e 

manutenção do sistema; 

A documentação terá plano de face da central; 

A documentação terá descrição sucinta do sistema; 

A documentação terá diagrama de conexões e configurações; 

Serão fornecidos todos os manuais de operação e programação do sistema telefõ co bem 

como do software de gerenciamento e do software de bilhetagem e tarifação. 
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4. SOFTWARE DE ANTIVíRUS 

4.1. Características mínimas 

— Impedir a entrada de ameaças desconhecidas nos hosts; 

— Bloquear programas suspeitos; 

— Restaurar arquivos e pastas danificados ou excluídos; 

— Remover lixo e arquivos temporários da Internet; 

— Detectar e remover spyware e vírus; 

— Bloquear spyware e wornns automaticamente; 

- Proteger e-mails e mensagens instantâneas contra vírus; 

Impedir a propagação de e-mails infectados com vírus; 

Detectar rootkit e remove ameaças ocultas; 

- Incluir atualizações de proteção e novos recursos à medida que eles se tornam disponíveis 

durante todo o período do serviço; 

Implementar solução de gerenciamento centralizado de endpoints. 

5. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVIDORES 

5.1. Requisitos mínimos 

- Trazer à tona informações pertinentes sobre sistemas, permitindo automatização das 

respostas; 

- Aumentar o tempo de atividade; 

Reduzir custos e melhorar a produtividade via recursos avançados de gerenciamento; 

Fornecer gerenciamento inteligente de sistemas para alta confiabilidade; 

- Simplificar e automatizar a implementação e reimplennentação para instalação e 

inicia lização de hosts; 

Inventário de software e hardware dos hosts; 

Acesso remoto. 

6. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA INFRAESTRUTURA DE TIC 

Para garantir o perfeito funcionamento do ambiente de TIC, que suporta todos os processos de 

atendimento das UNIDADES VAPT VUPT, é necessário realizar uma gestão proativa e efetiva, na 

qual toda a infraestrutura tecnológica seja monitorada, visando a não interrupção e qualidade 

da prestação dos serviços. 

A gestão da infraestrutura de TIC das UNIDADES VAPT VUPT será realizada diretamente pela 

CONCESSIONÁRIA ou indiretamente, através de contratação de empresa especializada, 

respeitando todos os requisitos necessários à realização do serviço. 

A gestão proativa ocorrerá através de um serviço contínuo de extração de dados e montagem 

de indicadores de desempenho e qualidade, disponibilizando uma visão consolidada em tempo 

real de todo o ambiente, provendo a CONCESSIONÁRIA de informações vitais para a elhoria 

contínua e a tomada de decisões. 
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As situações de alerta serão notificadas, com o registro da intervenção realizada, possibilitando 

a construção de uma base de conhecimento para análise, resultando num ciclo de melhoria 

contínua, com respostas rápidas e maior disponibilidade do ambiente. 

Para as situações que não possam ser solucionadas de forma remota, os técnicos do Service 

Desk serão notificados imediatamente, para atuar o mais rápido possível, garantindo a não 

interrupção na prestação do serviço nas UNIDADES VAPT VUPT. 

A CONCESSIONÁRIA disponibilizará relatórios com os resultados dos indicadores relevantes aos 

processos de gestão do ambiente de tecnologia, para acompanhamento e monitoramento da 

TIC. Assim como os registros de ocorrências registradas e a intervenção adotada para solução. 

O gerenciamento da infraestrutura de TIC que será realizado pela CONCESSIONÁRIA deverá 

garantir: 

Segurança, disponibilidade, estabilidade e desempenho de todo o ambiente de tecnologia e 

em todos os canais de atendimento; 

Gestão de Acordos de Nível de Serviços — SLAs e Indicadores de Desempenho; 

Acompanhamento e execução de problemas e mudanças no ambiente para garantir a 

transparência em relação aos processos que envolvem os usuários e o funcionamento das 

UNIDADES VAPT VUPT. 

7. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE SERVICE DESK 

Será disponibilizado um software de gerenciamento de helpdesk, a fim de melhorar o 

atendimento ao usuário e aumentar a eficiência apresentando as características mínimas 

abaixo: 

7.1. Características mínimas 

Interface Web; 

Base de conhecimento; 

Analise de relatórios; 

Pesquisa de satisfação; 

Transferência de responsabilidade; 

Escala de três níveis; 

Controle de Atendimento; 

SLA's diversos; 

Etapas e fluxos de atendimento a demandas; 

Registro de atividades; 

Scripts de atendimento; 

Escalonamento do atendimento; 

Avisos por E-mail; 

Alertas de tendência; 

— 	Configuração de situações por cores; 

ZONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA GOIÁS 
•-• 

3424 



CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

Facilidade para armazenamento e busca; 

Estrutura de pastas em níveis; 

Busca textual, de arquivos, etc.; 

— 	Chamados solucionados alimentam a base de conhecimento; 

Controle de validade de documentos; 

Workflow para aprovação e publicação; 

Controle de atendimento; 

Planos de testes; 

Analises de causas; 

Plano de ação; 

Indicadores; 

Painel de indicadores; 

Atendimento online — chat; 

Gerador de formulários; 

Autosserviços. 

8. REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 

A CONCESSIONÁRIA realizará a implantação de uma Rede de Comunicação de Dados, de maneira 

a permitir a integração e comunicação de dados, voz e imagem. Desta forma, as UNIDADES VAPT 

VUPT terão acesso aos sistemas operacionais que suportam os serviços prestados pelos ÓRGÃOS 

PARCEIROS. 

Para tanto, a CONCESSIONÁRIA contratará empresa prestadora de serviços especializada em 

fornecimento de infraestrutura de comunicação de dados, garantindo a conectividade entre as 

UNIDADES VAPT VUPT e os órgãos prestadores de serviços. 

A rede de comunicação de dados e voz será composta por um serviço de infraestrutura de 

instalações elétricas, lógicas e aterramento para redes de computadores; instalação, 

configuração de softwares em computadores denominados servidores e estações de trabalho, 

além dos equipamentos de conectividade em rede (switches, roteadores, pontos de acesso etc.); 

a topologia de rede envolvendo o cabeamento estruturado, desempenho, largura de banda e 

segurança. 

Será realizado a instalação de uma rede local Ethernet com cabeamento estruturado, dentro 

das normas internacionais. Os elementos ativos de rede estarão concentrados em uma única 

sala, junto aos servidores, climatizado de forma adequada, com controle de acesso eletrônico 

apenas para os funcionários autorizados, além de possuir um estável sistema de nobreak, para 

garantir a integridade dos elementos ativos de rede, servidores de dados e aplicações em caso 

de falha de fornecimento de energia elétrica. 

9. LINKS DE COMUNICAÇÃO DE LONGA DISTÂNCIA — WAN 
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Os serviços de instalação, configuração e testes, serão conduzidos pela CONCESSIONÁRI ou por 

empresa especializada. 
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Os links de comunicação de WAN entre as UNIDADES VAPT VUPT e os órgãos prestadores de 

serviços serão providos por meio de 2 (dois) circuitos, configurado no modelo ativo-passivo, com 

velocidade de 10 Mbps cada um. 

A CONCESSIONÁRIA ainda proverá, através de empresa fornecedora de comunicação de banda 

larga, um link de dados para acesso à Internet pela Gerência da Unidade de Atendimento da 

UNIDADE VAPT VUPT e Infocentro. 

A solução atenderá às necessidades abaixo relacionadas: 

Será bidirecional, permitirá conectividade IP e suportará aplicações TCP/IP; 

- A largura de banda de cada link será de 10 Mbps; 

- A implementação do link utilizará dispositivos e equipamentos e contará com segurança 

adequada contra intrusões e acessos indevidos; 

- Serão disponibilizados, para cada UNIDADE VAPT VUPT os endereços IP válidos para cobrir 

todas as necessidades de comunicação da unidade. 

A elaboração do Projeto de Rede Lógica e Comunicação de Dados será desenvolvido por 

empresa especializada, considerando o uso de cabeamento estruturado e rede Wireless, 

atendendo às recomendações das normas vigentes no país. 

10. REDE WIRELESS 

A CONCESSIONÁRIA poderá disponibilizar rede Wireless (rede sem fio) nas UNIDADES VAPT 

VUPT para acesso a internet pelos cidadãos que estão aguardando o atendimento na espera das 

unidades, criando mais um diferencial e conforto para o cidadão ao possibilitar que espere o 

atendimento utilizando a internet de seu notebook, tablet ou similar e resolva suas necessidades 

pessoais. 

Além disso, a Rede Wireless poderá ser uma alternativa de redundância ao uso do cabeamento 

estruturado, como uma rede complementar. 

11. EQUIPAMENTOS DE TELEINFORMÁTICA 

Os equipamentos de teleinformática abrangerão todas as necessidades da operacionalização 

das UNIDADES VAPT VUPT, como microcomputadores e seus acessórios, notebooks, 

impressoras, scanners, equipamentos de rede de comunicação de dados local e remota, 

equipamentos de rede elétrica, central telefônica, e demais equipamentos, envolvendo 

hardware, software e acessórios. 

Para oferecer facilidades de comunicação de voz será instalado sistema PABX para cada 

UNIDADE VAPT VUPT. 
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A CONCESSIONÁRIA tomará como base, para o dimensionamento inicial dos equipamentos, a 

especificação dos equipamentos de teleinformática e de rede que estão no "Apêndice V — 

Especificações de Equipamentos de Informática e Telecomunicações das UNIDADES VAPT 

VUPT". 

Após assinatura do convênio, contrato ou outro instrumento entre PODER CONCEDENTE e 

Órgão Parceiros, a CONCESSIONÁRIA realizará levantamento detalhado dos processos de 

prestação dos serviços, para embasar definição da capacidade e quantitativos de equipamentos 

de teleinformática necessários para cada UNIDADE VAPT VUPT. 

12. SISTEMA PARA CHAMADAS DE SENHAS E GESTÃO DE ATENDIMENTOS 

12.1. Solução 

Solução Integrada para controle e gerenciamento de atendimentos a ser fornecido deverá 

ser composta por menos: 

— 01 (um) servidor de aplicação central; 

— 01 (um) servidor de banco de dados único para cada unidade ou para um grupo de 

unidades de atendimento; 

01 (um) painel eletrônico; e 

01 (um) emissor de senha por Órgão Parceiro ou por triagem integrada, de acordo com 

o modelo de atendimento proposto de cada unidade, possibilitando controlar filas por 

meio de distribuição de senhas e por chamadas através dos painéis eletrônicos, bem 

como o monitoramento centralizado e a gravação dos diálogos. 

Poderá não existir servidor local nas Unidades VAPT VUPT e não existirá nos órgãos. Haverá 

um servidor de dados consolidador de todos os demais que realizará de forma assíncrona a 

unificação das informações de todas as Unidades VAPT VUPT. 

Todos os componentes integrantes da solução deverão ser distribuídos de acordo com o 

previsto e deverão ser idênticos dentro do seu tipo e sem uso anterior. 

Sistema composto por um único servidor central para todas as Unidades VAPT VUPT e 

Órgãos Parceiros; 

Painel Eletrônico de LCD, tamanho mínimo de 32" para chamada das senhas; 

Emissor de senha através de interface web, totens etc., permitindo fluxos ilimitados de 

atendimentos para cada órgão/parceiro; 

12.2. Características do Sistema 

O Sistema emitirá cupons de senhas através de autoatendimento ou presencial, cujo 

número será enviado para chamada através de painel eletrônico, indicando a senha (3 

dígitos) e um caractere alfa, e a posição de atendimento (2 dígitos). As chamadas serão feitas 

via software instalado no micro do atendente; 

O Sistema será amigável e de fácil instalação; 

O Sistema permitirá a configuração ilimitada de categorias; 

O Sistema permitirá configuração ilimitada de serviços diferentes; 

O Sistema permitirá programação dos tempos máximos de atendimento; 

O Sistema permitirá o cadastro ilimitado de atendentes; 
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- O Sistema fornecerá relatórios online dos atendimentos; 

O Sistema emitirá cupons de senha diferenciadas por órgão, serviço e prioridade; 

O sistema permitirá o atendente solicitar intervalos de pausa pré-cadastrados; 

O sistema permitirá um atendente transferir o atendimento atual para outro atendente 

continuar o atendimento; 

- O sistema permitirá o atendente pausar um atendimento, liberando o mesmo para realizar 

novos atendimentos, e depois permitir que o atendente recupere esse atendimento; 

O sistema permitirá o cadastro dos possíveis intervalos para os atendentes; 

O sistema controlará se o atendente voltou do intervalo dentro do prazo determinado; 

O sistema permitirá o cadastro ilimitado de filas diferentes para cada órgão; 

O sistema permitirá o cadastro de mensagens institucionais personalizadas para o cupom 

de senha; 

O sistema permitirá o cadastro de mensagens institucionais personalizadas para cada painel 

de chamada de senha, sendo a quantidade de mensagens ilimitada e a exibição deverá ser 

cíclica e continua; 

O sistema permitirá o cadastro da lista de documentos necessários para realizar o serviço 

solicitado, esta informação deverá ser impressa no cupom da senha de chamada; 

- O sistema permitirá parametrização do tempo máximo execução de cada serviço; 

O sistema permitirá o cadastro dos motivos de tempo extra; 

- O sistema controlará a execução dos serviços dentro e fora do padrão estabelecido; 

No caso de o atendimento ultrapassar o tempo máximo para os serviços realizados, o 

sistema solicitará uma justificativa do atendente e o motivo do tempo extra; 

O sistema permitirá alertas, com o tamanho da fila e dos clientes com espera superior ao 

número de minutos estabelecido; 

O sistema permitirá o cadastramento dos gestores por Órgão Parceiro e unidades que 

devem receber os alertas; 

- O sistema permitirá o monitoramento online das mesas/pontos de atendimento, mostrando 

em tempo real dados como tempo médio de atendimento, fila, tempo médio de espera, 

espera máxima, status dos atendentes, tempo dos atendimentos atuais, serviços em 

execução; 

- O sistema permitirá a escolha de toda uma unidade, um único órgão ou vários órgãos de 

uma mesma unidade, ou todos os órgãos do mesmo tipo em unidades distintas conforme 

permissões do usuário; 

O sistema permitirá ao gestor iniciar um chat com os atendentes em atendimento da sua 

unidade; 

- O sistema permitirá ao gestor enviar mensagens para todos os atendentes da sua unidade; 

Agendannento de atendimento: 

- A solução possuirá um completo elenco de recursos para Agenda mento do Atendimento 

Presencial, diretamente pelo cidadão; 

Permitirá o cadastro de dados do cidadão para a realização do agendamento do 

atendimento; 
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O agendamento será disponibilizado via internet, totens de autoatendimento, call 

center e mobile/app; 

Permitirá o envio de mensagens para o cidadão através de e-mail, SMS e ferramentas 

de redes sociais; 

Configuração das disponibilidades para o atendimento presencial agendado, de forma 

específica por Unidade ou grupo de Unidades, incluindo datas, horários, intervalos e 

quantidades; 

- A solução também possuirá recursos de monitoramento e edição das agendas; 

Todas as interfaces e funcionalidades operacionais irão se submeter a um perfil de 

usuário, a partir do login no dispositivo; 

A usabilidade disponível nos recursos operacionais do Agendamento será de elevado 

nível, considerando a possibilidade de acesso inclusive pelo cidadão; 

Disponibilizará opcionalmente a configuração de envio de mensagens para o cidadão 

com o propósito de confirmar e lembrar sobre o agendamento registrado de forma 

automatizada; 

- A partir da efetivação do agendamento, todo o controle e propagação para os locais de 

atendimento deverão ocorrer de forma automática pelos dispositivos já contemplados 

em pauta; 

- Disponibilizará recurso para analisar o cidadão que usa o agendamento e identificar 

eventual desvio no cumprimento da agenda efetivada, no sentido de coibir a presença 

desta prática, salvo motivo justificado. 

- Coleta da avaliação do atendimento pelos cidadãos: 

- O sistema coletará a opinião do cidadão ao final de cada atendimento; 

- A nota fornecida pelo cidadão será vinculada ao atendimento dele; 

- Para a coleta da nota do cliente será utilizado um hardware com conexão USB e quatro 

opções de nota: Excelente, Bom, Regular e Ruim; 

O equipamento possuirá legenda em texto e relevo (Braille)e uma imagem para cada 

item; 

O gabinete do equipamento protegerá a privacidade da escolha do cliente para que o 

atendente não influencie na nota; 

- O sistema permitirá monitorias dos atendimentos através da recuperação dos diálogos 

dos atendimentos; 

- As monitorias serão feitas nos formulários web pré-configurados; 

O sistema fornecerá os itens a serem avaliados juntamente com os pesos e regras de 

distribuição. 

O Sistema apresentará o controle e monitoramento online do atendimento de todas as 

unidades de atendimento de forma remota através de indicadores e painéis específicos; 

O sistema calculará os indicadores de desempenho utilizados pela gestão das unidades VAPT 

VUPT; 

O sistema terá itens de falta graves; 

- O sistema controlará a produtividade através de relatórios online; 
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— O sistema disponibilizará, online, as monitorias realizadas para aplicação de feedback por 

parte do supervisor do atendente; 

— Todos os relatórios do sistema serão online e disponíveis no formato WEB com a 

possibilidade de exportação dos dados do relatório para planilha eletrônica e PDF. 

