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ENVELOPE 03 — TERMO DE ABERTURA 

À 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2017 

Objeto: 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 

O CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO representado pela empresa líder SHOPPING DO 

CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ n° 07.917.303/0001-12, com 

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 62  andar — Vila Olímpia — São Paulo — SP — CEP: 

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de N2 001 a 

abertura do presente envelope de N2  3- PROPOSTA TÉCNICA — CADERNO 1 

São Paulo 04 de janeiro de 2018. 
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1. Apresentação do Consórcio 

O Consórcio VAPT VUPT CIDADÃO é formado pelas empresas (i) Shopping do Cidadão Serviços 

e Informática S.A, (ii) Socicam Serviços Urbanos LTDA e (iii) TB Serviços, Transportes, Limpeza 

e Recursos Humanos S/A, possuindo ampla experiência na implantação, gestão, operação, e 

manutenção de Centrais de Atendimento ao Cidadão nos Estados da federação. Em função 

disso apresentamos as experiências individuais das empresas, que, enquanto consorciadas, 

proporcionarão a qualidade almejada pelo projeto: 

1.1. Shopping do Cidadão 

•4; • we 12 SHOPPING 
CIDADÃO 

Para entender o trabalho do Shopping do Cidadão é necessário voltar a 1997, ano em que foi 

inaugurada a primeira unidade do Poupatempo - Programa Paulista de Central de 

Atendimento ao Cidadão - na Praça da Sé, em São Paulo. 

Com o lançamento que reúne em um só local inúmeros serviços, o Governo traz para a capital 

paulista um padrão diferenciado de serviços espelhando-se no modelo Baiano. 

Em 2005, oito anos após o lançamento da unidade Sé, a empresa Shopping do Cidadão começa 

a atuar no mercado brasileiro com a proposta de inovar o formato em que o Governo realizava 

sozinho toda a implantação e gestão da estrutura. Agora as empresas privadas seriam 

inseridas no contexto. É assim que, em 2006, é inaugurado o Poupatempo Bauru, primeira 

unidade de Prestação Serviços ao Cidadão que funciona com uma parceria entre Estado e 

Iniciativa Privada. 

Esta unidade de atendimento marca o início de uma sequência de projetos bem-sucedidos em 

diferentes regiões do país. As operações desta e de outras unidades destacam-se pela 

eficiência e agilidade, com 99% de satisfação dos usuários apontados em pesquisas. 

Em São Paulo, após o Poupatempo Bauru, vieram as unidades de Piracicaba, Cidade Ademar, 

Tatuí e Botucatu; registrando o avanço do Projeto Poupatempo em sintonia com a atuação do 

Shopping do Cidadão. 

No Espírito Santo, a população é beneficiada com o Faça Fácil Cariacica. Rio de Janeiro desfruta 

as facilidades do Rio Poupa Tempo - unidades Bangu, São João do Menti e São Gonçalo. 

Em 2010, o Shopping do Cidadão venceu o processo licitatório lançado pelo Governo de Minas 

Gerais para implantação, gestão, operação e manutenção das UAI - Unidades de Atendimento 

Integrado por um período de 20 anos. No final de dezembro de 2010, foi assinado o Contrato 

de concessão administrativa entre o Estado de Minas Gerais e a concessionária Minas Cidadão 

Centrais de Atendimento S.A., que tem o Shopping do Cidadão como acionista majoritário. 

Em Minas Gerais são seis unidades no total, localizadas nos municípios de Betim, Governador 

Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha, sob a regulação e fiscalização 

da Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais - SEPLAG-MG. 
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Este projeto é um grande marco para a história brasileira, por ser a 12  Parceria Público Privada 

Administrativa para Implantação, Operação e Manutenção de Centrais de Atendimento ao 

Cidadão deste modelo de prestação de serviços do Brasil. 

Seguindo este conceito, o Shopping do Cidadão passou a operar na elaboração de projetos 

para resposta de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) ou na entrega de 

Manifestações da Iniciativa Privada (MIP), a fim de munir os Governos interessados de Estudos 

e Projetos que possam subsidiar a contratação de Parcerias Público Privadas para a 

Construção, Implantação, Gestão e Operação de Centrais de Atendimento. 

Por conseguinte, o Shopping do Cidadão, participou e ganhou mais um processo licitatório, de 

Parcerias Público Privadas - PPP, em 2012, no Estado do Ceará, referente a implantação, 

gestão, operação e manutenção de 4 Unidades pelo prazo de 15 anos. 

Atualmente existem em operação 2 unidades em Fortaleza (nos bairros de Antonio Bezerra e 

Messejana), 1 unidade no Município de Sobral e 1 unidade no Município de Juazeiro do Norte 

e mais 1 unidade a ser construída em Fortaleza, na região do Centro. 

Até o momento o Shopping do Cidadão realizou mais de 70.000.000 de atendimentos. 

Diante do cenário apresentado, junto ao mercado de projetos de Parceria Público Privada, o 

Shopping do Cidadão tornou-se uma empresa especializada em estruturação de Projetos de 

Parceria Público Privadas para Centrais de Atendimento, desenvolvimento em modelo de 

estruturação de projeto que vai desde a consultoria para elaboração de projeto, passando 

pelo dimensionamento do empreendimento, pela assessoria jurídica, a análise de 

Sensibilidade financeira chegando até a implantação do projeto. 

A gestão das Centrais de Serviços pelo Shopping do Cidadão é realizada através da 

Metodologia Operacional Centrada em Atendimento — MOCA®, que surgiu da necessidade de 

se ter um instrumento que permitisse a gestão de um grande número de Centrais de 

Atendimento, com eficiência e eficácia, mantendo-se um padrão de qualidade. 

Baseada no tripé Pessoas, Processos e Sistemas, a MOCA® permite a operação simultânea e 

padronizada de um grande número de unidades de atendimento com custos reduzidos dentro 

dos padrões de governança e transparência exigidos principalmente em contratos públicos. 

É possível observar alguns diferenciais expressivos na atuação do Shopping do Cidadão nos 

projetos em que atua de forma inovadora, criando um novo padrão, senão vejamos: 

• Redução de custos operacionais e administrativos; 

• Gestão profissionalizada e eficaz; 

• Agilidade na evolução do modelo de negócios; 

• Expertise na a locação de recursos; 

• Estrutura de atendimento padronizada; 

• Investimento contínuo em infraestrutura e capacitação. 

A adoção de tecnologias de última geração está na essência dos projetos do Shopping do 

Cidadão, permeando todos os seus estágios desde a Licitação até a entrega e gestão das 

Unidades de Serviços. 
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RIO POUPA TEMPO BAIXADA 	 RIO POUPA TEMPO 
FLUMINENSE 	 SÃO GONÇALO 

Localizada em São João de Menti, 	 Localizado em São Gonçalo' 
Shoppiing Grande Rio, Rio de 	 SG Shopping 1 São Gonçalo/R2 

Janeiro, RJ 

Inaugurado em 18/11/2009 
TOTAL DE ATENDIMENTOS: 

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 
10.888.792 

(Novembro 2009 a 2015) 

Média de 4.357 
atendimentos donos 

(ano 2015) 

5.060.356 
(Julho 2011 a 2015) 

Media de 7.345 
atendimentos dlános 

Iam 2015) 

RIO POUPA TEMPO BANGU 

Locaiizado em Bangu - Bangu 
ShoppIngi Rio de Janeiro, RJ 

Inaugurado em 07/07/2009 

TOTAL DE ATENDIMENTOS: 
13.586.043 

(Julho 2009 a 2015) 

Mádie de 8.75* 
atendimentos diários 

(ano 2015) 
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Uma das iniciativas inovadoras que envolvem alta tecnologia e merecem destaque são as 

chamadas Salas de Situação. Elas podem ser acessadas em tempo real via internet e estão à 

disposição do Poder Concedente para acompanhamento e fiscalização das Unidades. O 

objetivo é a observação do cumprimento dos indicadores de desempenho. 

Sistema de Gerenciamento de Atendimentos, Agendamento, Monitoramento por Câmeras, 

Estatísticas, Avaliação Instantânea do Atendimento, Canais de Comunicação para 

manifestações do usuário e Service Desk são algumas das ferramentas utilizadas para facilitar 

o atendimento pelo Shopping do Cidadão ao cliente. 

Os projetos do Shopping do Cidadão são acompanhados por indicadores que analisam e 

garantem a qualidade diferenciada dos serviços prestados por parcerias entre Governo e 

Iniciativa Privada. São pesquisas de mercado que apontam em estatísticas a qualidade dos 

serviços prestados à população. 

Existem ainda indicadores referentes Tempo Médio de Espera ,a qualidade do Serviço 

prestado, realizado pelo cidadão logo após o atendimento recebido, o percentual de senhas 

emitidas atendidas frente às canceladas. 

Com a evolução do modelo no país outros indicadores auferidos mensalmente são incluidos 

nos novos contratos, principalmente referentes à manutenção das infraestruturas, dos 

sistemas e da equipe alocada à prestação do serviço. 

Além disso o shopping do Cidadão conseguiu em 2013 o certificado de sistema de gestão de qualidade 

NBR ISSO 9001:2008, para o escopo de gestão de serviços de atendimento ao público, envolvendo 

equipe, infraestrutura, sistema e metodologia. 

CENTRAIS DE ATENDIMENTO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

RIO POUPA TEMPO 

No estado do Rio de Janeiro o Shopping do Cidadão implantou três unidades de Central de 

Atendimento - Rio Poupa Tempo - juntas totalizaram mais de 16 mil rn2  de área edificada e 

direcionada para o atendimento e totalizaram mais de 20 mil atendimentos por dia. 

Inaugurado em 15/07/2011 
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• Localizado em Montes 
Claros, Minas Gerais 

• Inaugurado em 
16/12/2011 

• Média Mensal: 41.506 

• Localizado no GV 
Shopping, Minas Gerais 

• Inaugurado em 8/11/2011 
• Média Mensal: 26.315 

UAI Montes 
Claros 

.0V 
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ESTADO DE MINAS GERAIS 

UAI - UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO 

No Estado de Minas Gerais o Shopping do cidadão opera 6 unidades, localizadas nas cidades 

de Betim, Juiz de Fora, Governador Valadares, Montes Claros, Uberlândia e Varginha. 

As seis unidades realizam em média 7 mil atendimentos diários, com grau de satisfação acima 

de 98% entre bom e ótimo com Tempo Médio de Espera inferior a 8 minutos. 

Localizado em Uberlândia, 	 • Localizado em Betim, 	 Localizado no 
Minas Gerais 	 Betim Shopping, Minas 	 Independência Shopping, 
Inaugurado em 	 Gerais 	 Minas Gerais 

03/08/2011 	 • Inaugurado em 	 1 	 Inaugurado em 
Média Mensal: 33.767 	 29/08/2011 	 04/10/2011 

• Media Mensal: 29.761 .,_ 	 Média Mensal:17.033 

UAI 
Uberlândia 

• Localizado em Varginha, 
Minas Gerais 

• Inaugurado em 
28/09/2011 

• Média Mensal: 13.069 

O Shopping do Cidadão venceu, recentemente, a licitação para operar a unidade da UAI - Praça 

Sete, unidade modelo junto ao Estado e aguardam a orientação do Poder Concedente para 

iniciar a readequação e operação. 

ESTADO DO CEARÁ 

VAPT VUPT 

No Estado do Ceará o Shopping do Cidadão é o acionista no programa VAPT VUPT, 

empreendeu seu conhecimento em implantação, gestão e administração Central de 

Atendimento para estabelecer quatro unidades: Juazeiro do Norte, Sobral, Messejana e 

Antonio Bezerra, sendo as duas últimas em Fortaleza. 

Atualmente são mais de 12 mil m2  de área edificada em Unidades de Atendimento, realizando 

mais de sete mil atendimentos diários. 

Este projeto foi a 22  Parceria Público Privada na modalidade concessão administrativa para 

Implantação, Operação e Manutenção de Centrais de Atendimento ao Cidadão deste modelo 

de prestação de serviços do Brasil. 

Os pontos fortes da operação cearense é o grande mix de serviços ofertados e a qualidade 

medida pela satisfação dos usuários  

aprovação entre ótimo e bom. 

de seus serviços apresenta índice acima de 99% de 
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1. Unidade Juazeiro do Norte 

Média Mensal (2015): 38.347 

Inaugurada em 13/07/2014 

2. Unidade Messejana 

Média Mensal (2015): 39.371 

Inaugurada em 19/12/2014 

„ 	3. Unidade Sobral 

Estimativa/mensal: 29.011 

Operando desde 19/10/2015 

No/ 
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4. Unidade Antônio Bezerra 

Estimativa/mensal : 58.591 

Operando desde 08/2016 

5. Unidade Centro 

Estimativa de atendimento mensal: 95.525 

Inauguração prevista para 2018 
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1.2. SOCICAM 

Socicam" 
Fundada em 10 de fevereiro de 1972, a Socicam assinou seu primeiro contrato para administração do 

Antigo Terminal Rodoviário da cidade de Campinas. A partir daí conquistou a administração de outros 

terminais rodoviários. A partir de 1989, a empresa registrou grande expansão, quando conquistou a 

concessão dos Terminais Tietê, Jabaquara e o extinto Bresser, na cidade São Paulo. Em seguida, houve 

a conquista do Terminal Rodoviário Barra Funda e a expansão para o Rio de Janeiro, com os Terminais 

Novo Rio e Roberto Silveira, em Niterói. 

Ao longo de sua trajetória, a Socicam expandiu negócios em diversas frentes, marcando presença nas 

cinco regiões do Brasil e diversificando sua atuação em terminais urbanos, portos, aeroportos, 

estacionamentos, centros comerciais e centrais de atendimento ao cidadão. 

Há mais de quatro décadas, a Socicam contribui com pioneirismo, criatividade e eficiência para o 

desenvolvimento sustentável do País. A empresa viabiliza como solução empresarial a gestão 

integrada de espaços públicos nos segmentos de infraestrutura de mobilidade, social e de serviços, 

com foco no atendimento e bem-estar do cidadão. 

No mercado nacional, ocupa posição de liderança na gestão de terminais de passageiros rodoviários e 

urbanos, marcando presença relevante em aeroportos, portos, centrais de atendimento ao cidadão e 

centros comerciais. 

A inovação e a melhoria contínua das tecnologias operacionais respondem, em grande parte, pelo 

diferencial competitivo da empresa e geram resultados positivos para contratantes, parceiros e 

usuários de seus serviços. 

Nossos serviços estão alinhados às políticas socioambientais eficientes, a fim de preservar o meio 

ambiente e promover a integração e o bem-estar da comunidade. 

Na área de Centrais de Atendimento a Socicam iniciou as suas atividades em 2006 com a gestão de 3 

Unidades Móveis do Poupatempo São Paulo, unidades específicas e dedicadas a suprir parte das 

demandas de atendimento da população da Grande São Paulo e Interior Paulista, modalidade de 

atendimento itinerante que leva diversos serviços de órgãos públicos aos cidadãos residentes em 

bairros e municípios distantes. 

Em Sergipe, desenvolveu e operou a primeira unidade móvel da Central de Atendimento ao Cidadão 

(CEAC), que levou esses serviços a todo o Estado. 

Em 2011, ampliou sua atuação com a administração das 18 primeiras unidades Itinerantes da Caixa 

Econômica Federal para prestar atendimento a todas as regiões do Brasil oferecendo aos cidadãos os 

diversos serviços da instituição financeira. 

Por meio de contratos de prestação de serviços e PPP, a Socicam gerencia o funcionamento de mais 

de 13 postos de Atendimento ao Cidadão, para os Programas POUPATEMPO em São Paulo e FAÇA 

FÁCIL no Espírito Santo. 

Nas 10 unidades fixas e 3 móveis em operação, contabilizam-se em média mais de 500 mil 

atendimentos mensais para emissão de Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, 

Carteira de Trabalho, entre outros serviços 

A filosofia da empresa está baseada no desenvolvimento de projetos inovadores, via concessão de 

serviços públicos, com alto grau de competência, qualidade e respeito ao cidadão. 
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A empresa conta hoje com um quadro de aproximadamente 4 mil colaboradores, distribuídos em mais 

de 150 empreendimentos: 

• 70 Terminais de Ônibus Urbano; 

• 39 Terminais Rodoviários; 

• 22 Estacionamentos; 

• 11 Aeroportos; 

• 10 Centrais de Atendimento; 

• 03 Terminais Portuários; 

 

5 REGIÕES 

14 ESTADOS BRASILEIROS 

+60 MUNICÍPIOS 
QC) 

 

  

INTERNACIONAL 
_ CHILE Puerto Montt 
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1.3. Grupo TB 

GRUP0773 

A TB Serviços, Transporte, Limpeza e Recursos Humanos S/A, foi fundada em setembro de 1966. 

Pioneira na prestação de serviços terceirizados no Brasil. 

Com 52 anos de experiência no mercado, o Grupo TB construiu uma história de confiança, excelência 

e inovação, edificando soluções personalizadas e eficientes, para que seus clientes possam dedicar-se 

a sua atividade principal, gerando benefícios para aumentar a produtividade e o desempenho 

empresarial. 

Os serviços do Grupo TB têm respaldo técnico de profissionais formados e preparados pelas melhores 

universidades de País, sempre comprometidos com a qualidade e o rigor das normas da ISO e do 

INMETRO. 

Área de Atendimento: 

Uma das soluções de sucesso introduzidas pelo Grupo TB em parceria com a administração pública, 

foi a implantação e gestão dos Centros de Atendimento Público "Poupatempo". 

Em janeiro de 2006 o Grupo TB iniciou suas atividades na Gestão de 03 Unidades Móveis de 

Poupatempo, modalidade que se desloca a locais específicos objetivando suprir demandas da 

população residente em locais afastados das Capitais, locais onde não comportam unidade fixa 

levando diversos serviços disponibilizados pelo Poupatempo aos cidadãos de forma ágil e objetiva. 

A longos dos anos o Grupo TB foi se expandindo e atualmente conta com 700 profissionais na área de 

gestão integrada de Centros de Atendimento ao Público, onde também estão inclusos os serviços de 

adequação do imóvel, implantação, gestão, operação do posto e manutenção predial dos postos do 

Poupatempo estes localizados em São José do Rio Preto - SP, Jundiaí - SP, Votuporanga - SP, 

Fernandópolis - SP, Catanduva - SP, Itaquaquecetuba - SP e Unidades Móveis Grande São Paulo. 

Projetos de grande complexidade com moderna tecnologia e as mais atuais técnicas de gestão do 

mercado na prestação de serviços gestão integrada de Centros de Atendimento ao Público. 

O Grupo TB também oferece soluções em gerenciamento de frotas, locação de veículos, motoristas e 

profissionais especializados em transporte. 

Outra área em que o Grupo TB oferece soluções integradas é a de Gestão Ambiental, que se encarrega 

da limpeza das cidades, da coleta de resíduos comerciais, industriais e domiciliares e da coleta seletiva. 

São bairros e cidades inteiras gerenciadas pelo serviço de coleta seletiva do Grupo TB, considerado 

modelo de Gestão Ambiental. 