— Os relatórios terão informações de um ou mais dias e de um ou mais órgãos, de uma ou 

mais unidades de atendimento e com combinação entre as opções. 

O sistema disponibilizará, no mínimo, as seguintes informações nos relatórios: 

— Relatório por Demanda do Órgão, Total de Atendimentos, Tempo Médio de 

Atendimento, Tempo Médio de Intervalo, Tempo Médio de Espera etc.); 

— Relatório por Atendente - TMA, Quantidade de atendimentos, tempo logado, tempo 

livre, tempo em intervalo produtivo e improdutivo, média das notas de avaliação dos 

clientes; 

Relatório detalhado dos atendimentos conforme critérios de pesquisa por unidade, 

órgão, serviço, atendente, motivo tempo extra, nota de avaliação do cliente, categoria, 

motivo de pausa; 

Relatório de serviços - o sistema deverá fornecer os atendimentos agrupados por 

serviço, exibindo o tempo médio de atendimento e tempos máximos e médios de espera 

e o total; 

— Relatório por Hora - o sistema deverá fornecer a quantidade de atendimento, TMA e 

TME em intervalos de horas; 

— Nível de serviço — o serviço deverá mostrar estatísticas de tempo de espera na fila, 

quantidade de atendimentos que foram atendidos em minutos (dentro do padrão) e 

quantidade de atendimentos que foram atendidos com espera superior aos minutos 

fora do padrão; 

Relatório por Tempo Extra - lista os atendimentos agrupados por motivo de tempo 

extra; 

— Relatório por Quadrante de Qualidade - classificação dos atendentes por quadrantes de 

qualidade de acordo com o resultado das monitorias; 

Relatório por Fila — lista os atendimentos agrupando por tipo de fila (parametrizável); 

Relatório de todos os Atendimentos - lista todos os atendimentos de uma unidade ou 

órgão, dentro de um intervalo de tempo; 

Relatório Pré Atendimento - lista os pré atendimentos realizados; 

Relatório de Avaliações dos Cidadãos - nota geral e detalhada recebida por uma unidade 

ou órgão dentro de um intervalo de tempo; 

— Relatório de Tempo Médio de Atendimento, Tempo Médio de Espera, Tempo Médio de 

Deslocamento e Tempo de Permanência Total. 

— Este sistema será a base da aferição das notas de qualidade, sendo por isso passível de 

Auditoria; 

— Permitirá o relacionamento com os usuários externos por e-mail e chat. 

— O Emissor de Senha será composto de PC Multimídia interno incorporado com conexão em 

rede permitindo atualizações imediatas podendo ser utilizado o totem de autoatendimento 

para a emissão de senhas; 
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- O Emissor de senha possuirá configuração mínima composta de: 

Processador 2.8 GHz ou superior 

— Memória RAM de 512 MB 

— Hard Disk de 80 GB SATA2 

Interface VGA 

O Emissor de senha emitirá o cupom através de impressora térmica de alta performance, 76 

mm, com sistema de corte e com facilidade de acesso frontal; 

O Emissor de senha possuirá, no mínimo, 4 (quatro) teclas de opção de serviço e/ou 

prioridade; 

— O Emissor de senha será compatível com vários periféricos como: vídeo, câmera e 

monofone; 

- Será acessível, possuindo recursos de som e Braille. 

12.3. Características Técnicas de Hardware para o Painel Eletrônico 

- Monitor multimídia LCD ou TV LCD de no mínimo 32"; 

Dois alto-falantes com amplificação interna; 

- Interface de entrada VGA; 

Interface de entrada Áudio; 

- Voltagem 110/220V. 

- O painel deverá indicar a senha atual chamada e guichê de atendimento e o histórico das 3 

(três) últimas senhas chamadas. 

12.4. Acessórios (Para cada Sistema) 

Serão entregues todos os cabos e conectores e acessórios necessários para o funcionamento de 

cada sistema. 

12.5. Literatura Técnica 

Será fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada sistema, contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 

gerenciamento. 

13. CFTV — CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO 

Cada Unidade VAPT VUPT possuirá sistema digital de circuito fechado de televisão, composto 

por câmeras, monitor, microcomputador, placa de captura de imagens, equipamentos para 

gravação e apresentação de várias imagens no mesmo monitor e acessórios. O projeto de 

alocação de câmeras será elaborado de forma que sejam cobertos pelos campos de visualização 

das câmeras, no mínimo, para as áreas relacionadas na tabela abaixo. 

13.1. Mínimo de Campos de Visualização Cobertos pelas Câmeras de Segurança 

— Entrada da Unidade VAPT VUPT; 

— Recepção e triagem; 
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- Saguão de espera; 

- Todos os guichês de atendimento; 

— Local de armazenamento de materiais de consumo e especializados; 

- Áreas de supervisão e administração; 

Auditório e salas de reunião; 

Áreas dos Órgãos Parceiros; 

Corredores eventualmente existentes; 

Salas técnicas. 

13.2. Características das Câmeras 

As câmeras a serem utilizadas serão do tipo P17, com cobertura compatível com o projeto 

de distribuição das mesmas na Unidade VAPT VUPT, de forma a atender os requisitos de 

cobertura acima estabelecidos. As características técnicas das câmeras permitirão a 

visualização de eventos e identificação de pessoas nas condições de luminosidade existentes 

na unidade ao longo das 24 (vinte e quatro horas do dia); 

- As câmeras estarão conectadas a uma central de monitoramento com capacidade de 

mostrar simultaneamente em tela as imagens de todas as câmeras e gravar as imagens 

capturadas em até 30 quadros por segundo. Além disso, será disponibilizado acesso via Web 

para a Sala de Monitoramento e Controle localizada no PODER CONCEDENTE e, também, a 

CONCESSIONÁRIA; 

A central de monitoramento terá capacidade de armazenamento digital de imagens de 

todas as câmeras por, no mínimo, 30 dias, além de permitir a seleção de imagens 

armazenadas para gravação permanente; 

- O monitoramento das câmeras na central de monitoramento cobrirá todo o período em que 

houver movimento na Unidade VAPT VUPT, ou seja, o horário de expediente acrescido da 

abertura e fechamento diário. 

14. SISTEMA DE CONTROLE ELETRÔNICO (SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO DO PONTO 

ELETRÔNICO DOS FUNCIONÁRIOS) 

A CONCESSIONÁRIA disponibilizará um sistema de controle de ponto eletrônico para organizar 

e automatizar os processos de controle de frequência dos funcionários sob sua 

responsabilidade. 

Este software fará o tratamento das marcações de ponto dos funcionários. Será totalmente 

configurável e possível de se adaptar a qualquer tipo de jornada de trabalho, desde jornadas 

fixas até complexas escalas de revezamento. 

14.1. Relógio Eletrônico (Coletor de Dados com Leitor Biométrico) 

O sistema será composto por no mínimo 02 (dois) coletores que permitirão o registro eletrônico 

do ponto, através do uso de bionnetria, crachás com código de barras e / ou proximidade (smart 

card), com as seguintes características mínimas exigidas, conforme Portaria 1510/2009 do MTE. 
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— Sistema de baterias que permita seu uso na falta de energia elétrica, por um período mínimo 

de 12 (doze) horas; no caso de falha na conexão com o computador ou queda de energia, 

os coletores manterão os registros efetuados por um período de, no mínimo, 30 (trinta) dias. 

14.2. Sistema Biométrico 

As informações sobre o registro serão armazenadas e tratadas em um sistema de informática 

que possuirá, no mínimo, as seguintes funções: 

Cadastro de usuários; 

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

Parametrização de várias faixas de horário de trabalho, com jornadas aos sábados; 

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

licenças; 

— Lançamentos de registros de justificativas de ausências (faltas justificadas, injustificadas e 

abonadas); 

Registro de compensação de horas para saídas antecipadas ou entradas atrasadas; 

Utilização de "Banco de Horas"; 

Emissão de Relatórios Regulares Mensais - Boletim de Frequência; 

— Personalização de relatórios; 

Manutenção e suporte técnico permanente, para garantir o pleno funcionamento dos 

equipamentos e software envolvidos, bem como o treinamento dos usuários responsáveis 

pela operacionalização do sistema. 

14.3. Funcionalidades do Equipamento para Coleta de Dados 

— Leitor Bidirecional, com sensor de sentido de rotação; 

— Permitir o Controle de Frequência, a identificação automática de entradas ou saídas; 

— Permitir a transferência dos dados coletados para uma estação ou servidor com software de 

ponto eletrônico; 

Capacidade de armazenamento e gerenciamento de informações de leitura, data e hora 

etc.; 

Possuir sistema de funcionamento na falta de energia elétrica. 

— Enviar comandos para bloqueio e desbloqueio; 

— Programação de listas; 

— Acerto de data e hora; 

— Restaurar modo de operação (reset) em caso de erro de operação; 

Gerenciar a comunicação e transferência de informações entre os coletores e o 

microcomputador de gerenciamento; 

— Gerenciamento centralizado em microcomputador remoto, através de comunicação em 

rede, sobre as informações coletadas por vários microcomputadores; 

Verificar a integridade dos dados transmitidos; 

Verificar a ocupação da memória de dados; 
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- Efetuar a limpeza da memória de dados; 

Permitir o cadastro e envio de mensagens;0 

- Permitir programar funções e teclas; 

Importação e exportação de dados através da geração de arquivo padrão TXT com 

informações coletadas; 

- Leitor biométrico (impressão digital) com validação 1:1 e 1:N e leitor de código de barras 

integrado e/ou proximidade (smart card); 

Número de usuários: -10.000 (mil) usuários; 

- Gabinete tipo ABS, montado com componentes plásticos e metálicos de alta resistência; 

- Capacidade para 30.000 (trinta mil) registros, independentemente da quantidade de dígitos 

do cartão; 

Controle de acesso de até 10.000 (dez mil) usuários; 

Possibilidade de utilizar até 04 (quatro) leitores, configurando as funções de cada leitor de 

maneira individual; 

Possibilidade de 02 (dois) leitores biométricos no mesmo equipamento; 

Conversão de formato de templates; 

Possibilidade de transferência de templates entre equipamentos existentes nas Unidades 

VAPT VUPT; 

- Possibilidade de ter no mesmo equipamento leitores de proximidade nos padrões AbaTrack 

II, Wiegand, ou Wiegand Facility Code; 

- Leitura de dígitos fixos ou variáveis (Barras); 

Cadastro de até 100 (cem) horários para acionamento de cada sirene totalizando 200 

(duzentos); 

- Programação para a duração de cada toque; 

- Permite a diferenciar o toque de sirene; 

- Cadastro de 200 horários / 5 horários por usuários (20 intervalos); 

Comunicação Ethernet 10/100Mbps (TCP/IP) com criptografia e chave de segurança; 

- Exibição do nome do usuário no display; 

- Mensagens Programadas por usuários e por datas; 

- Mensagens de orientação aos usuários programável para ser indexada quando da 

necessidade de se comunicar com algum funcionário; 

- Listagens e consulta de cadastros (Relatórios); 

- Controle de créditos dia (Até 255 por dia); 

- 04 tipos de usuário: "Master" / "Normal" / "Liberador" / *Cadastrador (*Bio); 

- Calendário Perpétuo; 

Display Azul de 02 linhas e 16 colunas c/ backlight, proporcionando uma boa visualização de 

dígitos; 

- Montagem da placa com componentes SMD (Placa principal); 

Atualização do equipamento em campo via software de gerenciamento; 

- Sem limite de usuários; 

- Sem digital (*Bio); 
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Versão de firmware igual para todos os equipamentos da linha; 

Facilidade e segurança no acesso ao "Menu" através de senha, sem a necessidade de 

desligar o relógio; 

Possui 12 (doze) eventos setas (Configuração individual por evento); 

- Mudança automática de eventos; 

Funções programáveis pelo próprio cliente; 

- Possuir 10 (dez) Funções (Configuração individual por Função); 

- Configuração individual do arquivo de bilhetes para cada evento; 

Fechadura com chave para acesso interno ao equipamento; 

- Liberação de giro da catraca associada ao sentido de passagem do crachá; 

- Leitura de crachás, com código de barras nos padrões 2 de 5 intercalados, e 3 de 9 (De 4 a 

16 dígitos); 

- Teclado com 16 (dezesseis) teclas para digitação de funções matrículas e parametrizações 

do equipamento; 

— Memória não volátil de 1.6 MB com uma autonomia de preservação dos dados em 

aproximadamente 20 (vinte) anos; 

- Circuito interno de monitoração de funcionamento que executa a correção automática de 

problemas de processamento; 

- Relê para acionamento externo de até 3Ah; 

Bateria interna recarregável que proporcione o funcionamento do equipamento mesmo em 

falta de energia elétrica (opcional); 

- Acerto automático de início e fim de horário de verão, disponibilizado por programação pelo 

próprio cliente; o usuário determina a data inicial e final do horário de verão e o sistema 

automaticamente fará a mudança nas datas pré- determinadas; 

- Bloqueio e desbloqueio dos usuários pré-programados de datas com possibilidade de 

afastamento por data para cada funcionário, informando a data do início e término do 

afastamento, com validade inclusive para empresas prestadoras de serviços informarem o 

período de validade do crachá; 

- Sistema de controle de listas de trabalho que permite ao cliente programar facilmente a 

atuação dos diferentes serviços disponíveis em listas, podendo personalizar a atuação dos 

mesmos para diferentes grupos de usuários ou até individualmente; 

- Software de operação disponível para ambiente Windows; 

Help online que facilita as atividades de operação ao usuário; 

- Consulta de informações individuais pelo usuário, vinculadas exclusivamente ao número. 

14.4. Composição 

Coletor de dados; 

Fonte de alimentação externa 5V; 

- Software de configuração; 

Kit para fixação (Kit não acompanha chave torx, a chave deverá ser compatível de número 

10). 
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14.5. Leitor 

Tipo: Óptico; 

Área de captura e leitura: Prisma de vidro; 

Modelo do leitor: Torre (facilitar o manuseio e a leitura da digital); 

Resolução: 500 DPI; 

Dimensões do Sensor 21(L) x32(C) x 62(A) mm; 

Temperatura de Operação: -20 60 [2C]; 

Umidade 5 "' 95%; 

Voltagem: 5V; 

Padrões: ISO/IEC 19794-2:2005 

ANSI/INCITS 378-2004, MIC, CE, FCC, WHQL. 

15. SOFTWARE DE CONTROLE DE UTILIZAÇÃO DO INFOCENTRO 

A CONCESSIONÁRIA irá disponibilizar software de acesso e controle para nnonitoramento do 

Infocentro, que possuirá os seguintes requisitos: 

15.1. Requisitos mínimos 

- Controle Remoto das Máquinas Clientes através da máquina servidor; 

Ligar, desligar ou reiniciar máquinas clientes através do servidor; 

- Consultar lista de programas e encerrar programas das máquinas através do servidor; 

Gerenciamento de Cadastro de Cidadão já cadastrado e avulso; 

Controle de uso: totalização diária, mensal ou por qualquer período. 

- Estatísticas gerenciais; 

- Controle de Liberação de Impressões: 

- A impressão só ocorre depois de ser liberada pelo atendente; 

Controle automático de impressões; 

- Registra páginas impressas pelo Cidadão automaticamente. 

Lista de espera e reserva de máquinas; 

Captura de tela das máquinas; 

- Bloqueio de sites; 

Acesso por senha. 

- Restrições de acesso no programa (descontos, alterações, cancelamentos e outros); 

- Bloqueio opcional de recursos do Sistema Operacional (acesso ao disco rígido, painel de 

controle, Ctrl-Alt-Del e outros); 

Bloqueio de downloads; 

- Restrição de ícones que ficam na área de trabalho das maquinas. 

Visualização da configuração das máquinas clientes através do servidor: Tamanho e espaço 

do disco rígido, versão do Sistema Operacional, memória RAM, configuração de vídeo,  1P43  

mais. 

16. SISTEMA DE CANAL DO CIDADÃO 
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Solução que possibilitará o registro de manifestação e consulta de manifestação registrando o 

recebimento de manifestações, realizando o gerenciannento do retorno e respostas das 

manifestações, voltadas para a mediação de conflitos entre o cidadão e a gestão, procurando 

personalizar o atendimento ao usuário e individualizar o tratamento da mensagem. A solução 

funcionará via internet. O sistema apresentará as seguintes funcionalidades: 

16.1. Ambiente do cidadão 

Registrar manifestação; 

Consultar manifestação; 

Receber retorno da manifestação registrada. 

16.2. Ambiente da Gestão 

Configurações; 

Registrar manifestação; 

Busca geral; 

Estatísticas; 

Tarefas; 

Manifestações novas; 

Manifestações aguardando respostas; 

Manifestações encerradas; 

Consultar todas as manifestações registradas; 

Controlar o acesso dos usuários internos e externo; 

Controlar prazo e identificar pendências; 

Permitir que o responsável da área informe as providencia emita respostas a ouvidoria; 

Permitir um tratamento especial para manifestação sigilosa; 

Emitir carta-resposta final e gera e-mail automático ao manifestante; 

Permitir o cadastramento e o acompanhamento da manifestação pelo próprio manifestante 

(via internet); 

Enviar resposta das manifestações por e-mail, SMS, fax, etc.; 

Emitir relatórios com informações estatísticas abrangendo toda a organização e até uma 

manifestação especifica; 

Consultar de casos solucionados, não solucionados e improcedentes. 

Indicar áreas críticas da organização através da consolidação das informações estratégicas. 