A Gestão Sanitária é outra área de referência do Grupo TB, e seu escopo principal é o sistema de 

Higienização de Hospitalar Escolar e Prédios Comerciais. 

A Gestão Predial é outra área de referência do Grupo TB, seu escopo principal é a Manutenção Predial 

incluindo adequação de imóvel, obras e reparos na área civil. 

Serviços estes certificados pela empresa Lloyd's Register LRQA, uma das maiores e mais respeitadas 

instituições internacionais em Sistema de Gestão da Qualidade na norma NBR ISO 9001:2015. 

O selo ISO 9001:2015 destaca o Grupo TB pela excelência de seus serviços, e explica a liderança que a 

empresa alcançou no mercado. O Sistema de Gestão da Qualidade praticado pelo Grupo TB reforça a 
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seriedade aplicada nos processos, o que reflete diretamente em mais saúde e segurança para 

funcionários, pacientes e demais profissionais relacionados ao Grupo TB. 

Certificados NBR ISO 9001:2015 Grupo TB: 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM UNIDADES ESCOLAR -150 9001:2015 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL - ISO 9001:2015 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR - ISO 9001:2015 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA - ISO 9001:2015 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL - ISO 9001:2015 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, INCLUINDO CAMINHÕES, 

GUINCHOS AMBULÂNCIAS, MOTOCICLETAS, VEÍCULOS ADAPTADOS E SERVIÇOS DE GESTÃO DE 

FROTAS E MOTORISTAS -150 9001:2015 

Política de Qualidade Grupo TB: 

Prestar serviços priorizando a satisfação dos clientes, por meio de um sistema de parceria e do uso 

intensivo de tecnologia. 

Promover o treinamento, a capacitação permanente dos profissionais e um ambiente de disciplina, 

dedicação e trabalho em equipe. 

Buscar constantemente a melhoria dos processos e serviços, para otimizar resultados e ampliar a sua 

participação no mercado. 

Assegurar o atendimento aos requisitos contratuais, legais e organizacionais. 

O Grupo TB hoje conta com um quadro de mais de 6.000 profissionais nos segmentos de Gestão de 

Atendimento, Gestão de Frotas, Gestão Ambiental, Limpeza Técnica Hospitalar, Escolar, Predial e 

Gestão Predial Manutenção, distribuídos em mais de 120 clientes com atuação geográfica abrangendo 

8 Estados e mais de 40 cidades no território nacional. 

Página 11 de 11 



VAPT VlIPT 
i DADA() 000013 

•••••••••••••• 
*************** 
*****••••••••• 

11511)***********11* 
• 11************ 
*************** 
••************* 
*************** 

illliettee$C0•11•411 
**********•**** 
********••••••• 
••••••••••••••• 

•••114111••••••••• 
11,1144441•••••••• 
••••11.••••••••• 
1111,010* salis••• ••••*••• 1340 se. 	nr• 

4 



VAPT VQPT 
I DADA° 0000_14 

11.4.2. 

A PROPOSTA TÉCNICA CARTA DE 
ENCAMINHAMENTO 

•••••••••111111111111 
••••••••••••••• 
•••••••••••••• 

411• 11•••••••••••• 
•••••••••••••• 

45 •••••••••••••• 
111•••••••••••••• 
••••••••••••11•• 

11111111111iliGt•teelle• 
41•••••••••••••• 

411,1111•11111111••••••• 
11.11•••••••••••• 

••••••051111555555 
1114111•••••••••••• 
411•••••••••••••• 
••ese.sekill031111111 

.11151111141115 111411111 
1/111/ 	Inll 



VALIDO SOMENTE CO )M6"  SELO DE AM E 

O TABELIÃO OLIVEIRA LIMA 
1.5* Cartório de Notas 
Bel. João Roberto de Oliveira Lima 

Av. Dr. Cardoso de Melo, 1855, CEP: 04548-005 
Vila Olímpia - Esquina com a Rua Funchal - São Paulo - 
PABX: (11) 3058-5100 - vAvvi.15notas.combr 

Retalhem por SEMELHANCA SEM VALOR ECONCCICO a(s) Fi 
PLINIO RIPARI e RICARDO RASERA, a au 	Et  ere~adrao 
depositado ea cartorio.  
Sao Paulo/SP, 14/11/2017 - 16:56:38 

Ea Testemunho 
L-J ESCREVENT 

Etiquef 	 Selos: AA 361  i6  

4534 

Oliveira 

VAPT VQPT 
I DADAO 

CARTA DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA TÉCNICA 

À 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2017 

Objeto: 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. 

Prezado Senhores, 

O CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO, representado pela empresa líder SHOPPING DO 
CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ n2  07.917.303/0001-12, com 
endereço na Rua Ramos Batista, 444, 62  andar — Vila Olímpia — São Paulo — SP, por meio 
de seus representantes legais abaixo assinados, submete à apreciação de Vossas 
Senhorias a respectiva Proposta Técnica, elaborada em conformidade com o Anexo III, 
do EDITAL. 

São Paulo 13 de novembro de 2017. 

CONSÓRCIO VAPT VUPT Cl DÃO 
Empresa líder: SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S.A. 

Diretores: Plinio Ripari 	 Ricardo Rasera 
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3.2.2. FATOR DE PONTUAÇÃO F2 
Capacidade técnica em gestão, implantação e operação, envolvendo serviços de recepção, orientação,, 

informação e atendimento. 

(Pontuação Máxima — 180 pontos). 

35. Capacidade técnica em gestão, implantação e operação, envolvendo serviços de recepção, orientação, 
informação e atendimento. 
Base: atendimentos por dia 

FATOR 2 — PESO 2,0 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto desta Licitação, em contrato semelhante 
no que se refere à gestão, gerenciamento ou administração de serviços de implantação e operação de 
Unidade de Atendimento, englobando obrigatoriamente a prestação de serviços de recepção, informação, 
orientação e atendimento presencial, com volume mínimo somado de 10.000 (dez mil). 

Volume de atendimento comprovado 

A) acima de 20.000 atendimentos por dia; 

PONTOS 

180 

VAPT VQPT 
I DADAO 000026 

3.2.1. FATOR DE PONTUAÇÃO F1 
	 • 

Capacidade técnica em gestão, implantação e operação, envolvendo teleinformática e infraestrutura. 
(Pontuação Máxima — 180 pontos). 

1. Capacidade técnica em gestão, implantação e operação, envolvendo teleinformática e infraestrutura. 

Base: área do empreendimento 

, 
. 	ti 

• 

FATOR 1 — PESO 2,0 

Requisitos Técnicos: 

O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto desta Licitação, em contrato semelhante 
no que se refere à gestão, gerenciamento ou administração de serviços de implantação e operação de Unidade 
de Atendimento, englobando a disponibilização de recursos de teleinformática e a administração geral de 
infraestrutura de imóveis cuja área mínima somada seja igual ou superior a 10.000 m2  (dez mil metros 
quadrados); 

Metragem da área comprovada PONTOS 

‘ 

A) 	acima de 20.000 m2; 180  



VAPT VQPT 
I DADA° 

.2.3. FATOR DE PONTUAÇÃO F3 
Capacidade técnica em gestão, gerenciamento ou administração em atendimento de multisserviços. 

(Pontu -o M 	— 80 pontos). 

3. Capacidade técnica em gestão, gerenciamento ou administração em atendimento de multisserviços. 

Base: Quantidade de serviços 

FATOR 3— PESO 2,0 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
devidamente registrado no Conselho Regional de Administração - CRA, experiência anterior na gestão, 
gerenciamento ou administração em atendimento de multisserviços com, no mínimo,100(cem) serviços 
diferentes, desde que contenha uma Unidade de Atendimento com volume mínimo de 1.200 atendimentos 
por dia e 100 (cem) serviços diferentes; 

Quantidade de serviços comprovada PONTOS 

a) 	Acima de 200 serviços diferentes 180 

3.2.4. FATOR DE PONTUAÇÃO F4  
Capacidade técnica em implantação, envolvendo disponibilização de espaço, projeto executivo e sua 

execução. 

(Pontuação Máxima — 270 ponto 

4. Capacidade técnica em implantação, envolvendo disponibilização de projeto executivo e sua execução. 

Base: quantidade de Unidades de Atendimento 

FATOR 4— PESO 3,0 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto desta Licitação, em contrato semelhante 
no que se refere à implantação de Unidade de Atendimento, cuja área mínima somada seja igual ou superior 
a 3.000 rn2  (três mil metros quadrados), englobando, obrigatoriamente, o desenvolvimento de projeto 
executivo, bem como a efetiva realização dos seguintes itens: layout, comunicação visual e sistema de 
teleinformática; 

Capacidade e experiência comprovada 	 PONTOS 

a) 	Acima de 7(sete) Unidades de Atendimento; 	 270 



6. Capacidade técnica em Gestão e Operação. 

Base: gestão de pessoas por Unidade de Atendimento. 

FATOR 6— PESO 2,0 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
já ter realizado a gestão de, ao menos, um conjunto de unidades sob a mesma administração, cuja quantidade 
mínima somada de colaboradores seja igual ou superior a 300 pessoas, e desde que contenha uma Unidade de 
Atendimento com no mínimo de 70 pessoas (colaboradores). 

Capacidade e experiência comprovada 

a) Gestão acima de 700 pessoas; 

PONTOS 

180 

VAPT VUPT 
I DADA° 000028 

• • 	• 

Capacidade técnica em sistema de gerenciamento do atendimento. 

(Pontuação Máxima — 270 pontos). 

5. Capacidade técnica em implantação de sistema de gerenciamento do atendimento. 

Base: quantidade de pontos de atendimento. 