17. SOLUÇÃO PARA CALL CENTER 

17.1. Requisitos mínimos 

Conexão: Telefonia VolP/SIP e tradicional (digital, GSM); 

URA/DAC: Atendimento automático com navegação por menu de voz, coleta de 

informações de identificação e transferência para atendente da Central e avaliação do 

atendimento; 

Gravação: Gravação simultânea de todas chamadas e software de recuperação das 

gravações via web; 
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Script de Atendimento múlti nível: Encaminhamento para diferentes níveis de atendimento 

de serviço; 

Tratamento de Filas de Espera com Prioridade; 

Modular e Escalável; 

Free-seating; 

Posições de Atendimento Locais e Remotas; 

Monitoração e supervisão do atendimento e intervenção no atendimento; 

Montagem de conferências internas e externas; 

Consulta, conferência e transferência; 

Módulo de Dados — Data IMS; 

Módulo do Atendente 

Controle de ativação: somente um usuário credenciado tem a possibilidade de ativar o 

Módulo do Atendente; 

Modo de Operação: uma PA pode funcionar em modo de operação de central de 

atendimento ou em modo corporativo. O modo é definido no perfil do atendente registrado; 

Bidirecionalidade: uma PA pode funcionar para serviços receptivos ou ativos; 

Controle das chamadas: um conjunto de ícones permite a verificação do estado de uma 

chamada e o seu controle. Assim, pode-se colocar a chamada em espera, efetuar consultas, 

transferências, conferências, comandar a gravação ou não da conversação (quando não 

inibido pelo administrador do serviço), verificar a duração da chamada, desligar; 

Módulo do Supervisor; 

Módulo de Relatórios; 

Módulo Discador Manual. 

18. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE INDICADORES DE DESEMPENHO E QUALIDADE 

Os Indicadores de Desempenho e Qualidade a serem implantados nas UNIDADES VAPT VUPT 

terão como referência os principais elementos de qualidade que serão exigidos ao longo do 

período de execução do Contrato de Concessão. Tais elementos foram classificados em quatro 

macro grupos: 

Satisfação do Cidadão (GSC); 

Qualidade de Infraestrutura (QI); 

Qualificação de Pessoal (QP); 

Qualificação da Tecnologia das Aplicações (QTA). 

A CONCESSIONÁRIA fornecerá uma solução informatizada de Informações Gerenciais capaz de 

proporcionar o acompanhamento, a organização e a consolidação dos indicadores de 

desempenho e qualidade para cada UNIDADE VAPT VUPT. 

Este sistema realizará o cálculo do COEFm com base na integração e acesso às informações dos 

sistemas descritos na tabela abaixo: 
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Grau de Satisfação do Cliente 

GSC 

Sistema de Gerenciamento de Atendimentos 

Sistema de Gerenciamento de Manifestações 

Qualidade da Infraestrutura 

QI 

Sistema de Controle de Ocorrências (Gerenciamento de 

Helpdesk) 

Check list 

Qualificação de Pessoal 

QP 

Controle de Treinamento 

Pesquisa com Cidadão 

Qualidade da Tecnologia das 

Aplicações 

QTA 

Aplicações do Portal do Cidadão 

19. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ESTOQUE DO ALMOXARIFADO 

A CONCESSIONÁRIA estabelecerá as diretrizes de gestão de estoque, através de softwares que 

promovam a integração das diversas áreas e possibilitem o registro, inventário e controle de 

todas as movimentações físicas, como entradas, saídas, transferência entre unidades, prazo de 

validade, baixa e ponto de ressuprimento, de forma a manter estoque para 1 (um) semestre. 

Em cada UNIDADE VAPTVUPT a gestão do estoque irá prever a quantidade mínima de material, 

em área específica (Almoxarifado), cabendo à CONCESSIONÁRIA controlar o ponto de 

ressuprimento de cada item para garantira disponibilidade dos mesmos. Para o armazenamento 

serão consideradas as características intrínsecas de cada material, que são classificados 

conforme definição a seguir. 

19.1. Materiais de Consumo 

Considera-se material de consumo os itens de pouca durabilidade, esgotamento rápido ou que 

tem seu uso limitado a 2 (dois) anos. São itens de utilização diária pelos funcionários ou voltados 

à conservação da infraestrutura, incluindo-se nessas categorias: 

Material de escritório; 

Material de higiene e limpeza; 

Produtos de copa e cozinha; 

Componentes de infraestrutura para reposição. 

A CONCESSIONÁRIA realizará provisão de estoque para um período superior a 30 (trinta) dias, 

para cada UNIDADE VAPT VUPT, de forma a não acarretar interrupção dos serviços, prejudicar 

o atendimento ou os serviços administrativos, bem como fornecer suporte à operação das 

unidades. 
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O consumo desses materiais utilizará o critério PEPS (Primeiro que entra, Primeiro que sai), 

visando garantir a durabilidade dos produtos que possuem prazo de validade e, 

consequentemente, evitar perdas e desperdícios. 

19.2. Folhetos e Formulários 

Os formulários e folhetos informativos utilizados na operação das UNIDADES VAPT VUPT serão 

confeccionados pela CONCESSIONÁRIA. A quantidade disponibilizada para cada unidade irá 

considerar a demanda de atendimento prevista. 

A folheteria será fornecida desde a inauguração das UNIDADES VAPT VUPT e estará disponível 

nos balcões de recepção, sendo repostas diariamente ou sempre que necessário. Para tanto, 

deverá ser disponibilizado um estoque para reposição diária de, no mínimo, 1(um) mês. 

19.3. Uniformes 

A CONCESSIONÁRIA se responsabilizará pela aquisição dos uniformes para todos os funcionários 

que trabalharão nas UNIDADES VAPT VUPT, seja seus próprios funcionários ou servidores 

públicos, bem como a distribuição dos mesmos. 

Anualmente, cada funcionário receberá 1 (um) kit de uniforme e caso exista a necessidade de 

substituição de qualquer peça, sempre que a mesma esteja inadequada para uso, a 

CONCESSIONÁRIA obedecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para o fornecimento. 

Em caso de demissão de funcionário, é necessário que o mesmo devolva seu kit de uniforme à 

Gerência da Unidade de Atendimento de lotação, para descarte. 

19.4. Equipamentos de Informática 

A CONCESSIONÁRIA irá prever uma reserva mínima de equipamentos de informática, tais como 

microcomputadores, monitores, mouses, teclados e impressoras, para pronto atendimento de 

eventuais substituições em decorrência de defeitos ou quebras, evitando o risco de 

descontinuidade das atividades nas UNIDADES VAPT VUPT. 

Essa reserva será armazenada nas próprias UNIDADES VAPT VUPT a fim de possibilitar a troca 

imediata de qualquer equipamento com defeito, de forma a viabilizar o cumprimento dos prazos 

estabelecidos nos acordos de nível de serviços. 

19.5. Materiais de Iluminação 

A CONCESSIONÁRIA irá manter em estoque uma reserva mínima de lâmpadas que serão 

utilizadas nas UNIDADES VAPT VUPT para substituições em decorrência de defeitos ou queima, 

de forma a não proporcionar desconforto ambiental para os funcionários ou cidadãos. 

Essa reserva será armazenada nas próprias UNIDADES VAPT VUPT, a fim de possibilitar a troca 

imediata, de forma a viabilizar o cumprimento dos prazos estabelecidos nos acordos de nível de 

serviços. 
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19.6. Pisos e Revestimentos 

A CONCESSIONÁRIA manterá um estoque mínimo de peças dos pisos e revestimentos utilizados 

nos ambientes das copas, banheiros, refeitórios e vestiários, visando atender possíveis 

demandas de quebras e substituições. 

20. CONCLUSÃO 

Os sistemas descritos neste documento representam as ferramentas que a CONCESSIONÁRIA 

utilizará para realizar Gestão de Tecnologia das UNIDADES VAPT VUPT, sendo indispensável 

para: 

Equipar as UNIDADES VAPTVUPT com sistemas informatizados de gestão e apoio à operação 

como principal ferramenta para implementação e padronização de processos, 

monitoramento e transparência dos níveis de qualidade e satisfação do atendimento, 

gestão dos custos e apoio na tomada de decisão; 

Conhecer e analisar as diretrizes de negócio e processos de tomada de decisão propondo 

uma gestão orientada para resultados; 

Obter uma base de conhecimento visando suportar a orientação dos serviços de tecnologia 

ao negócio; 

Diagnosticar cenários e propor soluções apoiadas na tecnologia da informação; 

Prover instrumentos e informações para o planejamento de TIC, buscando a melhoria 

constante na prestação de seus serviços; 

Definir diretrizes e referências para fundamentar e apoiar o processo de desenvolvimento 

de soluções na execução de projetos futuros. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

e) Modelo de Gestão Operacional 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem 

utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.5) Modelo de Gestão Operacional — descrição do formato 

operacional proposto, incluindo ferramentas e soluções. 
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1. INTRODUÇÃO 

A gestão e operação das UNIDADES VAPT VUPT passa a ter uma estrutura organizacional bem 

definida, com a identificação clara de papéis e responsabilidades entre as partes / entes 

envolvidos, de forma a constituir uma base sólida que permita uma gestão dinâmica, de 

parceria, que atenda às necessidades de inovação e melhorias constantes que o modelo de 

atendimento presencial ao cidadão requer. 

Para isto, deve-se levar em conta que as Unidades que farão parte do PROGRAMA VAPT VUPT, 

ainda que regidas por um único padrão e pertencentes a um mesmo sistema, terão que valorizar 

as especificidades locais e regionais nas quais estarão inseridas. 

Ao levar em consideração as realidades locais, respeitando-as, agregando valor a elas e 

melhorando a qualidade da prestação de serviços atendendo às necessidades da população, as 

Unidades estarão também contribuindo para "maior aproximação do Estado com os cidadãos". 

A requalificação proposta apresenta uma mudança na forma como os serviços públicos serão 

prestados e que tem como base os princípios e parâmetros da qualidade com indicadores de 

desempenho predefinidos, garantindo, dessa forma, uma gestão eficiente e aferida por 

resultados. 

Esta transformação refletirá diretamente na melhoria dos serviços públicos ofertados pelo 

Estado e, consequentemente, na satisfação do cidadão. 

O modelo de operação para as UNIDADES VAPT VUPT preconiza a integração e melhoria 

contínua do atendimento e tem por característica o acolhimento do cidadão num ambiente 

humanizado, bem sinalizado, com disponibilidade de informações através de meios diversos, 

aliado ao suporte tecnológico nas principais etapas da prestação do serviço. 

Desse modo, é possível o monitoramento completo do atendimento através de um sistema de 

gestão, que se inicia na recepção e vai até a entrega do documento, sendo a aferição realizada 

por meio de indicadores e permitida a extração de informações operacionais, táticas e 

estratégicas para a tomada de decisões e melhoria contínua dos padrões de atendimento. 

Outro fator relevante é que o cidadão deverá ser atendido por pessoal devidamente qualificado, 

o que contribui para o fortalecimento da cidadania e, consequentemente, para o cumprimento 

do papel do Estado de promotor de serviços de excelência ao cidadão. 

Para tanto, são imprescindíveis a parceria, cooperação e o esforço contínuo dos integrantes da 

Rede de Inter Institucional VAPT VUPT para manter o padrão de atendimento e as diretrizes de 

qualidade, de forma a assegurar o acolhimento aos cidadãos com qualidade. 

2. ABERTURA E FECHAMENTO DAS UNIDADES VAPT VUPT 
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Abertura 

Verificação das condições 
necessárias para inicio do 
atendimento. 

Resultado esperado 

Unidade em condições para 
atender ao cidadão 

Fechamento 

Avaliação do desempenho 
diário 

Resultado esperado 

Corrigir falhas organizar a 
unidade para abertura no 
dia seguinte. 
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Antes da abertura das UNIDADES VAPT VUPT e após o encerramento das atividades de 

atendimento ao público deverão ser realizados alguns procedimentos básicos, garantindo que 

todos os requisitos essenciais à operação diária sejam atendidos e que a prestação de serviços 

ao cidadão transcorra conforme o padrão de qualidade estabelecido. É necessário que esses 

procedimentos, além de documentados e disponibilizados para todos os funcionários através de 

Sistema de Gestão da Qualidade, contenham o plano de contingência a ser adotado, com as 

providências a serem aplicadas para cada situação de anormalidade ou não conformidade 

identificada, visando garantir a eficiência, a qualidade e a segurança da prestação de serviço ao 

cidadão. 

UNIDADE VAPT VUPT 
Macro Processo 

Sistema de Gerenciamento 
de Atendimento 

Atendimento ao 
Cidadão 

Recepção 
Triagem 
Atendimento em guichê 
Atendimento especializad 

Resultado esperado 

Cidadão Atendido e 
satisfeito 

o 

3. OPERAÇÃO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA 

A operação das UNIDADES VAPT VUPT levará em consideração as situações de contingência que 

interferem no seu funcionamento pleno, considerando o nível de dependência apresentado em 

relação aos sistemas informatizados dos ÓRGÃOS PARCEIROS como aspecto fundamental para 

a realização dos serviços prestados. 

Dessa forma, será necessário estabelecer procedimentos de contingência e de emergência que 

serão detalhados no Manual Operacional que será elaborado pela CONCESSIONÁRIA, 

descrevendo papeis e responsabilidade desempenhados pelos integrantes da equipe da 

UNIDADE VAPT VUPT, incluindo os profissionais responsáveis por funções gerenciais e os da área 

técnica, como tecnologia da informação e comunicação, manutenção, entre outros. 

4. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO OPERACIONAL 

As UNIDADES VAPT VUPT de Grande Porte na capital e interior funcionarão de segunda a sexta-

feira no intervalo das 7h00 às 19h00 e aos sábados das 8h00 às 13h00, conforme a necessidade 

por demanda; as UNIDADES VAPT VUPT de Médio, Pequeno e Micro Porte de segunda a sexta 

feira, no intervalo das 8h00 às 17h00, conforme disposto no "Anexo I — Termo de Referência". 

5. COMUNICAÇÃO 
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Uma imagem organizacional positiva é um dos fatores que contribuem para o aumento da 

satisfação do cidadão. Nesse sentido, para que as UNIDADES VAPT VUPT tenham uma imagem 

positiva e consolidada perante a sociedade, será necessário promover uma política de 

comunicação interna e externa, a partir do estreitamento do relacionamento com seu público 

alvo, consolidação de imagem e o aperfeiçoamento do fluxo da informação interna. A 

CONCESSIONÁRIA adotará mecanismos de comunicação interna necessários à 

operacionalização das UNIDADES VAPT VUPT. 

6. FLUXOS E PROCEDIMENTOS 

Os serviços prestados nas UNIDADES VAPT VUPT em parceria com a iniciativa privada serão 

reestruturados e seus fluxos otimizados, visando a melhoria dos processos e a qualidade do 

atendimento prestado ao cidadão. Dessa forma, serão definidas novas proposições para o 

melhor aproveitamento dos serviços prestados, com o objetivo de atingir a eficiência e a eficácia 

que o novo modelo requer. 

7. OPERAÇÃO: ETAPAS DOS SERVIÇOS 

7.1. Atendimento Inicial (Pré atendimento) 

Compreende o início do atendimento, sob a responsabilidade da Administração da UNIDADE 

VAPT VUPT, quando o cidadão chega à unidade. Esta etapa é formada por: 

12 — Orientação: compreende o primeiro contato do cidadão com a UNIDADE VAPT VUPT, 

quando o cidadão será abordado pelo Orientador, que prestará as informações iniciais sobre 

o serviço desejado, realizará uma pré-triagem da documentação e caso esteja apto, 

encaminha-o à Recepção. 

Também poderá realizar o direcionannento especifico para os serviços de fotografia ou 

fotocópia de documentos nas áreas de serviços de apoio, quando necessário, além de outras 

informações que se façam necessárias. 

22 — Recepção: nesta fase será realizada a identificação do serviço desejado pelo cidadão, a 

triagem da documentação requerida, a emissão de senha de atendimento através do 

Sistema de Gestão de Gerenciamento de Atendimento e o cidadão será direcionado para o 

atendimento ou à área de espera para aguardar a execução do serviço. 

7.2. Execução dos Serviços pelos Órgãos 

Envolve as etapas do atendimento que serão iniciados com a chamada do cidadão pelo monitor 

de chamada de senha, situado na área de espera, e o encaminhamento deste para o guichê de 

atendimento que fará a confirmação do serviço solicitado, a análise da documentação e a 

verificação do cumprimento dos requisitos necessários à realização do mesmo, podendo 

envolver a emissão online do produto ou agendamento para a entrega posterior. 

Esta é a fase na qual o cidadão requer o serviço ao órgão. O produto do serviço (documento ou 

informação) poderá ser obtido de forma imediata ou necessitará de retorno do cidadão à 

UNIDADE VAPT VUPT conforme prazo de entrega definido pelo Órgão Parceiro. Neste último 
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caso, a entrega do produto será considerada dentro do fluxo geral de atendimento como um 

serviço em separado, pois se dará em um novo momento, reiniciando o fluxo de atendimento. 

7.3. Entrega de Documentos 

Alguns serviços demandam entrega posterior dos documentos produzidos, a exemplo da 

Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho, Carteira de Habilitação, Passaporte, dentre outros. 

Nesses casos, o cidadão será informado pelo atendente do órgão sobre a data de retorno para 

recebimento do documento. 

8. SERVIÇOS DE APOIO 

São serviços se utilidade pública, mas não vinculados a linha de atendimento, de serviços 

públicos. Serão providos por prestadores privados nas dependências das UNIDADES VAPT VUPT, 

com o objetivo de oferecer um ganho de tempo e comodidade ao cidadão durante sua 

permanência no local. 

Muitos desses serviços trazem uma complementaridade com os serviços prestados pelos órgãos 

em relação a seus pré-requisitos exigidos, como fotos atualizadas, cópias de documentos, 

comprovantes de residência, acesso à conta corrente para pagamento de taxas e encargos etc. 

Os Serviços de Apoio não se enquadram no fluxo regular do atendimento, sendo opcional para 

o cidadão; portanto, não serão contabilizados como atendimento das UNIDADES VAPT VUPT 

para efeito de remuneração e não utilizam os recursos disponibilizados para os órgãos, como 

sistema de senhas de atendimento, etc. São na maioria das vezes considerados como Receitas 

Acessórias. 

Entretanto, esses serviços estarão sujeitos às mesmas normas de funcionamento aplicadas para 

os órgãos, ficando condicionados à existência de espaço físico na UNIDADE VAPT VUPT e a 

análise de viabilidade realizada pela CONCESSIONÁRIA quanto à locação desses espaços. 

Entre os serviços que poderão ser disponibilizados, elenca mos os seguintes: 

- Fotocopiadora 

Terminal de autoatendimento bancário; 

- Totens de Concessionárias de Serviços Públicos; 

Correios; 

Cartórios; 

Lotéricas; 

Vendas de cartões e recargas de telefonia fixa e móvel; 

Lanchonetes; 

Outros. 

9. CARACTERÍSTICAS DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES VAPT VUPT 
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É o parâmetro utilizado para o agrupamento dos serviços por semelhança de procedimentos, 

recursos utilizados para sua execução e composição dos itens de remuneração da 

Concessionária. São classificados da seguinte maneira: 

- Nível I (simples): são serviços que são iniciados e concluídos na própria Unidade e que 

demandam poucos recursos tecnológicos, de pessoal e de tempo para a sua realização. 

Exemplos: 

- Informações; 

- Atualização ou alteração de dados cadastrais em banco de dados dos Órgãos Parceiros, 

tais como: alteração de nome, endereço, estado civil, data de vencimento de contas 

etc.; 

Solicitações e Reclamações de serviços; 

- 2P- via de Contas de Consumo; 

- Consulta e Emissão de Multas; 

- Atestado de Antecedentes Criminais; 

CPF; 

— Outros. 

- Nível II (intermediários): são serviços que também demandam poucos recursos 

tecnológicos, de pessoal e de tempo para a sua realização, possuem início e término na 

UNIDADE VAPT VUPT, mas ao contrário do primeiro grupo, demandam mais tempo de 

atendimento ou necessitam da guarda e estoque de material ou equipamento específico 

para a sua realização, além de uso restrito à base de dados do Órgão Parceiro. Exemplos: 

Intermediação de Mão de Obra; 

- Cadastramento para Programas Sociais; 

- Reclamações do Direito do Consumidor; 

- Parcelamento de Tributos; 

Outros. 

Nível III (complexos): são serviços formados por várias etapas e na sua realização 

necessitam de profissionais com boa formação técnica, além de utilizarem materiais e 

recursos tecnológicos específicos para a sua conclusão. Outra característica é que, na sua 

maioria, necessitam de trabalho de retaguarda para processamento posterior do seu 

produto nas dependências do Órgão Parceiro. Exemplo: 

Carteira de Identidade; 

Carteira de Trabalho; 

- Carteira de Habilitação; 

Passaporte; 

— Outros. 

10. PRÉ OPERAÇÃO 

A pré operação se configura como um período de especial e estratégica importância 

principalmente para os funcionários se familiarizem com o ambiente de trabalho e para que 

possam, minimamente, colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante a formação e 
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a capacitação. Também neste período, serão testados todos os componentes do Programa, 

sejam eles diretamente relacionados à gestão do atendimento, como também à infraestrutura 

física e logística e ainda àqueles relacionados ao modelo de gestão adotado. 

É usual neste período, que todos os envolvidos no planejamento da UNIDADE VAPT VUPT (do 

PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA), e a equipe da Coordenação da Unidade estejam 

presentes na UNIDADE VAPT VUPT em teste de operação e, por esta razão, alguns cuidados 

serão tomados: 

As atribuições de cada um dos participantes nesta fase serão definidas de forma precisa, 

sem ambiguidades, de modo a não gerar conflitos entre orientações, encaminhamentos e 

tomadas de decisões emanados das diferentes hierarquias presentes na Unidade em pré 

operação; 

Deste modo, estarão sendo testados os relacionamentos entre os diferentes níveis 

hierárquicos e entre os diferentes parceiros: entre o PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA, entre a SPE e a Gestão da Unidade, entre a Gestão da Unidade e os 

Órgãos Parceiros etc.; 

Esses cuidados, assim como outros, deverão ser objeto da proposta para o período de pré 

operação que a CONCESSIONÁRIA submeterá à aprovação do PODER CONCEDENTE. 

A CONCESSIONÁRIA irá elaborar instrumentos para acompanhamento do período de pré 

operação, identificando itens e aspectos a serem ajustados, melhorados, alterados ou ainda que 

mereçam permanecer em observação, sempre de acordo com as diretrizes emanadas do PODER 

CONCEDENTE. 

11. OPERAÇÃO 

11.1. Atendimento Geral das Unidades e Especifica de Cada Órgãos Parceiros 

A sistemática de atendimento adotada para cada uma das UNIDADES VAPT VUPT e os 

procedimentos utilizados pelos Órgãos Parceiros, estarão, permanentemente, sujeitos a 

mudanças e esta dinâmica estará sendo permanentemente acompanhada pela 

CONCESSIONÁRIA. Alguns aspectos a serem monitorados: 

Melhoria nos procedimentos / desburocratização; 

Agendamento pelo Sistema de Gerenciamento de Atendimentos; 

Diminuição do tempo de execução dos serviços, do tempo de atendimento e do tempo de 

espera do cidadão; 

Colaboração entre órgãos e serviços afins; 

Inclusão e exclusão de órgãos e / ou de serviços; 

Disponibilização dos serviços por multicanais. 

11.2. Atividades de Prestação de Informações e Orientações 
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As UNIDADES VAPT VUPT se tornarão também referência na qualidade de prestação de 

informações e de orientações e, para isto, a CONCESSIONÁRIA fará rigoroso monitoramento, 

principalmente nos seguintes aspectos: 

Clareza e precisão da linguagem de comunicação utilizada pelos funcionários; 

Habilidade de os funcionários compreenderem as necessidades da população; 

Habilidade no atendimento em Libras; 

Controle e sistematização das informações sobre serviços não disponíveis nas UNIDADES 

VAPT VUPT e comunicação ao PODER CONCEDENTE. 

11.3. Modelo de Gestão Operacional 

O edital para o modelo da PPP do VAPT VUPT define atribuições e regras bem precisas em 

relação as responsabilidades do PODER CONCEDENTE e as da CONCESSIONÁRIA, entre a Gestão 

da Unidade e as dos Supervisores dos ÓRGÃOS PARCEIROS. Porém, sabemos que durante a 

operação das UNIDADES VAPT VUPT, podem surgir aspectos e dimensões cujos limites das 

atribuições poderão ser difíceis de delimitar, o que exigirá disposição especial para o diálogo, 

postura esta a ser necessariamente adotada por todos envolvidos. 

A CONCESSIONÁRIA, experiente na gestão de tais situações, estará apta a capacitar seus 

funcionários para todos os níveis hierárquicos e prepara-los para o modelo de gestão 

compartilhada. 

Exemplificando: 

Relacionamento entre PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA: 

Ponto de partida: as diretrizes são emanadas do PODER CONCEDENTE e a 

CONCESSIONÁRIA irá implementa-las e terá sempre que submeter à sua aprovação 

todas as alterações (ainda que parciais), que implicam em mudanças do que foi 

estipulado no Edital, nos seus Apêndices, Anexos e nas cláusulas do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

— 

	

	O relacionamento com os ÓRGÃOS PÚBLICOS (de qualquer esfera de governo) e com a 

sociedade civil, o ato de tornar público os dados e informações são, por exemplo, 

prerrogativas do PODER CONCEDENTE. 

Relacionamento entre PODER CONCEDENTE e equipe da Gestão da Unidade. 

A equipe da Gestão da Unidade estará preparada para atuar no estreitamento e na 

qualificação deste relacionamento, assumindo-o como um "processo" de debate, de 

reflexão e de parceria. 

A prática tem demonstrado que é difícil delinear com precisão, as posturas adequadas 

a serem tomadas quando convivem, num mesmo ambiente, representantes do 

CONTRATANTE e do CONTRATADO. 

A CONCESSIONÁRIA tem consciência que a natureza e a qualidade do relacionamento entre os 

ocupantes destas duas funções podem interferir no clima organizacional da Unidade. 
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Assim sendo, a CONCESSIONÁRIA estará zelando com especial atenção para monitorar o perfil 

dos gestores alocados nas Unidades para que esta convivência seja regida por posturas 

despojadas de disputas entre CONTRATANTE e CONTRATADA e baseada, sobretudo, em 

confiança. 

- Relacionamento entre a equipe da Coordenação da Unidade e os Supervisores dos órgãos 

parceiros. 

De modo geral, é neste relacionamento que têm ocorrido dificuldades na delimitação 

das atribuições. As UNIDADES VAPT VUPT possuem uma característica que lhes é 

inerente: reúnem, num único espaço físico, diferentes órgãos prestadores de serviços, 

oriundos de entidades diferentes. Cada ÓRGÃO PARCEIRO traz para o interior da Central 

os seus procedimentos, as suas regras, a sua cultura. O grande desafio para as 

UNIDADES VAPT VUPT é como e em que medida tais diferenças podem se acomodar a 

um único padrão de atendimento e as mesmas normas e procedimentos; 

- Este aspecto será rigorosamente trabalhado pela CONCESSIONÁRIA na medida em que 

é na qualidade deste relacionamento, muito mais de parceria do que hierárquica, é que 

reside grande parte do sucesso do projeto. 

- Relacionamento da SPE com as Gestão das Unidades. Ainda que a natureza deste 

relacionamento seja de hierarquia, a CONCESSIONÁRIA irá adotar a gestão participativa, 

estimulando todas as equipes a contribuírem com suas experiências. A CONCESSIONÁRIA 

fomentará debates e troca de experiências entre as UNIDADES VAPT VUPT e estimulará o 

compartilhamento das informações e a produção e sistematização do conhecimento. 

Relacionamento das UNIDADES VAPT VUPT com as comunidades locais e com a sociedade 

civil. O estreitamento do relacionamento entre Estado e população, é um dos objetivos do 

Programa. Na qualidade de representante do PODER CONCEDENTE na disponibilização de 

serviços e informações para a população, a CONCESSIONÁRIA estará atenta para estabelecer 

com a sociedade civil, mas sempre submetida à avaliação do PODER CONCEDENTE, 

relacionamento profícuo de modo que as UNIDADES VAPT VUPT prestem serviços para 

responder às reais necessidades da população. 

A qualidade desta parceria é um dos requisitos fundamentais para que as UNIDADES VAPT VUPT 

se tornem referência de boas práticas a serviço do bem comum. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

f) Solução de Gerenciamento de Atendimento 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem 

utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.6) Solução de Gerenciamento do Atendimento, apresentando as 

características técnicas e facilidades do sistema a ser implantado. 
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Abertura 

Verificação das condições 
necessárias para inicio do 
atendimento. 

Resultado esperado 

Unidade em condições para 
atender ao cidadão 

Atendimento ao 
Cidadão 

Recepção 
Triagem 
Atendimento em guichê 
Atendimento especializado 

Resultado esperado 

Cidadão Atendido e 
satisfeito 

Fechamento 

Avaliação do desempenho 
diário 

Resultado esperado 

Corrigir falhas organizar a 
unidade para abertura no 
dia seguinte. 
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CONSÓRCIO GESTÃO INTEGRADA 

GOIÁS 

1. INTRODUÇÃO 

2. MODELO DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO 

O gerenciamento do atendimento que será implantado nas unidades VAPT VUPT compreende 

procedimentos administrativos e operacionais que asseguram o controle de senhas, a análise 

de tempos e a qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

O diagrama a seguir ilustra os macros processos de abertura, atendimento aos usuários e 

fechamento da unidade. 

UNIDADE VAPT VUPT 
Macro Processo 

Sistema de Gerenciamento 
de Atendimento 

1.1. ABERTURA DIÁRIA 

Antes da abertura diária de uma UNIDADE VAPT VUPT, serão desencadeadas atividades de 

verificação das condições operacionais e organizacionais da unidade e da organização e 

reposição de documentos, de forma a garantir que todos os requisitos essenciais de operação 

estejam em conformidade com os padrões estabelecidos para que o processo de atendimento 

diário transcorra sem interrupções. 

O Gerente da Unidade de Atendimento elaborará uma escala de funcionários responsáveis por 

este processo que trabalharão em horários diferenciados para executar os seguintes 

procedimentos: 

- Verificar a suficiência de recursos humanos, objetivando garantir a disponibilidade de 

atendentes de acordo com a estrutura de cada unidade; 

— Verificar a adequabilidade dos recursos materiais, objetivando garantir que todos os 

materiais de consumo e específicos, estejam disponíveis tanto para a execução dos 

atendimentos quanto para o funcionamento da unidade; 

- Verificar o funcionamento da infraestrutura da tecnologia da informação e comunicação, 

visando garantir que os equipamentos e dispositivos envolvidos no atencymento aos 

cidadãos estejam plenamente em condições normais de uso, bem como os de ais itens de 
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infraestrutura: refrigeração, iluminação, ar condicionado, torneiras, descargas, assentos, 

portas, vidros, etc.; 

— Inicializar todos os acessórios, dispositivos, equipamentos, sistemas eletrônicos e 

computacionais antes da abertura da unidade, com alocação do pessoal de operação nos 

respectivos postos de trabalho; 

— Verificar a disponibilidade e condições de uso das canetas nos aparadores e totens de 

preenchimento de formulários de sugestões e reclamações; 

— Checar o recolhimento dos formulários de sugestões e reclamações do dia anterior; 

— Verificar as condições de limpeza e higiene, visando garantir a entrada em funcionamento 

diário da unidade com todas as condições mínimas de higiene e limpeza; 

— Organizar a fila de usuários que chegam antes da abertura da unidade, separando 

atendimento prioritário e atendimento normal. 

No caso de constatação de irregularidades serão adotadas as providências necessárias para a 

sua normalização de acordo com as diretrizes das UNIDADES VAPT VUPT. 

Todos os processos necessários para abertura e fechamento da unidade farão parte do checklist 

de abertura e fechamento da unidade. Este documento será validado junto ao Poder 

Concedente durante a fase de operacionalização do contrato. 

1.2. ATENDIMENTO AO CIDADÃO 

O atendimento ao cidadão é a atividade primordial das UNIDADES VAPT VUPT e compreende 

desde a prestação de uma simples informação até a avaliação da execução dos serviços 

prestados. O processo de atendimento proposto para as UNIDADES VAPT VUPT é composto por 

5 (cinco) etapas: 

— Recepção inicial e informações gerais; 

— Triagem com emissão da senha de atendimento; 

- Espera; 

— Prestação do Serviço; 

— Avaliação do Atendimento. 

A seguir, está descrito o detalhamento dessas etapas, com respectivos objetivos, recursos 

necessários para execução e características mais relevantes. 

1.2.1. Recepção Inicial e Informações Gerais 

Situada na entrada da UNIDADE VAPTVUPT, tem a finalidade de recepcionar e distribuir material 

impresso acerca dos serviços prestados pela unidade. 

Na recepção serão mantidos funcionários devidamente treinados para execução destas 

atividades, bem como material impresso dos serviços prestados pela UNIDADE VAPT V PT, com 

informações a respeito dos requisitos e documentação exigida para a realização de cai a serviço. 

A recepção também será a responsável por: 
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— Prestar informações gerais ao cidadão que recorre à UNIDADE VAPT VUPT; 

— Prestar informações específicas sobre os órgãos e serviços com base no Guia de Serviços da 

unidade; 

- Direcionar o cidadão à triagem, de acordo com o tipo de serviço que deseja realizar; 

1.2.2. Triagem com Emissão de Senhas 

Após o atendimento realizado pela recepção da unidade, o cidadão deverá se dirigir a triagem 

correspondente ao serviço que deseja realizar para conferência da documentação requerida por 

tipo de serviço e consequente emissão de senha de atendimento. 

O processo de atendimento ao cidadão compreende os seguintes procedimentos: 

— Analisar, criteriosamente, a documentação e os pré-requisitos para a efetivação do 

atendimento; 

— Orientar os requerentes, caso não apresente todos os pré-requisitos necessários, a retornar 

com os itens faltantes; 

— Emitir a senha de acordo com o serviço desejado, caso o requerente apresente todos os 

requisitos necessários, observando a condição do requerente (atendimento normal, 

preferencial ou agendado, se aplicável), de acordo com a legislação vigente em cada 

município, entregá-la ao requerente e orientá-lo onde se dirigir para aguardar para iniciar o 

atendimento através da chamada da senha no painel; 

1.2.3. Espera 

É a área destinada a espera do cidadão pelo chamado da senha de atendimento, através do 

painel eletrônico de chamada de senhas. 