FATOR 5 — PESO 3,0 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou 
privado, experiência anterior em serviços compatíveis com o objeto desta Licitação, em contrato semelhante 
no que se refere à implantação e operação de sistema de gerenciamento do atendimento, com o fornecimento 
de sistema (software) e equipamentos (hardware) que permitam ao gestor acessar os dados referentes ao 
desempenho operacional de cada Unidade de Atendimento. Para o fim específico deste fator de pontuação, a 
comprovação deverá contemplarão menos um conjunto de unidades sob a mesma administração com, no 
mínimo, 300 (trezentos) posições de atendimento presencial. 

Capacidade e experiência comprovada. PONTOS 

a) 	Acima de 700 posições de atendimento; 
270 

3.2.6. FATOR DE PONTUAÇÃO F6 O 
s... 

.lkid 

C 

CD 

á ' 

Capacidade técnica em Gestão e Operação. 

(Pontuação Máxima — 180 pontos). 

b' 



Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO n° 15405/2017 
Folha: 1/1 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRA/RJ 

CERTIDÃO DE RCA 
VALIDADE ATÉ 10/04/2018 

Certificamos, para os devidos fins da Lei n° 8666/93 alterada pela Lei n° 8883/94, que empresa abaixo 

identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA/RJ a prestação dos serviços descritos no 

ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei n° 

4769/65, e decreto n°61934/67. Certificamos, ainda, que o citada empresa tem executado serviços atinentes ao 

seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão 

devidamente registrado por este CRA/RJ. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou 

Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a 

falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO. 

   

   

Razão Social 

 

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA 
S.A. 

   

   

Endereço : RAMOS BATISTA, 444 - 6° andar 
Cidade : SAO PAULO 
Reg CRA/RJ: : 91-08560 	Estado: SP 	CNPJ: 07.917.303/0001-12 

Resp. Técnico : PLINIO RIPARI 
Reg. CRA/RJ : 02-75621 

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA 

Contratante: JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 

RCA 	N° 18743 	 Data: 23/Fevereiro/2012 
Aditivo 	N° 18744 	 Data: 23/Fevereiro/2012 
Aditivo 	N° 18745 	 Data: 23/Fevereiro/2012 

Código de Controle do Comprovante: 0.5445750792712291 

Emitida às: 10/10/2017 09:20 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA/RJ na Internet, no 
endereço www.sistemacrarj.com.br. 

Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.271-064 
Telefone/Fax CRA/RJ: (21) 3872-9618 

Endereço Eletrônico: contato@sistemacrarj.com.br  - Home-page: http://www.cra-rj.org.br  
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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 	 0000 r  kierÇr, 
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — JUCERJA  

GOVERNO DO 
Rio de Janeir 

  

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, neste ato representada por 
seu Presidente Carlos De La Rocque, Assessora da Presidência e Coordenadora do RIO POUPA 
TEMPO, Maria de Fátima Destri Tenório, Mat. 308-7, e seus funcionários e fiscais do contrato 
Mauricio Leal Costa, Assessor, Mat. 360-8, e Bárbara Laino Paes da Costa, Assistente II Mat. 380-
6, atesta para os devidos fins que a empresa SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA LTDA, líder do CONSÓRCIO AGILIZA RIO com 30% de participação, inscrita no 
CNPJ sob o no 07.917.303/0001-12, com sede na Rua Calçada Arcturo, 12, Alphaville, Centro de Apoio 
2 — Santana do Parnaíba/SP, CEP 06541-070, executa os serviços alusivos ao objeto do contrato, 
conforme abaixo relacionado, e dentro do prazo de sua vigência. 

CONTRATO: No 017/2008 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: No E-11/50.455/2007 

LOBJETO:  

Prestação de serviços de gestão de Central de Atendimento ao Cidadão, do PROGRAMA RIO POUPA 
TEMPO nas UNIDADES ZONA OESTE (Shopping Bangu, à Rua Fonseca, 240/20  Pavim., Bangu, Rio 
de Janeiro/RJ) e BAIXADA FLUMINENSE (Shopping Grande Rio — Ed. Deck Parking, Estrada 
Municipal São João de Menti, no 111, Jardim Jose Bonifácio, São João de Meriti/RJ), em imóveis 
disponibilizados pela empresa, abrangendo a prestação integrada dos serviços de implantação, 
operação e manutenção das duas unidades, de acordo com as especificações e obrigações constantes 
no contrato e no EDITAL DE CONCORRÊNCIA (no 001/2007) e SEUS ANEXOS. 	 "Rm)  

PERÍODO DE ATIVIDADE: 
	 o 

Data de de assinatura do contrato: 23/10/2008 
Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses 

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES: 

UNIDADE  ZONA OESTE BAIXADA FLUMINENSE 

DESCRIÇÃO  QUANT UNIDADE QUANT UNIDADE 

ÁREA TOTAL: 6.120 Ny 5.130 M2  

ÓRGÃOS PRESENTES:  39 Órgãos 31 Órgãos 

SERVIÇOS PRESTADOS:  466 Serviços 361 Serviços 

PONTOS DE ATENDIMENTO:  171 Pontos 163 Pontos 

ATENDIMENTOS MENSAIS: 230.617 
Atendimentos/mês 

(Ago/2012) 
202.874 

Atendimentos/mês 
(Ago/2012) 

N°  Atendimentos/ 
dia MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO: 9.225 

No Atendimentos/ 
dia 

8.395 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS:  284 Pessoas 258 Pessoas 

FUNCIONÁRIOS DO CONSORCIO:  , 85 Pessoas 184 Pessoas 

FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO 
ESTADUAL:   

• Pessoas 27 Pessoas 

FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO 
MUNICIPAL: 

21 
CARTÓRIO DI 150 TAELI1.9 

Pessoas 20 Pessoas 

FUNCIONÁRIOS DO GOVER"'"" W iicarEsuodhear;?e¡ip.„.5„,  
FEDERAL: 	 AuTENTicAp? _ A,t,,0 Pessorair--  

I,  e 	• 
8 Pessoas 

FUNCIONÁRIOS DE ÓRGÃOSZZ  a'' ' 	''''''''fr 27 
PRIVADOS: 	 , 

 ' ,I.,,é;, 	Pessoas 
., 

19 

naki 
-/ 	dos Re.  Q' dei; 	is POio 

inuacjon_ 

AVENIDA Rio BRANCO, 10 - NTRO - Rio DE JANEIRO -R.- CEP.: 20.090-000 -TEL.: 2334-5438 
E-MA • ASSPRESIDENCIA@JUCERJA.RJ.GOV.BR  



000031 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 	 )1‘ SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, ENERGIA, INDÚSTRIA E SERVIÇOS 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO —JUCERJA 

fiN 

I ÓRGÃOS PARCEIROS: 

UNIDADE ZONA OESTE  
BRADESCO  Banco Bradesco S/A 

CEF  Caixa Econômica Federal 
CDL RIO/SCPC  Clube dos Diretores Lojistas 

CEDAE  Companhia Estadual de Águas e Esgoto 
CEG  Companhia Estadual de Gás 

CEHAB  Companhia Estadual de Habitação 
ECT - CORREIOS  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
DETRAN - DIC 

 	Diretoria de Identificação Civil 
Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — 

DETRAN - HABILITAÇÃO 
 	Diretoria de Habilitação 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — 

DETRAN - VEÍCULOS 
	  Diretoria de Registro de Veículos 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — 

DPGE  Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 
FETRANSPOR / RIOCARD 
	  Estado do Rio de Janeiro 

Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do 

IIFP  Instituto de Identificação Felix Pacheco 	 `ct INSS  Instituto Nacional do Seguro Social 	 CM 
IMPRENSA OFICIAL  Imprensa Oficial do Estado do Rio de janeiro 	 Ce n LIGHT  Light Serviços de Eletricidade S/A 	 ....! 

CBMERJ  Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 	O 
IPEM  C ) 

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro 	gar JUCER3A  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 	 lir.  
SEBRAE  Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas  2 
SEFAZ  Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

CM  30HI/ OI SA 
PGM  Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro 

PREVI RIO 
	  Janeiro 

Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de 

SECT ' Secretaria de Ciência e Tecnologia do Município do Rio de 
Janeiro 

SMA 
	  Janeiro 

Secretaria Municipal de Administração do Município do Rio de 

SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social do Município do Rio de 
Janeiro 

SMF  Secretaria Municipal da Fazenda do Município do Rio de Janeiro 
SMH Secretaria Municipal de Habitação do Município do Rio de 

Janeiro 

SMTR 
 	J. 	-iro 

Secretaria Municipal de Transportes do Município do Rio de 

SUBPREFErRJRA Z. OESTE  S bprefeitura da Zona Oeste do Município do Rio de Janeiro 
PROCON Pr,' 'rama de Orientação e Proteção ao Consumidor 

PRODERJ Cen o de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado 
RJ 

RIOPREVIDÊNCIA  Fundo 	ico de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 
SEASDH/CCDC ,`,"y'.'DtáliVétib% ..  A, g.ltstãèibT.è Assistên 1 	Social do Estado do RJ 

SEEDUC ial,..,e-`,5 f5 ucação  
SERASA 	 oci?,,S telLãárÉS'cberian .-, c 	rn'' 	 / 	, 
SETRAB 	 s  "Secretaria de Estadó Oe Trabalho e Renda  

Secretárjaldenstdqile Transportes - Vale Social] 	
1 

SETRANS 	 C 
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UNIDADE BAIXADA FLUMINENSE  
BRADESCO  Banco Bradesco 