As áreas de espera nas UNIDADES VAPT VUPT disponibilizarão longarinas em número suficiente 

para acomodar os usuários enquanto aguardam o atendimento do serviço solicitado. Para 

atender à legislação que trata do atendimento preferencial, as longarinas reservadas para os 

cidadãos que se encaixam nessa categoria estarão devidamente identificadas. 

Nas áreas de espera, Orientadores estarão disponíveis para auxiliar aos cidadãos que necessitam 

de apoio na localização dos guichês de atendimento. 

Acesso à internet por rede sem fio estarão disponíveis para proporcionar maior conforto aos 

cidadãos enquanto aguardam a chamada da senha de atendimento, podendo fazer uso de seus 

tablets, smartphones ou outros dispositivos móveis para acesso a rede mundial de 

computadores. 

Os monitores de chamada de senha poderão veicular mídias eletrônicas, disponibilizar acesso a 

TV aberta, aos canais de notícias ou, ainda, veicular campanhas educativas e inf rmações do 

Governo de Goiás. 

1.2.4. Prestação do Serviço 
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O requerente de serviços deverá aguardar na área de espera para atendimento. Essa etapa se 

inicia com a chamada da senha de atendimento e encaminhamento do cidadão para o respectivo 

guichê de atendimento, de acordo com o indicado no painel eletrônico de chamada de senhas. 

Após a chamada, o requerente deverá encaminhar-se para o guichê indicado e apresentar para 

o atendente a sua senha de atendimento. 

Ao receber a senha do requerente, o atendente deverá clicar no botão para iniciar o 

atendimento utilizando, para isso, tela específica do Sistema de Gestão do Atendimento. Essa 

ação habilita o início do atendimento. 

Habilitado o início do atendimento, o atendente deverá solicitar ao requerente os dados e 

documentos que constituem os pré-requisitos para a prestação do serviço. 

O procedimento associado ao serviço deverá, então, ser procedido pelo atendente até a sua 

conclusão. 

O resultado do serviço realizado (documento ou informação) poderá ser obtido de forma 

imediata ou demandar o retorno posterior do cidadão a UNIDADE VAPT VUPT, de acordo com 

prazo de entrega do documento definido pelo órgão. Nesse caso, o atendente deverá informar 

ao cidadão a data de retorno para recebimento do documento, que ocorrerá através do mesmo 

fluxo previsto para o atendimento; entretanto, alguns órgãos poderão utilizar guichês de 

atendimento exclusivos para entrega de documentos. 

Terminado o procedimento, o atendente deverá entregar o documento gerado ou protocolo, 

quando aplicado e dependendo do serviço e em seguida finaliza o atendimento através de uma 

tela específica do sistema. 

1.2.5. Avaliação do Atendimento 

Após a finalização do atendimento, o Atendente solicita ao requerente a avaliação da qualidade 

e efetividade do serviço prestado no guichê através do terminal de avaliação localizado no 

próprio guichê. Essa avaliação comporá a lista de indicadores que possibilitarão o 

acompanhamento e monitoramento da qualidade do atendimento prestado nas UNIDADES 

VAPT VUPT. 

Somente após a avaliação do requerente (opcional) o guichê estará habilitado para nova 

chamada de senha. Caso o requerente se recuse a fazer a avaliação, o Atendente tem a opção 

de liberar o guichê para o próximo atendimento. 

Atendimentos não finalizados não estarão sujeitos à avaliação de qualidade dos serviços. 

1.2.6. Orientação 

Na entrada das UNDADES VAPT VUPT e nas áreas de espera, além dos Atendentes, serão 

previstos Orientadores para auxílio e encaminhamento aos cidadãos, informando de forma clara 

e precisa sobre localização e disponibilidade de serviços, pré-requisitos, necessidade de 
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pagamento de taxas, emissão e acompanhamento da chamada de senhas, e demais informações 

inerentes ao atendimento. 

1.3. FECHAMENTO DIÁRIO 

Após o encerramento do atendimento ao público, deverão ser executados procedimentos 

relativos à finalização da operação diária cujos objetivos são encerrar de forma organizada as 

atividades do dia e preparar a unidade para o próximo dia de operação. 

O Gerente de Atendimento deverá elaborar uma escala de funcionários responsáveis por este 

processo que trabalharão em horário diferenciado para executar os seguintes procedimentos: 

Avaliação dos trabalhos do dia, conduzida pelo Gerente da Unidade de Atendimento ou 

equivalente e que se destina a identificar e resolver possíveis problemas operacionais 

ocorridos, bem como avaliar o desempenho do atendimento ao público; 

Planejamento do dia seguinte, objetivando identificar eventuais atividades específicas a 

serem executadas, decorrentes de algum tipo de condição anormal previamente 

identificada; 

Verificação de estoques, compreendendo a checagem dos níveis de estoque de materiais de 

consumo para detecção de eventuais necessidades emergenciais, as quais deverão ser 

processadas no processo de inicialização diária do dia útil seguinte; 

Identificação de problemas de infraestrutura, abrangendo a coleta e processamento de 

informações prestadas pelo pessoal de operação que relatem problemas verificados 

durante a operação; 

As eventuais providências de manutenção a serem tomadas deverão ser detalhadamente 

identificadas, registradas e repassadas para tratamento durante a inicialização diária no dia 

útil seguinte; 

Recolhimento dos formulários de reclamações e sugestões preenchidos durante o dia para 

análise e resposta aos cidadãos. 

No caso de constatação de irregularidades graves serão adotadas as providências necessárias 

para a sua normalização de acordo com as diretrizes da UNIDADE VAPT VUPT. 

2. SISTEMA DE GESTÃO DO ATENDIMENTO 

A gestão do atendimento é o principal foco na operação das UNIDADES VAPT VUPT e para 

garantir o monitoramento dos serviços prestados será disponibilizado uma solução para realizar 

essa gestão de forma global. 

Para garantir a qualidade dos serviços prestados ao cidadão, a CONCESSIONÁRIA realizará a 

gestão, planejamento e administração das atividades operacionais das UNIDADES VAPT VUPT. 

Para tanto, implementará uma ferramenta de Gestão de Atendimento com funcionalidades 

adequadas ao modelo proposto que permita rastrear e monitorar, continuamente e em tempo 

real, todo o fluxo de atendimento, deste a Triagem com Emissão de Senhas até a Prestação do 

Serviço, a fim de identificar e implementar as diretrizes estabelecidas, visando a melhoria do 

desempenho dos funcionários e satisfação do cidadão. 
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O Sistema de Gestão do Atendimento será utilizado em todos os órgãos prestadores de serviços, 

controlando o fluxo de atendimento do cidadão, desde a solicitação do serviço no balcão de 

Triagem e Emissão de Senhas até a finalização do atendimento com o recebimento do produto 

demandado. 

Para o gerenciamento da UNIDADE VAPT VUPT o sistema visualizará o fluxo de cada serviço 

prestado e a evolução dos dados estatísticos, estabelecendo comparativos entre a previsão de 

atendimentos e atendimentos reais, além de disponibilizar um módulo para o agendamento do 

atendimento que será implantado como forma alternativa de disciplinar o acesso aos serviços 

prestados e proporcionar mais conforto ao cidadão. 

Todos os atendimentos realizados, assim como o histórico dos atendimentos realizados, desde 

a inauguração, serão contabilizados no Sistema de Gestão do Atendimento de forma a garantir 

a fidedignidade das estatísticas de atendimento, bem como gerenciar os tempos de espera e de 

atendimento propriamente dito. Além disso, a ferramenta disponibilizará módulo específico 

para avaliar o atendimento realizado através de Terminal de Avaliação após a finalização do 

atendimento. 

Como as alterações da documentação exigida por serviço são originadas nos órgãos e 

acontecem frequentemente e sem aviso prévio, a CONCESSIONÁRIA estabelecerá rotina para 

acompanhamento e publicação dessas alterações, garantindo, assim, a divulgação em todos os 

canais de atendimento, a partir da atualização realizada na solução a ser adotada para a Gestão 

do Atendimento, que conterá os dados inerentes ao guia de serviços. 

Durante o processo de atendimento serão monitorados os picos e vales de demanda, bem como 

do fluxo de cidadãos na recepção e nas esperas, visando a tomada imediata de ações a fim de 

otimizar o atendimento. Dessa forma será possível realizar a distribuição racional de 

funcionários e abertura de novos pontos de atendimento nos locais onde se identificar essa 

necessidade, evitando filas e gargalos no atendimento. Da mesma forma, será possível reduzir 

pontos de atendimento ociosos, deslocando funcionários para outras atividades de 

atendimento que possuam maior demanda. 

Também serão consideradas, no dimensionamento das equipes de trabalho, as atividades 

inerentes à abertura e ao fechamento diário das UNIDADES VAPT VUPT, que serão realizadas 

sempre fora do horário de atendimento ao público. No caso do fechamento diário, os 

respectivos procedimentos poderão ser iniciados antes do encerramento das atividades da 

unidade, desde que não haja interferência no atendimento ao público. 

Como o funcionamento das UNIDADES VAPT VUPT tem um fluxo contínuo, sem interrupção para 

almoço, as gestões administrativa e operacional estarão devidamente alinhadas para execução 

das escalas de trabalho dos funcionários, garantindo que a carga horária dos mesmos seja 

distribuída de maneira eficiente ao longo do dia, assegurando a continuidade e disponibilidad 

na prestação dos serviços. 
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A seguir serão apresentadas as principais características de operacionalização do atendimento 

através do Sistema de Gestão do Atendimento que será implantado pela CONCESSIONÁRIA. 

2.1. ESCOPO 

A ferramenta de Gerenciamento de Atendimento suporta os seguintes objetivos: 

Organizar e monitorar o atendimento de todos os órgãos, emitir senhas e gerenciar as filas 

por ordem de chegada, demanda de serviços e níveis de prioridade; 

Coordenar o tempo de espera e a produtividade dos atendentes em tempo real; 

Apontar a qualidade do atendimento através da manifestação do cidadão; 

Permitir que a mesma senha seja transferida deste a triagem e depois de órgão para órgão, 

a partir da conclusão do primeiro serviço executado (senha única); 

Suportar agendamento do Atendimento; 

Suportar gravação dos Atendimentos; 

Gerar relatórios técnicos e gerenciais; 

2.2. DESCRIÇÃO REFERENCIAL DO SISTEMA 

O sistema é composto por módulos de hardware (painéis para exibição de senhas, dispositivo 

de coleta de opinião e impressora) e de software com módulos específicos para cada função e 

perfil de usuário, possui configuração flexível e escalonável, tornando acessível todas as 

funcionalidades necessárias para o controle do atendimento, independente do número de 

órgãos e serviços existentes. 

Os servidores, equipamentos de armazenagem de dados, recursos de alta disponibilidade e de 

backup, serão centralizados em local adequado e atenderão a todas as UNIDADES VAPT VUPT. 

O sistema é de fácil operação e dispõem de um conjunto de funcionalidades descrito a seguir: 

2.2.1. QUANTIDADE 

A solução será composta por 1 (um) Servidor de aplicação central, 1 servidor de Banco de Dados 

único para cada unidade ou para um grupo de unidades de atendimento e 1 (um) Painel 

Eletrônico e 1 (um) Emissor de Senha por Órgão Parceiro ou por triagem integrada, de acordo 

com o modelo de atendimento proposto de cada unidade, possibilitando controlar filas por meio 

de distribuição de senhas e por chamadas através dos painéis eletrônicos, bem como o 

monitoramento centralizado e a gravação dos diálogos. Não existirá servidor local nas 

UNIDADES VAPT VUPT nem nos órgãos. Todos os componentes integrantes da solução serão 

distribuídos de acordo com o previsto e serão idênticos dentro do seu tipo e sem uso anterior. 

2.2.2. SOLUÇÃO 
Solução Integrada para controle e gerenciamento de atendimentos a ser fornecido deverá 

ser composta por menos: 

01 (um) servidor de aplicação central; 
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01 (um) servidor de banco de dados único para cada unidade ou para um grupo de 

unidades de atendimento; 

01 (um) painel eletrônico; e 

01 (um) emissor de senha por Órgão Parceiro ou por triagem integrada, de acordo com 

o modelo de atendimento proposto de cada unidade, possibilitando controlar filas por 

meio de distribuição de senhas e por chamadas através dos painéis eletrônicos, bem 

como o monitoramento centralizado e a gravação dos diálogos. 

Poderá não existir servidor local nas Unidades VAPT VUPT e não existirá nos órgãos. Haverá 

um servidor de dados consolidador de todos os demais que realizará de forma assíncrona a 

unificação das informações de todas as Unidades VAPT VUPT. 

Todos os componentes integrantes da solução deverão ser distribuídos de acordo com o 

previsto e deverão ser idênticos dentro do seu tipo e sem uso anterior. 

Sistema composto por um único servidor central para todas as Unidades VAPT VUPT e 

Órgãos Parceiros; 

Painel Eletrônico de LCD, tamanho mínimo de 32" para chamada das senhas; 

Emissor de senha através de interface web, totens etc., permitindo fluxos ilimitados de 

atendimentos para cada órgão/parceiro; 

2.2.3. CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA 

O sistema contém as seguintes características e funções mínimas: 

O Sistema emitirá cupons de senhas através de autoatendimento ou presencial, cujo 

número será enviado para chamada através de painel eletrônico, indicando a senha (3 

dígitos) e um caractere alfa, e a posição de atendimento (2 dígitos). As chamadas serão feitas 

via software instalado no micro do atendente; 

O Sistema será amigável e de fácil instalação; 

O Sistema permitirá a configuração ilimitada de categorias; 

O Sistema permitirá configuração ilimitada de serviços diferentes; 

O Sistema permitirá programação dos tempos máximos de atendimento; 

O Sistema permitirá o cadastro ilimitado de atendentes; 

O Sistema fornecerá relatórios online dos atendimentos; 

O Sistema emitirá cupons de senha diferenciadas por órgão, serviço e prioridade; 

O sistema permitirá o atendente solicitar intervalos de pausa pré-cadastrados; 

O sistema permitirá um atendente transferir o atendimento atual para outro atendente 

continuar o atendimento; 

O sistema permitirá o atendente pausar um atendimento, liberando o mesmo para realizar 

novos atendimentos, e depois permitir que o atendente recupere esse atendimento; 

O sistema permitirá o cadastro dos possíveis intervalos para os atendentes; 

O sistema controlará se o atendente voltou do intervalo dentro do prazo determinado; 

O sistema permitirá o cadastro ilimitado de filas diferentes para cada órgão; 

O sistema permitirá o cadastro de mensagens institucionais personalizadas para o cupo 

de senha; 
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- O sistema permitirá o cadastro de mensagens institucionais personalizadas para cada painel 

de chamada de senha, sendo a quantidade de mensagens ilimitada e a exibição deverá ser 

cíclica e continua; 

- O sistema permitirá o cadastro da lista de documentos necessários para realizar o serviço 

solicitado, esta informação deverá ser impressa no cupom da senha de chamada; 

O sistema permitirá parametrização do tempo máximo execução de cada serviço; 

- O sistema permitirá o cadastro dos motivos de tempo extra; 

- O sistema controlará a execução dos serviços dentro e fora do padrão estabelecido; 

- No caso de o atendimento ultrapassar o tempo máximo para os serviços realizados, o 

sistema solicitará uma justificativa do atendente e o motivo do tempo extra; 

- O sistema permitirá alertas, com o tamanho da fila e dos clientes com espera superior ao 

número de minutos estabelecido; 

O sistema permitirá o cadastramento dos gestores por Órgão Parceiro e unidades que 

devem receber os alertas; 

O sistema permitirá o monitorannento online das mesas/pontos de atendimento, mostrando 

em tempo real dados como tempo médio de atendimento, fila, tempo médio de espera, 

espera máxima, status dos atendentes, tempo dos atendimentos atuais, serviços em 

execução; 

- O sistema permitirá a escolha de toda uma unidade, um único órgão ou vários órgãos de 

uma mesma unidade, ou todos os órgãos do mesmo tipo em unidades distintas conforme 

permissões do usuário; 

- O sistema permitirá ao gestor iniciar um chat com os atendentes em atendimento da sua 

unidade; 

O sistema permitirá ao gestor enviar mensagens para todos os atendentes da sua unidade; 

- Agendamento de atendimento: 

A solução possuirá um completo elenco de recursos para Agendamento do Atendimento 

Presencial, diretamente pelo cidadão; 

Permitirá o cadastro de dados do cidadão para a realização do agendamento do 

atendimento; 

- O agendamento será disponibilizado via internet, totens de autoatendimento, call 

center e mobile/a pp; 

Permitirá o envio de mensagens para o cidadão através de e-mail, SMS e ferramentas 

de redes sociais; 

- Configuração das disponibilidades para o atendimento presencial agendado, de forma 

específica por Unidade ou grupo de Unidades, incluindo datas, horários, intervalos e 

quantidades; 

- A solução também possuirá recursos de monitoramento e edição das agendas; 

- Todas as interfaces e funcionalidades operacionais irão se submeter a um perfil de 

usuário, a partir do login no dispositivo; 

- A usabilidade disponível nos recursos operacionais do Agendamento será de elevad 

nível, considerando a possibilidade de acesso inclusive pelo cidadão; 
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Disponibilizará opcionalmente a configuração de envio de mensagens para o cidadão 

com o propósito de confirmar e lembrar sobre o agendamento registrado de forma 

automatizada; 

- A partir da efetivação do agendamento, todo o controle e propagação para os locais de 

atendimento deverão ocorrer de forma automática pelos dispositivos já contemplados 

em pauta; 

Disponibilizará recurso para analisar o cidadão que usa o agendamento e identificar 

eventual desvio no cumprimento da agenda efetivada, no sentido de coibir a presença 

desta prática, salvo motivo justificado. 