CEF  Caixa Econômica Federal 
CDL RIO/SCPC  Clube dos Diretores Lojistas 

CEDAE  Companhia Estadual de Aguas e Esgoto 
CEG  Companhia Estadual de Gás 

CEHAB  Companhia Estadual de Habitação 
ECT - CORREIOS  Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
DETRAN - DIC 

 	Diretoria de Identificação Civil 
Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — 

DETRAN - HABILITAÇÃO 
 	Diretoria de Habilitação 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — 

DETRAN - VEÍCULOS 
	  Diretoria de Registro de Veículos 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — 

DPGE  Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 
FETRANSPOR / RIOCARD 
	  Estado do Rio de Janeiro 

Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do 

IIFP  Instituto de Identificação Felix Pacheco 
INSS  Instituto Nacional do Seguro Social 	 (2 IMPRENSA OFICIAL Imprensa Oficial do Estado do Rio de janeiro 	 I-- Q LIGHT  Light Serviços de Eletricidade S/A 	 0 

CBMER3  —.J Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 	O IPEM  Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro 	O 
JUCERJA  Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
SEBRAE CL Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 
SEFAZ  Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 	, O 

OI 30HI / OI SA 
PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - 

FAZENDA  
Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de São 
João de Menti 

PREFEITURA SAO JOÃO DE MERITI — 
PROMOÇÃO SOCIAL  

Secretaria Municipal de Promoção Social da Prefeitura Municipal 
de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - 
JARI  

Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) da 
Prefeitura Municipal de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOAO DE MERITI — 
DESENV. ECONÔMICO  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da 
Prefeitura Municipal de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI — 
ILUMINAÇÃO  

Secretaria Municipal de Iluminação da Prefeitura Municipal de 
São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOAO DE MERITI — 
MEIO AMBIENTE  

Subsecretaria Municipal de Defesa Civil da Prefeitura Municipal 
de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI — 
DEFESA CIVIL  

Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura 
Municipal de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOAO DE MERITI — 
ESPORTE, CULTURA E LAZER  

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer da Prefeitura 
Municipal de São João de Menti 

PREFEITURA SAO JOAO DE MERITI  -/ 
SAÚDE  

,ecretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São 
João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI- 
OBRAS/VIG.SANITÁRIA/URBANISMO  

Secretaria Municipal de Obras, Vigilância Sanitária e Urbanismo 
Ia Prefeitura Municipal de São João de Menti 

PROCON  P lura  ,  a da Orientação e Proteção ao Consumidor 
PRODER3 	 (Esq c 
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JUCEiJA 

SETRAB 
SETRANS 

SERASA Serasa Experian 
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda 
Secretaria de Estado de Transportes - Vale Social 

ETAPA 
DESCRIÇÃO 

Recepção: 
Possui 03 recepções (Unidade Zona Oeste: 02 e Unidade Baixada 
Fluminense: 01), em cada entrada da unidade na qual permanecem 
sempre 	dois 	atendentes 	para 	orientação 	inicial 	do 	cidadão 	e 	o  	fornecimento de folhetos explicativos. 

Atendimento Presencial, 
Orientação e Informação: 

Possui 369 atendentes/orientadores (Unidade Zona Oeste: 185 e 
Unidade Baixada Fluminense: 184), responsáveis pela prestação de • 
informação e dos serviços presentes na unidade, garantindo a boa 

	  orientação e correta informação ao cidadão. 
Teleinformática: 

 	Unidade. 
Operação, gestão e manutenção do parque de teleinformática na 

Operação, Gestão e 
Manutenção da Rede 
Lógica 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Lógica de 1.345 pontos. 
(Unidade Zona Oeste: 850 pontos e Unidade Baixada Fluminense: 495 
pontos). 

Operação, Gestão e 
Manutenção de Rede 
Elétrica 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Elétrica de 2.100 pontos. 
(Unidade Zona Oeste: 900 pontos e Unidade Baixada Fluminense: 1200 
pontos). 

Operação, Gestão e 
Manutenção da Rede 
Hidro-Sanitária 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Hidro-Sanitária envolvendo 
45 vasos sanitários, 70 pontos de água, 50 toalheiros e 20 mictórios 
(Unidades Zona Oeste e Baixada Fluminense). 

Operação, Gestão e 
Manutenção de 
elevadores 

Operação, Gestão e Manutenção de 05 (cinco) elevadores 
(Unidade Zona Oeste: 03 e Unidade Baixada Fluminense: 02), 	 i 

I 
• 

Controle de Estoques Controle de Estoques para os serviços, envolvendo mais de 50 itens 	2 
diferentes de estoque. 

c. 
Operação, Gestão e 
Manutenção de Sistema 
de Atendimento 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Atendimento com 157 
pontos de atendimentos gerenciáveis, na Unidade Zona Oeste, com 02 
pontos emitindo relatórios gerenciais, permitindo ao gestor público 
acompanhar a operação. 

Operação, Gestão e 
Manutenção de sistema 
de Ponto 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Atendimento com 128 
pontos de atendimentos gerenciáveis, na Unidade Zona Oeste, com 03 
pontos emitindo relatórios gerenciais, permitindo ao gestor público 
acompanhar 	-operado. 

Operação, Ge tão e Manutenção de sistema de Ponto com 06 (seis) 
equipamentos, -mitindo relatórios gerencias. (Unidade Zona Oeste: 03 
e Unidade Baixa.. Fluminense: 03), CARTÓRIO DO 15° 	: ELIAO DE NO 1 Ab 

Av Dr. Cardoso de Melo. 	'55 
Operação e Gestão de 
Material de Escritório 
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Gestão de Recursos 
Humanos: 

Ronaldo  dos Reis 
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Operação e Gestão de 
Insumos de Informática 

Operação e Gestão de 
Copa e Limpeza 

Operação e Gestão de 
Serviços de Apoio 
(Limpeza e Vigilância) 

Operação e Gestão de 
Serviços de Transporte. 

Operação e Gestão de Insumos de Informática destinados ao parque de 
teleinformática das unidades. 

Operação e Gestão de Material de Copa e Limpeza 

Limpeza com duas equipes,totalizando 24 funcionários terceirizados. 
Vigilância com 09 vigilantes em 02 turnos (Unidades Zona Oeste e 
Baixada Fluminense). 

Operação e Gestão de Serviços de Transporte com malote diário para 
atender aos serviços e administração das Unidades. 

- Adminrstraçao: Acompanhamento diário do atendimento, com geração 
de relatório com número de atendimentos por serviço, com Tempo 
Médio de Espera, Tempo Médio de Atendimento, Número de visitantes, 
Número de entrada antecipada, Número de não atendidos, e custo por 
atendimento. Resolução de conflitos com cidadãos, governo e 
funcionários. Geração de relatórios de Ocorrências. Gestão diária de 
toda infraestrutura necessária para prestação de serviços com qualidade 
e conforto ao cidadão, incluindo desde a abertura e fechamento da 
unidade, até a geração de relatórios operacionais e gerenciais de 
atendimento diário e mensal. Equipe de colaboradores responsáveis 
pela administração da unidade. Gestão de escala e almoço do total de 
atendentes e orientadores. 

- Treinamento Continuado: a equipe de atendentes e de orientação 
recebe educação continuada (02 vezes por ano) de forma a manter o 
padrão de excelência na prestação do serviço. 

- Plano de Motivação: Implantação de ações que visam o bem estar dos 
colaboradores e aumento da produtividade (eventos; festas; convênios; 
benefícios) através da meritocracia. 

- Gestão de ponto eletrônico: Acompanhamento diário do registro de 
ponto, frequência, absenteísmo e banco de horas dos funcionários. 

- Funcionários multitarefa: Na unidade Zona Oeste 20% dos atendentes 
estão habilitados a exercer no mínimo mais de 03 funções, e na unidade 
Baixada Fluminense 56%, ou seja, os mesmos estão aptos a 
desempenhar atividades em 03 órgãos distintos. 

- Formação em Libras (linguagem para surdos-mudos):: Na unidade 
Zona Oeste 38% do quadro de colaboradores são form dos curso de 
libras, e na unidade Baixada Fluminense 35%. 

CARTÓRIO DO 15° BELI4 DE NOTAS 
Av. Dr. Cardoso de Melo, 855 
(Esq. da R. Funchal) -Tel.: 45-051 	058-5100 
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2. Desenvolvimento do projeto de O& 
Economia Mista. Neste item foram le 
necessários para que os serviços fosse 

2.1 Projeto e Detalhamento de todos os 
POUPA TEMPO com a definição das a 
instalações, mobili4ipswslgfiRj&Ealoaa 
e Gerenciamento fer~~1:04.0Nopp 
VALID/DETRANs ~ti  T  copia f 
especiais. 	 ofigMav 

S. Paulo. 
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para serviços da esfera Municipal, Estadual, Federal e 
antados os procedimentos, documentos e equipamentos 

executados dentro da Unidade. 
outs dos Órgãos e Serviços quft compõem o RIO 
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Características do Projeto 

1. Adequação de imóvel para atender ao Edital, constando de Obra Civil, Elétrica, Ar Condicionado, 
Hidráulica 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 
1.8 

Identificação, negociação e disponibilização da área de 11.250 m2  (Unidade Zona Oeste: 6.120 m2  e Unidade Baixada Fluminense: 5.130 m2), para a implantação da central de atendimento; 
Projeto executivo de Arquitetura e Memoriais Descritivos constando de 

Plantas Baixas, Layouts, cortes tantos quantos necessários, fachadas, planta de cobertura, 
planta de estacionamento e planta de situação. 

Detalhamento do Projeto Executivo de Arquitetura / Elétrica / Ar 
Condicionado, envolvendo sanitários, vestiários, copa, fraldários, refeitório, depósitos, 
revestimentos de pisos e paredes, acessos das escadas fixas, elevadores, instalações 
elétricas primaria e secundária, estabilizadores, no breaks, e ar condicionado; 

Projetos Executivos: Estrutura de Concreto, Layout, Estrutura Metálica, 
Instalações Elétricas e de Lógica, Ar Condicionado, Instalações Hidráulicas, Obras Civis, 
Sonorização, Gerenciamento de Atendimento, Câmaras de Segurança, Comunicação Visual, 
Sistema de Gerenciamento do Atendimento, Sistema de Teleinformática, todos 
acompanhados de cada Memorial Descritivo. 

Serviços Técnicos: consultorias diversas em várias áreas, levantamentos 
topográficos, estruturas, impermeabilizações, fundações, revestimentos, controle 
tecnológico concreto e aço, manual técnico e outros necessários; 

Aprovação de todos os Projetos Executivos na Prefeitura Municipal e nas 
Concessionárias dos Serviços Públicos: 
Licença de Obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes; 

Acompanhamento da Gestão do Projeto de Obras Civil, Ar Condicionado, 
Elétrica e Hidráulica. 
1.8.1 Obras de estrutura / concreto e metálicas; 
1.8.2 Obras de alvenarias, coberturas e proteções, lajes de concreto, esquadrias, 

revestimentos, e pavimentações; 
1.8.3 Obras de Instalações Prediais / ar condicionado, elétrica, lógica e instalações 

especiais; 
1.8.4 Obra de acabamento / pintura, louças e metais e luminárias; 
1.8.5 Instalações Elétricas 
1.8.6 Instalações Lógicas 
1.8.7 Instalações de Ar Condicionado - 60
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2.2 Acompanhamento da implantação do projeto de O&M, garantindo a execução no prazo, 
qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

3. Desenvolvimento do Projeto Executivo de Comunicação Visual englobando a programação 
visual, definição de sinalização interna e externa, aplicação da sinalização. 

3.1Acompanhamento da implantação do projeto de Comunicação Visual, garantindo a execução no 
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

4. Recursos Humanos: 

4.1Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios para atendentes, orientadores de fluxo, 
e equipe administrativa usando técnicas de entrevista e testes de comportamento. 

4.2Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Governo e do Consórcio 
4.2.1 No conceito de Central de Atendimento ao Cidadão, informar sobre a organização 

do RIO POUPA TEMPO e seus recursos no contexto da administração pública. Será 
dado a conhecer aos treinados aspectos das Unidades de Atendimento Integrado 
que visam ajudá-los a entender o seu significado no contexto da prestação de 
serviços públicos e o foco e a responsabilidade do órgão com o cidadão. Ao final 
deste módulo o treinando deverá ser capaz de localizar-se no ambiente do RIO 
POUPA TEMPO e compreender qual a função de cada segmento organizacional, 
inclusive o seu, além de ter notícia dos meios oferecidos pela organização para que 
interaja com o trabalho, com os demais funcionários e com o cliente. Neste 
módulo, o treinando terá oportunidade de refletir o que pode esperar da 
organização RIO POUPA TEMPO e o que a organização espera dele. 

4.2.2 Comportamental: Este módulo visa aumentar a competência dos treinandos em 
relações pessoais, interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua  &—capacidade de orientar comportamentos nos aspectos emocionais e psicossociais e  43 
exercitar a percepção de si mesmo e do outro enquanto agentes de serviços de 0 
qualidade do Governo. Os cursos de Comportamental e Excelência no Atendimento 
ao Cliente compõem este módulo. 

4.2.3 Técnico: Este módulo visa o treinamento nos sistemas e procedimentos próprios  °O 
do órgão em que o atendente será alocado. O atendente será capaz de realizar 
todas as funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos. 

	

4.3 	Acompanhamento da implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo a 
execução no prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

5. Gestão do Projeto de Implantação de Teleinformática: Especificação, compra, recebimento e 
instalação de todo o parque de teleinformática. Instalação, configuração e teste de sistemas, 
links de dados e sistemas aplicativ para todos os órgãos e serviços presentes. Elaboração, 
definição e aplicação de testes de a eitação dos sistemas juntos aos órgãos parceiros. 

	

5.1 	Acompanhamento da implant ~o do projeto de Teleinformática, garantindo a execução 
no prazo, qualidade e custo usa ido técnicas de PMBOK. 

6. Sistema de Gestão de Atig,..neknuntn% ----,• ...,,,,,,--BELIÃO  DE NO S 
6.1 	Projeto: Aparti6,teáiTarctiferRkaswIriffill- '.. • e - ()nãos, erviços Preseptes, Características 

, 
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definir o projeto do sistema de atendimento para subsequente parametrização do 
mesmo. 

6.2 	Seleção: a partir das especificações de projeto, selecionar um sistema de mercado que 
atenda as necessidades. 

6.3 	Parametrização: Parametrizar o sistema de atendimento selecionado, como número de 
máquinas de senha, número de telas de LCD, projeto da rede física de interligação dos 
LCDs e máquinas de senha a rede lógica da unidade. Parametrizar os relatórios 
operacionais (número de atendimentos, número de senhas, tempo médio de espera, 
tempo médio de atendimento) e gerenciais (visão dos serviços como um todo) para a 
gestão da unidade. 

6.4 	Implantação e testes do Sistema de Gestão de Atendimento: Implantar, testar junto aos 
órgãos validando o fluxo, documentação necessária e tempos de espera e atendimento. 

7. Operação do Sistema de Gestão de Atendimento, com a visualização em tempo real dos 
seguintes itens: número de terminais em atendimento em uso, número de terminais em 
atendimento, número de terminais ociosos, número de pessoas na fila, total de atendimentos, 
total de avaliações, totalização por tipo de avaliação, apuração por prioridades de atendimento, 
apuração por atividade, quantidade de senhas retiradas não atendidas, quantidade de guichês 
necessários para atender ao tempo ideal de atendimento, informações sobre atendente logado, 
informações sobre o cidadão que aguarda na fila (prioridade de atendimento, serviço, atividade, 
número de senha). As seguintes funcionalidades são possíveis no terminal de 
chamadas: login e logout, chamada e re-chamada de senha, iniciar atendimento, finalizar 
atendimento, atividade adicional (possibilita o atendimento de outra atividade), alterar serviço 
(possibilita enviar o cidadão para outro serviço com a mesma senha), alterar passo (possibilita 
especificar os passos de cada atendimento), chamar senha especifica (possibilita chamar uma 
senha especifica), chamar senha de atividade (possibilita chamar senha de uma determinada 
atividade/categoria de atendimento) cancelar senha, inserir comentários sobre atendimento 
prestado, histórico, visualizar o número da senha chamada, categoria/prioridade, suspender 
atendimento, atividade do atendimento, status do atendimento, total de pessoas na fila (on-
line) total atendido neste guichê (on-line), tempo de atendimento (cronometro on-line) 
visualizar nome do atendente, visualizar número do guichê, visualizar setor de atendimento, 
alteração de senha de atendimento pelo próprio usuário, envio e recebimento de mensagens 
para outros terminais de chamada e supervisores, auto-minização, nome do cidadão, 
comentários sobre o atendimento prestado, atalhos do teclado. As seguintes 
funcionalidades são possíveis no modo de supervisão: número de cidadãos na fila de 
espera maior que "x" pessoas, tempo de espera previsto maior que "y" minutos, tempo de 
atendimento do cidadão maior que "w" minutos, tempo de ausência do atendente maior que 
"z" minutos, envio de mensagens para terminais de atendimento, envio de mensagens 
instantâneas para monitores de LCD, forçar logout de atendente, visualização de alarmes, 
aferição de indicadores de qualidade; acesso remoto que permite ao gestor público e aos 
gestores locais em deslo,. mento, supervisionar e acompanhar o desempenho operacional da 
Unidade por meio das v riáveis acima descritas. Os seguintes relatórios são possíveis: 
apuração por atendente, a uração por atividade, apuração por filiais, apuração por terminal de 
atendimento, apuração por otivo de suspensão, apuração por prioridade de atendimento, 
apuração por serviço e 	 intervalo, comentário sobtré o atendimento, 
agendamento, atendir~ro  
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9. Gestão do Projeto de Implantação de todos os Projetos de Civil, Elétrica, Ar Condicionado,  O  

Hidráulica, Arquitetura, Layout, O&M, Programação Visual, Recursos Humanos, Teleinformática E))  
e Gestão de Atendimento, garantindo a execução e integração no prazo, qualidade e custo < 
usando técnicas de PMBOK. 	 a:  

MODELOS ZONA OESTE 

(Quantidade) 
BAIXADA FLUMINENSE 

(Quantidade) 
Impressora Lexmark X464de 1 1 

Impressora Lexmark T652dn 10 11 

Impressora Lexmark E460dn 40 36 

Impressora Fujitsu FI 6670 1 1 

Impressora HP Officejet 33680 1 1 

Toner 45 39 

Impressões Gráficas 178.467 145.371 

Co c.) 

Rio de Janeiro, 25 de setembro de 2012. 
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relatórios gráficos são possíveis: apuração por atendente, apuração por atividade, 
apuração por filiais, apuração por terminal de atendimento, apuração por motivo de suspensão, 
apuração por prioridade de atendimento, apuração por seção de atendimento, apuração por 
serviço, índice de satisfação, média de atendimento, percentual de atendimento, tempo médio 
de atendimento, tempo médio de espera, total de atendimento. 