Coleta da avaliação do atendimento pelos cidadãos: 

- O sistema coletará a opinião do cidadão ao final de cada atendimento; 

A nota fornecida pelo cidadão será vinculada ao atendimento dele; 

Para a coleta da nota do cliente será utilizado um hardware com conexão USB e quatro 

opções de nota: Excelente, Bom, Regular e Ruim; 

- O equipamento possuirá legenda em texto e relevo (Braille)e uma imagem para cada 

item; 

- O gabinete do equipamento protegerá a privacidade da escolha do cliente para que o 

atendente não influencie na nota; 

O sistema permitirá monitorias dos atendimentos através da recuperação dos diálogos 

dos atendimentos; 

As monitorias serão feitas nos formulários web pré-configurados; 

- O sistema fornecerá os itens a serem avaliados juntamente com os pesos e regras de 

distribuição. 

O Sistema apresentará o controle e monitorannento online do atendimento de todas as 

unidades de atendimento de forma remota através de indicadores e painéis específicos; 

O sistema calculará os indicadores de desempenho utilizados pela gestão das unidades VAPT 

VUPT; 

O sistema terá itens de falta graves; 

O sistema controlará a produtividade através de relatórios online; 

O sistema disponibilizará, online, as monitorias realizadas para aplicação de feedback por 

parte do supervisor do atendente; 

- Todos os relatórios do sistema serão online e disponíveis no formato WEB com a 

possibilidade de exportação dos dados do relatório para planilha eletrônica e PDF. 

- Os relatórios terão informações de um ou mais dias e de um ou mais órgãos, de uma ou 

mais unidades de atendimento e com combinação entre as opções. 

- O sistema disponibilizará, no mínimo, as seguintes informações nos relatórios: 

Relatório por Demanda do Órgão, Total de Atendimentos, Tempo Médio de 

Atendimento, Tempo Médio de Intervalo, Tempo Médio de Espera etc.); 

- Relatório por Atendente - TMA, Quantidade de atendimentos, tempo logado, tempo 

livre, tempo em intervalo produtivo e improdutivo, média das notas de avaliação do 

clientes; 
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Relatório detalhado dos atendimentos conforme critérios de pesquisa por unidade, 

órgão, serviço, atendente, motivo tempo extra, nota de avaliação do cliente, categoria, 

motivo de pausa; 

Relatório de serviços - o sistema deverá fornecer os atendimentos agrupados por 

serviço, exibindo o tempo médio de atendimento e tempos máximos e médios de espera 

e o total; 

- Relatório por Hora - o sistema deverá fornecer a quantidade de atendimento, TMA e 

TME em intervalos de horas; 

- Nível de serviço — o serviço deverá mostrar estatísticas de tempo de espera na fila, 

quantidade de atendimentos que foram atendidos em minutos (dentro do padrão) e 

quantidade de atendimentos que foram atendidos com espera superior aos minutos 

fora do padrão; 

- Relatório por Tempo Extra - lista os atendimentos agrupados por motivo de tempo 

extra; 

Relatório por Quadrante de Qualidade - classificação dos atendentes por quadrantes de 

qualidade de acordo com o resultado das monitorias; 

Relatório por Fila — lista os atendimentos agrupando por tipo de fila (parametrizável); 

— Relatório de todos os Atendimentos - lista todos os atendimentos de uma unidade ou 

órgão, dentro de um intervalo de tempo; 

- Relatório Pré Atendimento - lista os pré atendimentos realizados; 

- Relatório de Avaliações dos Cidadãos - nota geral e detalhada recebida por uma unidade 

ou órgão dentro de um intervalo de tempo; 

- Relatório de Tempo Médio de Atendimento, Tempo Médio de Espera, Tempo Médio de 

Deslocamento e Tempo de Permanência Total. 

- Este sistema será a base da aferição das notas de qualidade, sendo por isso passível de 

Auditoria; 

Permitirá o relacionamento com os usuários externos por e-mail e chat. 

2.2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE HARDWARE PARA EMISSOR DE SENHA 

— O Emissor de Senha será composto de PC Multimídia interno incorporado com conexão em 

rede permitindo atualizações imediatas podendo ser utilizado o totem de autoatendimento 

para a emissão de senhas; 

— O Emissor de senha possuirá configuração mínima composta de: 

- Processador 2.8 GHz ou superior 

— Memória RAM de 512 MB 

— Ha rd Disk de 80 GB SATA2 

Interface VGA 

— O Emissor de senha emitirá o cupom através de impressora térmica de alta performance, 76 

mm, com sistema de corte e com facilidade de acesso frontal; 

— O Emissor de senha possuirá, no mínimo, 4 (quatro) teclas de opção de serviço /ou 

prioridade; 	 II 
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— O Emissor de senha será compatível com vários periféricos como: vídeo, câmera e 

monofone; 

— Será acessível, possuindo recursos de som e Braille. 

2.2.5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE HARDWARE PARA O PAINEL ELETRÔNICO 

— Monitor imultirnídia LCD ou TV LCD de no mínimo 321T; 

— Dois alto-falantes com amplificação interna; 

— Interface de entrada VGA; 

— Interface de entrada Áudio; 

— Voltagem 110/220V. 

— O painel indicará a senha atual chamada e guichê de atendimento e o histórico das 3 (três) 

últimas senhas chamadas. 

2.2.6. ACESSÓRIOS (PARA CADA SISTEMA) 

Serão entregues todos os cabos e conectores e acessórios necessários para o funcionamento de 

cada sistema. 

2.2.7. LITERATURA TÉCNICA 

Será fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada sistema, contendo todas as 

informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração, operação e 

gerenciamento. 

2.3. MÓDULOS 

A seguir descreveremos os módulos que compõem o Sistema de Gerenciamento de 

Atendimento a ser instalado nas UNIDADES VAPT VUPT. 

2.3.1. ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA 

O sistema permite operação e gerenciamento local ou remoto (através da rede de dados local 

ou da Internet), mantendo-se em operação mesmo em caso de falha nos circuitos de 

comunicação de dados que interligará as UNIDADES VAPT VUPT. 

Todas as configurações implementadas e a situação das filas de atendimento serão mantidas e 

recuperadas em caso de queda na alimentação elétrica. 

O sistema é protegido por chave de senha e usuário para evitar que pessoas não autorizadas 

utilizem indevidamente o sistema. 

2.3.2. ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE VAPT VUPT 

Para um melhor aproveitamento e otimização, o usuário administrador deste sistema ter 

acesso a todos os recursos operacionais e configurações. 
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A configuração do sistema é realizada de forma a permitir atualização pontual ou em grupos. 

O sistema permite o gerenciamento e a manutenção de todas as filas de atendimento de um 

modo centralizado. 

2.3.3. RECEPÇÃO INICIAL E INFORMAÇÕES GERAIS DA UNIDADE VAPT VUPT 

Os usuários da Recepção Inicial e Informações Gerais das UNIDADE VAPT VUPT terão acesso aos 

recursos operacionais que permitem a visualização da situação de atendimento em cada um dos 

órgãos da sua UNIDADE VAPT VUPT. 

2.3.4. SUPERVISÃO 

Os supervisores de cada órgão terão acesso aos recursos de nnonitoramento e aos parâmetros 

operacionais das funcionalidades de atendimento do seu setor. 

O sistema emite mensagens de alarme para os supervisores sobre os níveis de atendimento dos 

órgãos correspondentes. 

Permite ao supervisor visualizar os tempos de espera e atendimento, o tamanho das filas em 

tempo real, a emissão e cancelamento de senhas e os relatórios de eventos e alarmes. 

2.3.5. ATENDIMENTO 

Todos os atendentes utilizarão o sistema de gerenciamento do atendimento para chamada de 

senha, realização e encerramento do atendimento. 

Os atendentes de cada órgão irão realizar apenas as funcionalidades de atendimento. 

A Interface do atendente com o sistema contém as seguintes funcionalidades, entre outras: 

Acesso ao sistema através do cadastro de usuário e senha, com possibilidade de desconexão 

manual ou por ociosidade (login e logoff); 

Chamada manual ou automática do próximo cidadão, com apresentação do ticket contendo: 

número da senha, nível de prioridade e horário da emissão; 

- Chamada seletiva de senha específica ou de senha por serviço ou nível de prioridade; 

O sistema permite a configuração de um número máximo de rechamadas e o cancelamento 

automático da senha após ter atingido este número; 

Redirecionamento de senha para atendimento em outro serviço do mesmo órgão ou de 

órgão distinto; 

- Finalização de atendimento manual ou automática; 

- Agendamento de atendimento; 

- Suspensão temporária de atendimento, podendo justificar o motivo ou não. 

2.3.6. REGISTRO E EMISSÃO DE SENHAS 
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Os módulos de impressão de senhas permitem o autoatendimento (o próprio cidadão pode 

retirar a sua senha) ou o atendimento por equipe de triagem, com opção de escolha do serviço 

desejado. 

O equipamento de impressão das senhas será tipo mesa, para os órgãos que possuírem setor de 

triagem, e pedestal ou parede para aqueles que utilizarem o autoatendimento, e será silencioso, 

com corte automático e indicador de falta de papel. 

Além do código identificador da senha emitida, o sistema permite a impressão de informações 

configuráveis, como: data e horário da emissão da senha, o tamanho da fila de espera, a 

logomarca do Programa VAPT VUPT, o serviço, órgão e setor de atendimento, mensagens ao 

cidadão ou informações específicas sobre o órgão ou serviço. 

2.3.7. ORDEM DE ATENDIMENTO E PRIORIZAÇÃO 

A escolha do próximo cidadão a ser chamado para o atendimento é realizada com base na hora 

de chegada, no tempo máximo de espera e no nível de priorização definido. O sistema de 

agendamento (HORA MARCADA) também será considerado pelo Sistema de Gerenciamento de 

Atendimento para definição da ordem de atendimento. 

O sistema permitirá a criação e configuração de, pelo menos, 10 (dez) níveis de prioridade para 

utilização simultânea. 

Priorização para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, e agendamento pelo HORA 

MARCADA, recebem um nível de prioridade específico. O retorno para continuação de um 

atendimento e o redireciona mento de atendimento para outro órgão também são tratados pelo 

sistema com níveis de prioridades distintos. 

2.3.8. PAINÉIS DE CHAMADA DE SENHA 

O sistema de chamada de senhas irá contar com painéis em todos os órgãos das UNIDADES VAPT 

VUPT. A chamada dos cidadãos será realizada por meio da exibição das senhas com as 

respectivas posições de atendimento. 

O sistema de exibição de senhas emite sinal sonoro com regulagem de volume, e 

dimensionamento que permite a chamada para o atendimento e para exibição de mensagens 

de texto com informações para o cidadão, além de fornecer suporte a chamada de senhas por 

voz. 

A especificação, a cor, o formato e modo de fixação do painel serão definidos no Projeto de 

Sinalização. 

O sistema irá manter registro atualizado em tempo real, de todas as senhas emitidas e todos os 

atendimentos efetuados por serviço, órgão e nível de prioridade, incluindo as informações 

referentes ao horário da emissão das senhas, horário do atendimento, tempo de espera entre a 

emissão da senha e o respectivo atendimento, duração do atendimento, tempo de ociosidade e 
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de indisponibilidade de cada posto de atendimento, senhas canceladas e os respectivos valores 

médios e totais de cada informação. 

2.3.9. MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO 

Todos os postos de atendimento possuem um dispositivo acoplado capaz de medir a satisfação 

do cidadão quanto ao seu atendimento. 

A opinião do cidadão sobre o atendimento será solicitada automaticamente pelo sistema ao 

final de cada atendimento, através da habilitação do dispositivo, permitindo que todos os 

cidadãos atendidos possam registrar sua avaliação. Os dados coletados serão armazenados de 

modo a permitir a emissão de relatórios com os seguintes dados vinculados: senha, atendente, 

serviço, órgão, categoria, data e hora. 

2.3.10. MONITORAMENTO E ALARMES 

O sistema permite o monitoramento das filas de atendimento de modo que o administrador 

tenha acesso a todas as filas e o supervisor de cada órgão acesse apenas as suas próprias filas. 

O serviço de monitoramento será dinâmico e de fácil operação, permitindo a configuração ou 

alteração dos limites de controle da qualidade, dos alarmes e das posições de atendimento 

(guichês), de acordo com a política de atendimento a ser adotada em cada momento. 

A tela de monitoramento exibirá em tempo real, as seguintes informações, entre outras: 

- O número de cidadãos em cada fila de espera, identificada pelo nível de prioridade, serviço 

e órgão; 

- O tempo médio de espera para atendimento, por fila; 

- O tempo máximo de espera previsto, por fila será calculado com base na duração média de 

atendimento e no tamanho das filas, levando em consideração a ordem de priorização; 

A duração máxima e média de atendimento, por fila; 

- O estado de cada posto de atendimento (fechado, livre, aguardando cidadão chamado, em 

atendimento ou interrompido), indicando, conforme o caso, a duração atual e acumulada; 

- O número de senhas canceladas (ou não atendidas por algum outro motivo) no período; 

Uma vez efetuadas as configurações, o sistema irá funcionar sem necessidade de intervenção, 

até que uma nova política de atendimento seja requerida. 

Além do ambiente de monitoramento, o sistema será capaz de gerar sinalizações de alarme para 

a divulgação de eventos configuráveis. Além dos parâmetros dinâmicos relacionados ao motivo 

do evento, os alarmes irão orientar uma ação corretiva imediata. O sistema permitirá a 

configuração de alarmes sonoros e visuais, exibidos nas telas de monitoramento dos 

supervisores e administradores, além de outros meios de publicação. 

O sistema permitirá a configuração dos eventos de alarme a seguir, entre outras: 

— Número limite de cidadãos na fila de espera superado; 
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Tempo de espera máximo atingido; 

Tempo máximo de atendimento excedido; 

Tempo máximo de ausência de um atendente atingido (Atendimento suspenso). 

2.3.11. INFORMAÇÕES GERENCIAIS 

O sistema dispõe de um módulo gerencial (para cada UNIDADE VAPT VUPT e também para a 

CONCESSIONÁRIA) capaz de apresentar um conjunto mínimo de relatórios gerenciais e consultas 

em tempo real, com informações estatísticas e gráficos, criados pelo próprio usuário ou pré-

configurados. 

Além dos usuários com nível de acesso gerencial, restrito à exibição de relatórios, os 

administradores e supervisores serão capazes de visualizar todos os relatórios disponíveis. A 

utilização do sistema será fácil e intuitiva permitindo a totalização dos dados e a aplicação de 

ordenação e filtros para a seleção do período de pesquisa, órgão, serviço, atendente e campos 

de informações a serem apresentadas. 

Entre os dados pesquisados, irão constar, entre outros: 

Quantidade de senhas atendidas (informação em tempo real); 

- Quantidade de atendimentos realizados (informação em tempo real); 

- Média de atendimento por período; 

Média de senhas atendidas por período; 

Tempo mínimo máximo e médio de espera (informação em tempo real); 

- Tempo mínimo máximo e médio de atendimento (informação em tempo real); 

Quantidade de cidadãos em espera (informação em tempo real); 

Senhas redirecionadas; 

— Quantidade de senhas canceladas; 

Alarmes gerados; 

- Atendentes disponíveis para atendimento (informação em tempo real); 

Avaliação de satisfação do cidadão (informação em tempo real); 

- Agenda mentos realizados; 

- Guichês logados por período; 

Previsão de encerramento de atendimento por órgão com base no número de senhas 

emitidas. 

OBSERVAÇÃO: 

Para o PODER CONCEDENTE, será disponibilizada uma ferramenta de consulta e emissão de 

relatórios permitindo as seguintes funcionalidades, entre outras: 

- Numa única tela, a visualização, a nível gerencial, em tempo real das informações de todas 

as UNIDADES VAPT VUPT; 

- Numa única tela, a visualização das informações de um determinado órgão em todas as 

UNIDADES VAPT VUPT; 
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— A consolidação de relatórios de todas as UNIDADES VAPT VUPT. 

2.3.12. HARDWARE E SOFTWARE 

Os equipamentos e softwares necessários ao cumprimento das exigências funcionais e de 

desempenho, descritas nos itens anteriores, fazem parte da solução. O sistema é preparado para 

ser executado nas estações de trabalho dos supervisores e atendentes, com qualquer sistema 

operacional de mercado. 

2.4. CAPACITAÇÃO 

Receberão capacitação adequada (treinamento técnico e operacional), todos os usuários que 

irão operar o sistema e os respectivos equipamentos, conforme o estabelecido no "Apêndice III 

— Programa de Formação e Capacitação". 

2.5. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS DO SISTEMA 

Será realizado o dimensionamento de acordo com a proposta de gestão, de leiaute e de 

Sinalização das UNIDADES VAPT VUPT, de forma integrada. 

3. CONCLUSÃO 

Este sistema é a ferramenta que a CONCESSIONÁRIA utilizará para o Gerenciamento do 

Atendimento das UNIDADES VAPT VUPT, sendo indispensável para: 

— Organizar e monitorar o atendimento de todos os órgãos, emitir senhas e gerenciar as filas 

por agendamento, ordem de chegada, demanda de serviços e níveis de prioridade; 

— Coordenar o tempo de espera e a produtividade dos atendentes em tempo real; 

— Apontar a qualidade do atendimento através da manifestação do cidadão; 

— Gerar relatórios técnicos e gerenciais: 

— Controle de estatísticas; 

— Avaliação de desempenho; 

- Fornecimento de subsídios para estudo e projeções de demanda; 

- Identificação de picos, vales e sazonalidade, permitindo a tomada de ações preventivas 

e contingenciais na prestação de serviço de atendimento ao público; 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

g) Modelo de Gestão da Manutenção e Conservação 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem 

utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.7) Modelo de Gestão da Manutenção e Conservação das UNIDADES 

DE ATENDIMENTO VAPT VUPT, contendo Plano de Manutenção, com 

descrição das diversas atividades de manutenção das instalações prediais, 

manutenção e renovação do mobiliário, manutenção e renovação dos 

equipamentos, manutenção e renovação da Programação Visual. 
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A CONCESSIONÁRIA irá promover toda a manutenção das UNIDADES VAPT VUPT no âmbito das 

edificações, compreendendo as instalações prediais e de instalações, mobiliários e 

infraestrutura de TIC, de acordo com o cronogranna de assunção e expansão das UNIDADES VAPT 

VUPT. 

A gestão de infraestrutura é de grande relevância para o funcionamento das UNIDADES VAPT 

VUPT e essencial à manutenção da humanização e acolhimento indispensáveis a boa prestação 

do atendimento ao cidadão, sendo de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA proporcionar um 

ambiente adequado à plena execução das atividades. 

Dessa forma, a gestão de infraestrutura envolve a realização de atividades de manutenção e 

conservação das instalações prediais, mobiliários, equipamentos e soluções de informática e 

programação visual, bem como todos os elementos que garantam o conforto ambiental para os 

funcionários e para o cidadão no âmbito das UNIDADES VAPT VUPT. 

O objetivo da gestão eficiente da infraestrutura é garantir que os diversos equipamentos, 

instalações e sistemas estejam em operação conforme as especificações de cada um deles, de 

forma a evitar que venham a oferecer riscos ou provocar interrupções na operação normal por 

uso inadequado ou degradação. 

1. MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA PREDIAL E DAS INSTALAÇÕES 

Os serviços de manutenção da infraestrutura física das UNIDADES VAPT VUPT, compreendendo 

todas as edificações onde funcionarão as unidades, ambientes internos e externos, ar 

condicionado, estruturas, instalações elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado, 

pavimentação, coberturas, fachadas, sinalização etc., serão executados obedecendo 

rigorosamente normas técnicas e de segurança da ABNT. 

Em cada UNIDADE VAPT VUPT haverá profissionais capacitados, responsáveis pela manutenção 

predial e das instalações, aos quais caberá realizar os serviços de manutenção preventiva e 

corretiva de pequeno porte. Para serviços de manutenção corretiva de maior porte ou 

complexidade serão contratadas empresas especializadas. 

As rotinas de manutenção serão estabelecidas com base nas normas pertinentes e nas 

recomendações contidas nos manuais dos equipamentos. Dentre outras, destacamos as 

seguintes: 

- A manutenção predial é fator determinante para o bom desempenho das UNIDADES VAPT 

VUPT. Visa evitar ou corrigir deteriorações que possam comprometer o aspecto físico das 

unidades, o conforto e a segurança dos cidadãos, bem como evitar interrupções no 

funcionamento das UNIDADES VAPT VUPT ocasionadas por problemas técnicos. 

- A manutenção será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que designará empresa 

especializada contratada para tal finalidade no que diz respeito ao planejamento, execução 

e controle dos serviços. O PODER CONCEDENTE poderá solicitar, a qualquer momento, os 

laudos (ar-condicionado, qualidade da água, proteção e combate a incêndio, etc) que julgar 
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necessários para verificação de todos os aspectos relacionados ao conforto e segurança dos 

cidadãos. 

- As rotinas de manutenção deverão ser estabelecidas pelas normas pertinentes, assim como 

pelas recomendações dos fabricantes dos equipamentos a serem instalados. 

Será mantido na Gestão da Unidade de cada UNIDADE VAPT VUPT, um conjunto completo 

e atualizado dos 	projetos / as built (arquitetônico, elétrica, hidrossanitária, cabeamento 

estruturado, ar-condicionado, segurança etc) referentes à edificação, memoriais e manuais 

relativos aos equipamentos, de forma a agilizar a consulta a estas informações. 

De forma a otimizar a manutenção das várias UNIDADES VAPT VUPT a CONCESSIONÁRIA poderá 

contratar uma empresa que possa se deslocar de uma cidade para outra com rapidez e agilidade, 

com equipamentos e pessoal a fim de atender às necessidades de manutenção de cada unidade. 

A CONCESSIONÁRIA dará prioridade para a contratação local de empresas especializadas para 

cada tipo de manutenção necessária (manutenção predial e ar condicionado, equipamentos de 

informática etc). 

Isto facilitará o pronto atendimento de cada unidade e possibilitará a redução de custos, uma 

vez que caberá a Gestão da Unidade de cada UNIDADE VAPT VUPT acionar as empresas 

contratadas de acordo com as necessidades de manutenção, as programadas e as emergenciais. 

Cabe destacar a importância da contratação de empresas especializadas, com funcionários 

capacitados de acordo com a complexidade de cada atividade de manutenção, a fim de não 

comprometer a segurança dos cidadãos e dos próprios funcionários. 

Os serviços de manutenção preventiva ou corretiva serão preferencialmente realizados fora do 

horário de atendimento ao público para não comprometer a segurança dos cidadãos e 

funcionários da unidade. 

A seguir estão relacionados os aspectos considerados fundamentais para a boa manutenção das 

UNIDADES VAPT VUPT: 

Sistemas Elétricos (iluminação, alimentação de energia, equipamentos etc.): 

- Atividades periódicas: troca de lâmpadas, verificação da iluminação de emergência, 

verificação dos quadros elétricos, verificação das tomadas estabilizadas e não 

estabilizadas, etc; 

Atividades programadas: manutenção da cabine de alta tensão, se for o caso. 

- Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (para-raios): 

Atividades rotineiras: verificação das instalações, reparos quando necessário; 

Atividade periódica: contratação de laudo anual. 

- Sistemas hidrossanitá rios (água fria, esgoto e rede de águas pluviais): 

- Atividades rotineiras: regulação 	de torneiras, válvulas de descarga, bebedouros, 

desentupimento de pias e vasos sanitários; 

- Atividades periódicas: limpeza e desinfecção de reservatórios, reparos e regulação das 

bombas, inspeção das conexões hidráulicas e limpeza de calhas e condutores; 
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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 interna e externa dos filtros 

de acordo com as recomendações das normas pertinentes etc. 

Sistemas de detecção e combate a incêndio: 

Atividades rotineiras: operação, verificações, aplicação de testes etc; 

- Atividades periódicas: contratação de laudos técnicos etc. 

- Condições ambientais e conforto: 

— Atividades rotineiras: controle diário de temperatura, controle do nível de iluminação; 

— Atividades periódicas: verificação da qualidade da água, desratização, dedetização etc. 

- Instalações Gerais: 

Civis: piso, pinturas, coberturas, forros e divisórias etc; 

- Atividades periódicas: revisão de rejuntannento do piso, pintura dos ambientes de 

acesso público e administrativos, regulação da fixação das divisórias, reparos no forro e 

troca de placas, etc; 

- Atividades programadas: pintura geral da unidade. 

2. MUDANÇAS DE LEIAUTE 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pela realização de mudanças de leiaute necessárias às 

adequações oriundas de expansão ou redução de espaços de atendimento nas Unidades de 

Serviço, entrada ou saída de ÓRGÃOS PARCEIROS das UNIDADES VAPT VUPT, validada pelo 

PODER CONCEDENTE, assim como pelo fornecendo a infraestrutura, mobiliários e 

equipamentos operacionais necessários. 

3. MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO MOBILIÁRIO 

A manutenção do mobiliário será realizada periodicamente, de maneira a evitar o desgaste 

antecipado dos mesmos. 

A utilização intensa do mobiliário requer cuidados permanentes na sua manutenção, visando 

garantir o conforto e a segurança dos cidadãos. 

Será executada revisão trimestral, ou em períodos menores se necessário, observando-se todo 

o sistema de parafusamento, fechaduras, buchas e rodízios, com a lubrificação dos mesmos. 

Também será realizada vistoria no estofamento dos assentos e encostos das cadeiras e 

longarinas para a substituição do material danificado, caso seja necessário. 

Para uma boa conservação do mobiliário é imprescindível a não utilização de produtos de 

agressivos ou corrosivos. A limpeza será realizada rigorosamente de acordo com as 

recomendações técnicas do fabricante. 

A CONCESSIONÁRIA manterá reserva de mobiliário (mesas, cadeiras, armários etc.) para realizar 

a substituição imediata do mobiliário danificado, respeitando as especificações mínimas de 
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mobiliários que estão descritas no "Apêndice IV — Especificações de Mobiliários, Equipamentos 

Específicos e Utensílios". Está prevista a renovação do mobiliário a cada 5 anos. 

4. MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

TELECOMUNICAÇÕES 

Com o objetivo de manter um correto funcionamento do ambiente computacional, alguns 

procedimentos preventivos serão realizados para garantir o aspecto e funcionamento das partes 

que o compõe. 

Para manter a segurança e a integridade das informações, os usuários não possuirão privilégio 

de administrador das estações de trabalho, para evitar que usem pen-drives ou outro tipo de 

memória transportável, evitando que instalem programas não autorizados e até mesmo 

nnalwares, como vírus, cavalos-de-tróia e programas espiões que podem ser espalhar pelo 

ambiente computacional via rede. 

Além dessas precauções, serão utilizados softwares antivírus, anti-spyware, que serão 

atualizados conforme recomendação do fabricante, adotando-se a rotina de manter os anti-

malwares atualizados e adotar uma rotina no mínimo semanal para verificação completa dos 

computadores. 

As partes físicas dos computadores (hardware e periféricos) também precisam de manutenção 

preventiva. Os equipamentos que são utilizados com maior frequência, como mouse e teclado, 

precisam de limpeza, como jateamento de ar, para evitar falhas nas teclas e botões, podendo 

ser realizada a cada 6 (seis) meses. 

Os gabinetes dos computadores serão abertos para aspiração da placa-mãe, como forma de 

remover o possível acúmulo de poeira, sendo que este procedimento só poderá ser realizado 

após o término da garantia do equipamento. Recomenda-se abrir o equipamento para aspiração 

entre 6 meses a 1 ano, dependendo sempre das condições do local, como por exemplo: 

proximidade a ruas muito movimentadas. 

Alguns periféricos como impressoras são as que mais necessitam de manutenção preventiva, 

sendo que alguns modelos já emitem aviso quando se aproximam do período previsto. As 

impressoras a laser necessitam de limpeza das partes foto condutoras após 20.000 impressões, 

mas esta quantidade varia de acordo com modelo e fabricante. Algumas impressoras necessitam 

de lubrificação nas partes móveis, porém a periodicidade pode variar de acordo com as 

condições do ambiente, como, por exemplo, a frequência de uso. Normalmente a limpeza e a 

lubrificação das impressoras devem ser realizadas a cada 4 meses. 

A renovação do parque de informática acontecerá ao final de sua vida útil, a cada 5 anos, ou 

quando sua capacidade não atender aos requisitos dos sistemas operacionais dos ÓRGÃOS 

PARCEIROS, por modelos mais atualizados e adaptados às novas tecnologias necessárias ao 

processo de melhoria contínua e evolução do modelo, respeitando as especificações mínimas 

de equipamentos que estão descritas no "Apêndice V — Especificações de Equipamentos d 

Informática e Telecomunicações". 
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5. EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 

A CONCESSIONÁRIA disponibilizará serviços de manutenção e, para os equipamentos sob sua 

responsabilidade, com direto impacto no atendimento, será prevista reserva técnica imediata. 

Alguns dos equipamentos também estarão sujeitos à evolução das tecnologias de informação e 

de comunicação, da oferta de novos produtos no mercado, de mudanças nos procedimentos 

para a realização dos serviços, aspectos estes para os quais a CONCESSIONÁRIA estará atenta, 

sugerindo e submetendo ao PODER CONCEDENTE, quando for o caso, eventuais alterações ou 

substituições, respeitando as especificações mínimas de equipamentos específicos que estão 

descritas no "Apêndice IV — Especificações de Mobiliários, Equipamentos Específicos e 

Utensílios". 

Está prevista a renovação de todos os equipamentos específicos a cada 5 anos. 

6. MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DO PAISAGISMO EXTERNO E INTERNO 

Para que os jardins e as plantas em vasos permaneçam com boa aparência faz-se necessária 

uma manutenção periódica, compreendendo os itens descritos abaixo: 

6.1. Rega / Irrigação 

As plantas expostas ao sol serão regadas de uma a duas vezes por semana, mas sempre com 

bom senso. É importante observar a reação da planta para, com o tempo, regá-las com 

maior frequência, se necessário. 

- Vasos internos normalmente não exigem tanta água como as plantas que ficam no sol. 

As jardineiras que ficam em locais mais altos ou com grande circulação de vento precisam 

de mais atenção, já que, normalmente precisam de mais água para não ficarem secas. 

- No verão, na primavera e em períodos mais quentes, as plantas serão regadas em dias 

alternados. Já nas estações mais frias, elas poderão serão regadas com menos frequência. 

- As plantas de plástico receberão lavagem da folhagem com água e sabão neutro, de maneira 

delicada, deixando secar naturalmente. 

- Quando necessário, serão repostas as folhagens, os seixos dos vasos ou a troca dos 

cachepot. 

6.2. Manutenção 

- Retirada de plantas daninhas — elas podem ser retiradas de maneira mecânica, com a mão 

ou com uma pequena enxada. 

- Aplicação de adubos e fertilizantes de três a quatro vezes por ano, respeitando o tipo de 

adubo e a quantidade para cada espécie de planta / vegetação. 

No outono será feita a limpeza de canteiros e a adubação química específica. A primavera e 

verão são as épocas para poda da grama, novas adubações químicas peculiares a cada 

espécie e correção irregularidades do solo caso seja necessário. 

Tratamento contra fungos, pragas e doenças, especialmente na primavera e no ver 

quando as doenças e pragas surgem devido ao clima mais quente e início das chuvas. 
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— Poda periódica das plantas para evitar folhas e galhos grandes, ou quando a planta 

apresentar galhos secos ou doentes. 

Para uma mudança de ambientação das UNIDADES VAPT VUPT, poderá ser realizada a 

substituição do paisagismo periodicamente. 

7. MANUTENÇÃO E RENOVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO VISUAL 

A manutenção da programação visual será realizada frequentemente, em função da substituição 

ou reposição de textos, mudanças de marcas, danos causados pelo tempo ou mau uso etc. 

É importante ressaltar que a programação visual das UNIDADES VAPT VUPT estará sempre 

atualizada e com boa aparência, evitando a ausência de informações ou placas danificadas. 

Para manter o processo evolutivo e a modernidade das UNIDADES VAPT VUPT, o projeto de 

programação visual poderá ser modernizado ao longo do período de duração do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

O importante é que a identificação e comunicação dos serviços prestados pelos ÓRGÃOS 

PARCEIROS seja imediatamente reconhecida pelo cidadão, assim como a fácil visualização e 

direcionamento correto para os diversos setores da UNIDADE VAPT VUPT, como recepção, 

esperas, sanitários (se houver), dentre outros. 

As manutenções e alterações na programação visual respeitarão as especificações e definições 

descritas no "Apêndice XII - Projeto Básico de Programação Visual". Está prevista a renovação 

da programação visual a cada 5 anos. 

8. CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS UTENSÍLIOS E APARELHOS ELETRODOMÉSTICOS E 

ELETRÔNICOS 

A CONCESSIONÁRIA manterá em perfeitas condições de uso os utensílios utilizados nas 

UNIDADES VAPT VUPT, tais como lixeiras, vasos, quadros, relógios etc., e irá substituí-los de 

imediato quando apresentarem quebras, deformações e desgastes provocados pelo uso 

contínuo. 

Os aparelhos eletrodomésticos utilizados nas UNIDADES VAPT VUPT, como geladeiras, fogões, 

cafeteiras industriais, micro-ondas, entre outros, serão conservados seguindo as 

recomendações dos fabricantes e substituídos de imediato caso apresentem defeitos. 

Os aparelhos eletrônicos utilizados nas UNIDADES VAPT VUPT, como televisores, relógios 

digitais, entre outros serão conservados seguindo as recomendações dos fabricantes e 

substituídos de imediato caso apresentem defeitos. 