8. Informática/Impressoras: atestamos, ainda, que no escopo do contrato estão inclusos os 
serviços de impressão coorporativa, com o fornecimento de equipamentos de impressão e dos 
respectivos insumos e quantidade de impressões, conforme relação abaixo: 
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Esta pagina faz parte da(o) CERTIDÃO n° 15404/2017 

Folha: 1/1 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO - CRA/RJ 

CERTIDÃO DE RCA 
VALIDADE ATÉ 10/04/2018 

Certificamos, para os devidos fins da Lei n° 8666/93 alterada pela Lei n° 8883/94, que empresa abaixo 

identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA/RJ a prestação dos serviços descritos no 

ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei n° 

4769/65, e decreto n° 61934/67. Certificamos, ainda, que o citada empresa tem executado serviços atinentes ao 

seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão 

devidamente registrado por este CRA/RJ. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou 

Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a 

falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO. 

   

Razão Social 

 

SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA 
S.A. 

   

   

Endereço : RAMOS BATISTA, 444 - 6° andar 
Cidade : SAO PAULO 
Reg CRA/RJ: : 91-08560 	Estado: SP 	CNPJ: 07.917.303/0001-12 

Resp. Técnico : PLINIO RIPARI 
Reg. CRA/RJ : 02-75621 

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA 

Contratante: JUCERJA - JUNTA COMERCIAL DO RIO DE JANEIRO 

RCA 	N°19908 Data: 14/Dezembro/2012 

Código de Controle do Comprovante: 0.0646160783500973 

Emitida às: 10/10/2017 09:20 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA/RJ na Internet, no 

endereço www.sistemacrarj.com.br. 

Rua Professor Gabizo, 197 - Tijuca - Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.271-064 
Telefone/Fax CRAJRJ: (21) 3872-9618 

Endereço Eletrônico: contato@sistemacrarj.com.br  - Home-page: http://www.cra-rj.org.br  
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A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - JUCERJA, neste ato representada por 

seu Presidente Carlos De La Rocque, Assessora da Presidência e Coordenadora do RIO POUPA 

TEMPO, Maria de Fátima Destri Temido, Mat. 308-7, e seus funcionários e fiscais do contrato 

Adriana Marchese Chrispim, Assessora, Mat. 376-4, e Bárbara Laino Paes da Costa, Assistente II 

Mat. 380-6, atesta para os devidos fins que a empresa SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA LTDA, líder do CONSÓRCIO RIO CIDADÃO, com 30% de participação econômica, 

inscrita no CNP.3/MF no 07.917.303/0001-12, com sede na Rua Calçada Arcturo 12, Alphaville, Centro de 
Apoio 2 — Santana do Parnaíba/SP, CEP 06541-070, executa os serviços alusivos ao objeto do contrato, 
conforme abaixo relacionado, e dentro do prazo de sua vigência. 

Prestação de serviços de gestão de Central de Atendimento ao Cidadão, do PROGRAMA RIO POUPA 

TEMPO na UNIDADE SÃO GONÇALO (Shopping São Gonçalo, Avenida São Gonçalo, 100 - Rodovia 
Niterói Manilha, Km 8,5. CEP. :24.466.315 - Boa Vista — São Gonçalo/RJ), em imóvel disponibilizado pela 
empresa, abrangendo a prestação integrada dos serviços de implantação, operação e manutenção da 
unidade, de acordo com as especificações e obrigações constantes no contrato e no EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA (no 002/ 2010) e SEUS ANEXOS. 

PERÍODO DE ATIVIDADE: 

Data de assinatura do contrato: 08/12/2010 
Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses 

I CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES: 

UNIDADE  SÃO GONÇALO 
UNIDADE DESCRIÇÃO QUANT. 

ÁREA TOTAL: 4.590 M2  

ÓRGÃOS PRESENTES:  34 Órgãos 

SERVIÇOS PRESTADOS:  169 Serviços 

PONTOS DE ATENDIMENTO:  162 Pontos 

ATENDIMENTOS MENSAIS: 107.576 
Atendimentos- 

mês/junho 2012 
No atendimentos/dia MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO:  4.781 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS  219 Pessoas 

FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO 153 Pessoas 

FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO 
ESTADUAL  

29 Pessoas 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

CONTRATO: No 023/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: No E-11/50.129/2010 

OBJETO: 
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ÓRGÃOS PARCEIROS: 

UNIDADE SÃO GONÇALO 
CEF Caixa Econômica Federal 

CDL RIO/SCPC Clube dos Diretores Lojistas 
CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgoto 
CEG Companhia Estadual de Gás 

CEHAB Companhia Estadual de Habitação 
ECT - CORREIOS Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

DETRAN - DIC Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro — Diretoria de 
Identificação Civil 

DETRAN - HABILITAÇÃO Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — Diretoria de 
Habilitação 

DETRAN - VEÍCULOS Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro — Diretoria de 
Registro de Veículos 

DPGE Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 
FETRANSPOR / RIOCARD Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do 123 

IIFP Instituto de Identificação Felix Pacheco 
INSS Instituto Nacional do Seguro Social 

BRADESCO Banco Bradesco S/A 
CBMER) Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

IPEM Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro 
JUCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 
SEFAZ Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

OI 30HI / OI SA 
SEMAD Secretaria Municipal de Administração 
SEMDE Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia 
SEMFA Secretaria Municipal de Fazenda 
SEMMA Secretaria de Meio Ambiente 
SMDS Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

VIG. SANITÁRIA Vigilância Sanitária 
IMPRENSA OFICIAL Imprensa Oficial 

PROCON Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor 

PRODER) 
Janeiro,

RIOPREVIDÊNCIA 

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de 

Fundo 	nico de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 
SEASDH/CCDC Secretaria de Estado e Assistência Social do Estado do Rio de Janeiro 

SEEDUC Secretaria de Estado de Educação 
SERASA Serasa 	perian 
SETRAB Secretari 	de Estado de Trabalho e Renda 

SETRANS Secretaria 	e Estado de Transportes - Vale Social 
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CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO: 

ETAPA DESCRIÇÃO 

Recepção: Possui 03 recepções, uma em cada entrada da unidade para orientação 
inicial do cidadão e o fornecimento de folhetos explicativos. 

Atendimento Presencial, 
Orientação e Informação: 

Possui 133 atendentes / orientadores responsáveis pela prestação de 
informação e dos serviços presentes na unidade e garantindo a boa 
orientação e correta informação ao cidadão. 

Teleinformática: Operação, gestão e manutenção do parque de teleinformática 	na 
Unidade. 

Operação, Gestão e 
Manutenção da Rede 
Lógica 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Lógica de 490 pontos. 

Operação, Gestão e 
Manutenção de Rede 
Elétrica 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Elétrica de 1.245 pontos. 

Operação, 	Gestão 	e 
Manutenção 	da 	Rede 
Hidro-Sanitária 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Hidro-Sanitária envolvendo 
25 vasos sanitários, 27 pontos de água, 12 toalheiros e 8 mictórios. 

Operação, Gestão e 
Manutenção de 
elevadores 

Operação, Gestão e Manutenção de 02 elevadores sob gestão do 
Shopping de São Gonçalo. 

Controle de Estoques Controle de Estoques para os serviços, envolvendo mais de 50 itens 
diferentes de estoque. 

Operação, Gestão e 
Manutenção de Sistema 
de Atendimento 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Atendimento com 06 
pontos de atendimentos gerenciáveis, permitindo ao gestor público 
acompanhar a operação. 

Operação, Gestão e 
Manutenção de sistema 
de Ponto 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Ponto com 03 
equipamentos, emitindo relatórios gerencias. 

nr 
C! 

Operação e Gestão de 
Material de Escritório 

Operação e Gestão de Material de Escritório para os serviços das 	E, 
esferas, Municipal, Estadual, Federal e Privada. 	 ...../ 

C) 
Operação e Gestão de 
Insumos de Informática 

Operação e Gestão de Insumos de Informática destinados ao parque 
teleinformática das unidades. 	 cr, 

,n 
Operação e Gestão de 
Copa e Limpeza 

Operação e e-stão de Material de Copa e Limpeza 	 O 

Operação e Gestão de 
Serviços de Apoio 
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Gestão de Recursos 
Humanos: 

- Administração: Acompanhamento diário do atendimento, com geração 
de relatório com número de atendimentos por serviço, com Tempo 
Médio de Espera, Tempo Médio de Atendimento, Número de visitantes, 
Número de entrada antecipada, Número de não atendidos, e custo por 
atendimento. Resolução de conflitos com cidadãos, governo e 
funcionários. Geração de relatórios de Ocorrências. Gestão diária de 
toda infraestrutura necessária para prestação de serviços com qualidade 
e conforto ao cidadão, incluindo desde a abertura e fechamento da 
unidade, até a geração de relatórios operacionais e gerenciais de 
atendimento diário e mensal. Equipe de colaboradores responsáveis 
pela administração da unidade. Gestão de escala e almoço do total de 
atendentes e orientadores. 

- Treinamento Continuado: a equipe de atendentes e de orientação 
recebe educação continuada (02 vezes por ano) de forma a manter o 
padrão de excelência na prestação do serviço. 

- Plano de Motivação: Implantação de ações que visam o bem estar dos 
colaboradores e aumento da produtividade (eventos; festas; convênios; 
benefícios) através da meritocracia. 

- Gestão de ponto eletrônico: Acompanhamento diário do registro de 
ponto, frequência, absenteísmo e banco de horas dos funcionários. 

- Funcionários multitarefa: 35% dos atendentes habilitados a exercer no 
mínimo mais de 03 funções, ou seja, os mesmos estão aptos a 
desempenhar atividades em 03 órgãos distintos. 

- Formação em Libras: 25% do quadro de colaboradores formados no 
curso de libras (linguagem para surdos-mudos). 