Visando a manutenção da qualidade nas UNIDADES VAPTVUPT, a CONCESSIONÁRIA promoverá 

a substituir dos eletrodomésticos e eletrônicos de uso contínuo a qualquer tempo que 

apresentarem avarias ou defeitos. 
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FATOR DE PONTUAÇÃO F10 — METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

h) Estruturação dos Serviços de Apoio 

Conforme edital, Anexo III — Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, 

item 3.2.10: 

O CONCORRENTE deverá apresentar descrição, clara e objetiva, da 

metodologia para a condução dos trabalhos, as ferramentas a serem 

utilizadas, os tipos de dados a serem utilizados para balizar os estudos e as 

justificativas técnicas de sua solução proposta, contemplando: 

(Item 2.3.8) Estruturação dos Serviços de Apoio: apresentação dos formatos 

propostos para os serviços de limpeza, conservação, segurança, malotes, etc. 
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1. SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA 

As atividades de Conservação e Limpeza das áreas comuns, também denominados serviços de 

apoio, serão internalizadas e / ou realizadas através de contrato com empresas especializadas 

na prestação dos referidos serviços, cujas obrigações e responsabilidades serão estabelecidas 

em contrato junto a CONCESSIONÁRIA, baseado nos seguintes critérios: 

- Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação 

vigente; 

- Fornecer todos os materiais de limpeza, inclusive sacos plásticos para acondicionamento de 

detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas para a correta execução dos serviços; 

- Fornecer papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha de primeira qualidade em 

quantidades necessárias a sua utilização; 

Fornecer a mão de obra adequada aos serviços a serem executados, selecionando e 

preparando rigorosamente seus empregados, só admitindo profissionais com função 

legalmente registrada em suas carteiras de trabalho, e que sejam portadores de atestados 

de boa conduta e demais referências; 

- Manter o pessoal uniformizado, identificando-os através de crachás funcionais, com 

fotografia recente, não sendo permitido o uso de uniformes incompletos, sujos ou 

desgastados, bem como prover os Equipamentos de Proteção Individual — EPI's — quando a 

execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as normas legais. Os uniformes e os 

equipamentos devem ser substituídos sempre que necessário e mantidos em perfeitas 

condições de uso; 

Executar os serviços, sempre que possível, em horários que não interfiram com o bom 

andamento da rotina de funcionamento das Unidades; 

- Buscar a manutenção da disciplina nos locais de execução dos serviços substituindo 

qualquer prestador de serviço após notificação de conduta considerada inconveniente pela 

Gestão das UNIDADES VAPT VUPT; 

- Preparar os funcionários quanto às normas de prevenção de incêndios nas áreas das 

UNIDADES VAPT VUPT; 

- Registrar e controlar diariamente a assiduidade e a pontualidade dos prestadores de 

serviços, bem como as ocorrências havidas; 

- Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato, conforme exigência legal; 

Manter todos os equipamentos e utensílios necessários a execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, garantindo a substituição dos danificados. 

1.1. ESPECIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Os serviços serão realizados por prestadores capacitados para os serviços de limpeza e 

conservação nas dependências das UNIDADES VAPT VUPT, sendo estabelecidas pela Gestã9jda 

Unidade a definição das escalas de horário, procedimentos e atividades. 
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Os serviços de limpeza, asseio e conservação e jardinagem deverão garantir boas condições de 

salubridade e de higiene das UNIDADES VAPT VUPT. 

Estes englobam a disponibilização de mão de obra, de saneantes domisanitários, de materiais 

de limpeza e higiene pessoal e dos equipamentos necessários à execução dos serviços. 

Toda equipe de limpeza será devidamente uniformizada, identificada por meio de crachás e 

provida de Equipamentos de Proteção Individual — EPI's — quando a execução do trabalho assim 

o exigir, de acordo com as normas legais. 

Será realizada a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, buscando manter 

sempre em perfeita ordem todas as dependências objeto dos serviços. 

Serão estabelecidas as rotinas de limpeza, descrevendo as atividades a serem executadas, 

considerando: 

Características das áreas: internas e externas (pavimentadas e ajardinadas); secas e úmidas 

(sanitários, copa, refeitório etc.); de uso de público ou de uso restrito, dos funcionários; 

esquadrias externas e fachadas. 

Periodicidade das atividades: diária, quinzenal, mensal, trimestral ou semestral. 

Os serviços de limpeza serão executados de maneira que não interfiram no bom andamento da 

rotina de funcionamento das Unidades. 

Ao lado das atividades rotineiras de limpeza, serão também realizados procedimentos 

periódicos que garantam a salubridade das Unidades, dentre os quais: 

Lavagem e desinfecção das caixas d'água e cisternas existentes; 

Análise da água dos reservatórios; 

Limpeza das caixas de gorduras; e 

Desinsetização, descupinização e desratização de todas as dependências das Unidades. 

As áreas ajardinadas serão conservadas, tratadas e mantidas conforme previsto no projeto de 

paisagismo. 

Será realizada nas Unidades coleta de lixo seletiva. 

Os serviços serão prestados de modo a atender os aspectos de qualidade dos indicadores 

descritos no "Apêndice VIII — Indicadores de Desempenho", item 1.9 "Não Conformidade nas 

Condições de Higiene e Limpeza do Ambiente (NCL)". 

2. SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL 

O Serviço de Vigilância e Segurança Patrimonial das UNIDADES VAPT VUPT serão prestados por 

funcionários terceirizados, através de contratos firmados com as empresas subcontratadas, 
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tendo como finalidade vigiar, proteger os bens móveis e imóveis, evitando roubos e 

depredações, assim como garantir segurança para os cidadãos, funcionários e prestadores de 

serviços, visando à manutenção da ordem e garantia da segurança interna dos ambientes e 

cidadãos durante as atividades de atendimento. 

As UNIDADES VAPT VUPT serão dotadas de recursos de segurança descritos a seguir: 

— Vigilância Eletrônica; 

— Vigilância desarmada. 

2.1. VIGILÂNCIA ELETRÔNICA 

Entende-se por vigilância eletrônica o serviço que permite prevenir ou detectar, por meio de 

sistemas eletrônicos de segurança, incêndios, acesso, visitante, intrusões, violações e outras 

irregularidades no local protegido. 

A Vigilância Eletrônica abrange os serviços de: 

Instalação, manutenção e disponibilidade e operação permanentes de equipamentos de 

detecção, alarme e comunicação; 

Monitoramento local e / ou remoto de sensores, alarmes e / ou imagens; 

Instalação, manutenção e disponibilidade e operação permanentes de equipamentos de 

CFTV (Circuito fechado de TV); 

Em cada UNIDADE VAPT VUPT será disponibilizado o sistema digital de vigilância eletrônica, 

composto por câmeras de vigilância, sensores de presença / intrusão interno e perimetral e 

central de monitoração. O projeto de alocação de câmeras deverá ser elaborado de forma que 

sejam cobertos pelo (s) campo (s) de visualização da (s) câmera (s), no mínimo, as seguintes 

áreas: 

Entrada da Unidade VAPT VUPT; 

Recepção e triagem; 

Saguão de espera; 

Todos os guichês de atendimento; 

Local de armazenamento de materiais de consumo e especializados; 

Áreas de supervisão e administração; 

Auditório e salas de reunião; 

Áreas dos Órgãos Parceiros; 

Corredores eventualmente existentes; 

— Salas técnicas. 

As câmeras a serem utilizadas serão do tipo PTZ (pan-tilt-zoom), com cobertura compatível com 

o projeto de distribuição das mesmas na Unidade VAPT VUPT, de forma a atender os requisitos 

de cobertura acima estabelecidos. As características técnicas das câmeras permitirão a 
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visualização de eventos e identificação de pessoas nas condições de luminosidade existentes na 

unidade ao longo das 24 (vinte e quatro horas do dia); 

As câmeras estarão conectadas a uma central de monitoramento com capacidade de mostrar 

simultaneamente em tela as imagens de todas as câmeras e gravar as imagens capturadas em 

até 30 quadros por segundo. Além disso, será disponibilizado acesso via Web para a Sala de 

Monitoramento e Controle localizada no PODER CONCEDENTE e, também, a CONCESSIONÁRIA; 

A central de monitoramento terá capacidade de armazenamento digital de imagens de todas as 

câmeras por, no mínimo, 30 dias, além de permitir a seleção de imagens armazenadas para 

gravação permanente; 

O monitoramento das câmeras na central de monitoramento cobrirá todo o período em que 

houver movimento na Unidade VAPT VUPT, ou seja, o horário de expediente acrescido da 

abertura e fechamento diário. 

2.2. VIGILÂNCIA DESARMADA 

O serviço de vigilância desarmada será prestado de acordo com a legislação aplicável vigente. 

Para todas as Unidades, este serviço será prestado continuamente, de segunda a domingo, 24 

horas por dia. 

A quantidade de postos de trabalho por unidade será estabelecida considerando-se, dentre 

outros, critérios como volume de demanda estimada, projeto arquitetônico da edificação e 

características do bairro local. 

O serviço de vigilância desarmada indicado será exercido por vigilantes registrados, 

devidamente uniformizados, sem portar ou utilizar armas. Haverá, no mínimo, dois vigilantes 

por UNIDADE VAPT VUPT em período integral (dia e noite). 

As principais funções da vigilância desarmada são: 

Colaborar com as autoridades policiais nas ocorrências internas à Unidade; 

- Zelar pelo patrimônio da Unidade; 

Comunicar imediatamente à Unidade qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem 

funcional, para que sejam adotadas as providências de regularização necessárias; 

- Comunicar à área de segurança da Unidade todo acontecimento entendido como irregular 

e que atente contra seu patrimônio; 

- Manter afixado na Unidade, em local visível, o número do telefone da Central de Polícia, do 

Corpo de Bombeiros, dos responsáveis pela gerência e outros de interesse; 

- Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas imediações da Unidade, adotando as 

medidas de segurança conforme orientação recebida, bem como aquelas que entendere 

como oportunas; 

- Permitir o ingresso nas instalações somente de pessoas previamente autorizadas 

identificadas; 
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Fiscalizar a entrada e saída de materiais, mediante conferência das notas fiscais ou de 

controles próprios da Unidade; 

- Colaborar com as Polícias Civil e Militar nas ocorrências de ordem policial dentro das 

instalações da Unidade, facilitando, dentro do possível, a atuação das mesmas, inclusive na 

indicação de testemunhas presenciais de eventual acontecimento; 

- Proibir o ingresso de vendedores e ambulantes às instalações, sem que estes estejam devida 

e previamente autorizados pela gerência da Unidade; 

Não se ausentar da Unidade durante o horário de trabalho; 

- Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à manutenção 

das condições de segurança; 

Repassar para o(s) vigilante(s) que está(ão) assumindo a Unidade, quando da rendição, 

todas as orientações recebidas, bem como uma eventual anomalia observada nas 

instalações; 

- As ações dos vigilantes devem se restringir aos limites das instalações da Unidade e estarem 

circunscritas à sua área de atuação estabelecida pela legislação específica. 

3. COPA E REFEITÓRIO 

Visando o conforto e comodidade dos seus funcionários cada uma das UNIDADES VAPT VUPT de 

Grande e Médio porte contarão com um ambiente de copa e refeitório. A copa e o refeitório de 

cada UNIDADE VAPT VUPT será de uso de todos os funcionários, sejam os contratados da 

CONCESSIONÁRIA ou demais colaboradores vinculados à prestação de serviço nas Unidades. 

Para as UNIDADES VAPT VUPT as atividades da copa consistem no fornecimento de café, chá, 

água filtrada e gelada para todos os funcionários da unidade, com distribuição de café e chá ao 

menos 02 vezes ao dia (01 vez por período). 

A copa disporá também de espaço físico e equipamentos para oferecer aos funcionários 

condições para que possam guardar e aquecer alimentos para suas refeições diárias (01 

geladeira com freezer, 01 marnniteiro elétrico, 01 cafeteira elétrica industrial, 01 forno de micro-

ondas, 01 carrinho para transporte de garrafas térmicas etc.). 

Para o desenvolvimento das atividades da copa serão disponibilizados os funcionários, 

devidamente capacitados e uniformizados; os equipamentos; e todos os materiais e insumos 

necessários à realização das atividades. 

4. MALOTE 

O transporte será realizado em veículo destinado a este fim e a coleta e triagem será realizada 

pela Administração da UNIDADE VAPT VUPT. 

Poderão tramitar nos malotes todos os documentos de natureza administrativa, regulares e 

eventuais, como ofícios, envelopes, folders institucionais, bem como processos, relatórios, 

achados e perdidos para devolução aos ORGÃOS PARCEIROS e outros documentos estabelecidos 

pela Gerência da Unidade. 
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Não devem tramitar nos malotes valores como papel-moeda, pedras / artigos preciosos etc., 

bem como materiais cujo manuseio ou transporte constituam perigo ou possam causar danos, 

e os que ofereçam riscos de acidentes ao serem transportados. 

5. VAPT VUPT CONVENIÊNCIAS 

Visando oferecer aos cidadãos a ampliação da oferta de produtos e serviços nas UNIDADES VAPT 

VUPT, a CONCESSIONÁRIA poderá disponibilizar nas áreas internas das unidades serviços 

complementares, voltados a agregar valor aos serviços já oferecidos pelos ÓRGÃOS PARCEIROS. 

Nesse sentido, poderá contemplar, totens de auto atendimento, lotérica, cafeteria, bem como 

oferecer serviços de apelo popular visando criar um aculturamento e inclusão social, uma vez 

que não são facilmente encontrados em um mesmo ambiente. Particularmente no que se refere 

aos serviços bancários, prestados diretamente pelos próprios bancos, ou através de prepostos, 

ou ainda através de sistemas de auto atendimento, caberá sempre ao PODER CONCEDENTE o 

estabelecimento e definição, através de mecanismo próprio, do(s) agente(s) financeiro(s) que 

poderá(ão) se estabelecer e operar no interior das UNIDADES VAPT VUPT São sugeridos os 

seguintes serviços de conveniência: 

- Copiadora — oferecer o serviço de fotocópias, encadernações, papelaria de pequeno porte 

com preços populares e atrativos; 

- Café / Lanches — oferta de alimentação e bebidas aos cidadãos enquanto em atendimento, 

com oferta de produtos saudáveis, regionais e com preços acessíveis; 

Serviços Financeiros / Microcrédito — os cidadãos poderão ter acesso à cooperativas de 

crédito que oferecerão modalidades de financiamento de pequenos projetos para 

microempreendedores, iniciativas de comprovado sucesso mundial; 

Seguros Populares — oferta de diversos tipos de seguros desenvolvidos especialmente para 

a população de baixa renda, a seguir: 

Seguro residencial de baixo custo com serviços de assistência gratuitos, tais como 

limpeza de caixas d'água, chaveiro, encanador, eletricista etc.; 

Seguros de vida com adicionais de perda de renda, funeral etc.; 

Seguros de automóveis populares com menor burocracia e custos competitivos; 

- Seguros diversos para equipamentos, como telefones celulares e outros. 

- Produtos Populares para Casa — ofertas de produtos populares para casa, consórcios de 

eletrodomésticos, mantimentos etc.; 

- Cosméticos — ofertas de cosméticos, com preferência para empresas que possam investir 

em cursos para melhor utilização ou mesmo profissionalização; 

- Passagens Aéreas e Terrestres — a popularização do transporte aéreo tornou o preço das 

passagens aéreas bastante competitivo, concorrendo diretamente com as passagens de 

ônibus nas grandes distâncias. Podem ser oferecidas vendas de passagens para os cidadãos 

que não adquiriram ainda esse hábito, e, portanto, podem ser de grande valia, gerando bons 

resultados financeiros para as Cias Aéreas. 

- Turismo — oferta de pacotes turísticos; passagens de ônibus intermunicipais 

interestaduais, passagens aéreas, pacotes de navios e cruzeiros etc. 
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Cursos Diversos— a alta concentração de público pode ser oportunidade de oferta de cursos 

de diversas categorias e com preços populares, sendo que serão ministrados fora das 

UNIDADES VAPT VUPT; somente a venda e demonstrações poderão ser feitas internamente; 

Produtos para Saúde — suplementos alimentares, vitaminas e diversos produtos podem ser 

oferecidos com demonstrações da correta utilização / aplicação devido à disponibilidade do 

auditório; 

TV por Assinatura — oferta de pacotes principalmente pré-pagos de TV por assinatura; 

- Telefonia — além da oferta de planos de telefonia, as Operadoras de Telefonia poderão ter 

espaço para atendimento aos atuais clientes que estão nas UNIDADES VAPT VUPT; 

- Campanhas Sazonais — oportunidade de oferta de produtos sazonais com utilização por 

tempo determinado em épocas específicas do ano, como campanhas de Natal, Páscoa etc. 

5.1. DISPOSIÇÕES GERAIS 

As atividades de prestação de serviços do VAPT VUPT CONVENIÊNCIAS obedecerão às seguintes 

disposições: 

- O funcionamento dos serviços, nas dependências da Unidade, será oferecido em horário 

coincidente e limitado ao de operação da Unidade; 

- A limpeza, manutenção e a conservação dos espaços ocupados e equipamentos utilizados 

na exploração dos serviços 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. 

- As áreas e os espaços ocupados, as instalações e as benfeitorias, deverão permanecer em 

perfeito estado de limpeza, manutenção e conservação. 

- 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, será de responsabilidade da contratada, e deverá ser compatível com o previsto 

no projeto, de modo a não comprometer o funcionamento da Unidade e a prestação dos 

serviços de atendimento ao cidadão, cabendo à CONCESSIONÁRIA. 

Os responsáveis pela exploração dos serviços 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. 

- Os funcionários deverão apresentar-se corretamente uniformizados e identificados, de 

maneira que não haja confusão com os uniformes da Unidade. 
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