SERVIÇOS CONTRATADOS: 

Características do Projeto 

1.1 

(Esq c/ 	 10,  3045- 	/3058-' 

0 vo de Arquitetura e Memoriais Descritivos constando de o 
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de situação. 	 a: 
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1.5 	 Serviços Técnicos: consultorias diversas em várias áreas, estruturas, 
impermeabilizações, fundações, revestimentos, controle tecnológico concreto e aço, 
manual técnico e outros necessários; 

	

1.6 	 Aprovação de todos os Projetos Executivos na Prefeitura Municipal e nas 
Concessionárias dos Serviços Públicos: 

	

1.7 	Licença de Obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes; 

	

1.8 	 Acompanhamento da Gestão do Projeto de Obras Civil, Ar Condicionado, 
Elétrica e Hidráulica. 
1.8.1 Obras de estrutura / concreto e metálicas; 
1.8.2 Obras de alvenarias, coberturas e proteções, lajes de concreto, esquadrias, 

revestimentos, e pavimentações; 
1.8.3 Obras de Instalações Prediais / ar condicionado, elétrica, lógica e instalações 

especiais; 
1.8.4 Obra de acabamento / pintura, louças e metais e luminárias; 
1.8.5 	Instalações Elétricas 
1.8.6 Instalações Lógicas 
1.8.7 Instalações de Ar Condicionado 

2. Implantação do projeto de O&M para serviços da esfera Municipal, Estadual, Federal e 
Economia Mista. Neste item foram levantados os procedimentos, documentos e equipamentos 
necessários para que os serviços fossem executados dentro da Unidade. 

2.1 Projeto e Detalhamento de todos os Layouts dos Órgãos e Serviços que compõem o RIO 
POUPA TEMPO com a definição das áreas, dos equipamentos e as características de suas 
instalações, mobiliários, definição e localizações dos pontos elétricos, cabeamento de lógica 
e Gerenciamento de Atendimento, além de instalações especiais. 

2.2 Acompanhamento da implantação do projeto de O&M, garantindo a execução no prazo, 
qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

3. Desenvolvimento do Projeto Executivo de Comunicação Visual englobando a programação 
visual, definição de sinalização interna e externa, aplicação da sinalização. 

3.1Acompanhamento da implantação do projeto de Comunicação Visual, garantindo a execução no 
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

4. Recursos Humanos: 
4.1 Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios para atendentes, orientadores de fluxo, 

e equipe administrativa usando técnicas de entrevista e testes de comportamento. 
4.2 Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Governo e do Consórcio 

4.2.1 No conceito de Central de Atendimento ao Cidadão, informar sobre a organização 
do RIO POUPA TEMPO e seus recursos no contexto da administração pública. Será 
dado a conhecer aos treinados aspectos das Unidades de Atendimento Integrado 
que visam ajudá-los a entender o seu significado no contexto da prestação de 
serviços públicos e o oco e a responsabilidade do órgão com o cidadão. Ao final 
deste módulo o treina do deverá ser capaz de localizar-se no ambiente do RIO 
POUPA TEMPO e com Nreender qual a função de cada segmento organizacional, 
inclusive o seu, além de t noticia dos meios oferecidos pela organização para que 
interaja com o trabalho, 	m os demais funcionários e com o cliente. Neste 
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4.2.2 Comportamental: Este módulo visa aumentar a competência dos treinandos em 
relações pessoais, interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua 
capacidade de orientar comportamentos nos aspectos emocionais e psicossociais e 
exercitar a percepção de si mesmo e do outro enquanto agentes de serviços de 
qualidade do Governo. Os cursos de Comportamental e Excelência no Atendimento 
ao Cliente compõem este módulo. 

4.2.3 Técnico: Este módulo visa o treinamento nos sistemas e procedimentos próprios 
do órgão em que o atendente será alocado. O atendente será capaz de realizar 
todas as funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos. 

	

4.3 	Acompanhamento da implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo a 
execução no prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

5. Gestão do Projeto de Implantação de Teleinformática: Especificação, compra, recebimento e 
instalação de todo o parque de teleinformática. Instalação, configuração e teste de sistemas, 
links de dados e sistemas aplicativos para todos os órgãos e serviços presentes. Elaboração, 
definição e aplicação de testes de aceitação dos sistemas juntos aos órgãos parceiros. 

	

5.1 	Acompanhamento da implantação do projeto de Teleinformática, garantindo a execução 
no prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

6. Sistema de Gestão de Atendimento: 

	

6.1 	Projeto: A partir das informações, Número de Órgãos, Serviços Presentes, Características 
dos Serviços, como tempo necessário, demanda esperada, número de postos de 
atendimento, número de atendentes e escala de atendimento, fluxo físico e de matérias, 
definir o projeto do sistema de atendimento para subsequente parametrização do 
mesmo. 

	

6.2 	Seleção: a partir das especificações de projeto, selecionar um sistema de mercado que 
atenda as necessidades. 

	

6.3 	Parametrização: Parametrizar o sistema de atendimento selecionado, como número de 
máquinas de senha, número de telas de LCD, projeto da rede física de interligação dos 
LCDs e máquinas de senha a rede lógica da unidade. Parametrizar os relatórios 
operacionais (número de atendimentos, número de senhas, tempo médio de espera, 
tempo médio de atendimento) e gerenciais (visão dos serviços como um todo) para a 
gestão da unidade. 

	

6.4 	Implantação e testes do Sistema de Gestão de Atendimento: Implantar, t tar 	to aos 
órgãos validando o fluxo, documentação necessária e tempos de espera e at 	nto. 
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7. Operação do Sistema de Gestão de Atendimento, com a visualização em tempo real dos 
seguintes itens: número de terminais em atendimento em uso, número de terminais em 
atendimento, número de terminais ociosos, número de pessoas na fila, total de atendimentos, 
total de avaliações, totalização por tipo de avaliação, apuração por prioridades de atendimento, 
apuração por atividade, quantidade de senhas retiradas não atendidas, quantidade de guichês 
necessários para atender ao tempo ideal de atendimento, informações sobre atendente logado, 
informações sobre o cidadão que aguarda na fila (prioridade de atendimento, serviço, atividade, 
número de senha). As seguintes funcionalidades são possíveis no terminal de 
chamadas: logM e logout, chamada e re-chamada de senha, iniciar atendimento, finalizar 
atendimento, atividade adicional (possibilita o atendimento de outra atividade), alterar serviço 
(possibilita enviar o cidadão para outro serviço com a mesma senha), alterar passo (possibilita 
especificar os passos de cada atendimento), chamar senha especifica (possibilita chamar uma 
senha especifica), chamar senha de atividade (possibilita chamar senha de uma determinada 
atividade/categoria de atendimento) cancelar senha, inserir comentários sobre atendimento 
prestado, histórico, visualizar o número da senha chamada, categoria/prioridade, suspender 
atendimento, atividade do atendimento, status do atendimento, total de pessoas na fila (on-
line) total atendido neste guichê (on-line), tempo de atendimento (cronometro on-line) 
visualizar nome do atendente, visualizar número do guichê, visualizar setor de atendimento, 
alteração de senha de atendimento pelo próprio usuário, envio e recebimento de mensagens 
para outros terminais de chamada e supervisores, auto-minização, nome do cidadão, 
comentários sobre o atendimento prestado, atalhos do teclado. As seguintes 
funcionalidades são possíveis no modo de supervisão: número de cidadãos na fila de 
espera maior que "x" pessoas, tempo de espera previsto maior que "y" minutos, tempo de 
atendimento do cidadão maior que "w" minutos, tempo de ausência do atendente maior que 
"z" minutos, envio de mensagens para terminais de atendimento, envio de mensagens 
instantâneas para monitores de LCD, forçar logout de atendente, visualização de alarmes, 
aferição de indicadores de qualidade; acesso remoto que permite ao gestor público e aos 
gestores locais em deslocamento, supervisionar e acompanhar o desempenho operacional da 
Unidade por meio das variáveis acima descritas. Os seguintes relatórios são possíveis: 
apuração por atendente, apuração por atividade, apuração por filiais, apuração por terminal de 
atendimento, apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade de atendimento, 
apuração por serviço, apuração por serviço / intervalo, comentário sobre o atendimento, 
agendamento, atendimento por atividade, comentário dos atendimentos, comparativo mensal, 
configuração geral de atendimento, rastreamento de senha, rastreamento de atendente, 
registro de saída/entrada, resumo do atendimento, serviços e atividades. Os seguintes 
relatórios gráficos são possíveis: apuração por atendente, apuração por atividade, 
apuração por filiais, apuração por terminal de atendimento, apuração por mopvg de suspensão, 
apuração por prioridade de a endimento, apuração por seção de atendim to a ração por 
serviço, índice de satisfação, édia de atendimento, percentual de atendime , mpo médio 
de atendimento, tempo médio d espera, total de atendimento. 
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8. Informática/Impressoras: atestamos, ainda, que no escopo do contrato estão inclusos os 
serviços de impressão coorporativa, com o fornecimento de equipamentos de impressão e dos 
respectivos insumos e quantidade de impressões, conforme relação abaixo: 

MODELOS QUANTITADES 

Impressora Lexmark X 656 1 

Impressora Lexmark X 464 1 

Impressora Lexmark T 654 16 

Impressora Lexmark E 460 43 

Impressora Fujitsu FI 6670 1 

Impressora HP Officejet J 3680 1 

Toner 16 

Impressões Gráficas 69.059 

9. Gestão do Projeto de Implantação de todos os Projetos de Civil, Elétrica, Ar Condicionado, 
Hidráulica, Arquitetura, Layout, O&M, Programação Visual, Recursos Humanos, Teleinformática 
e Gestão de Atendimento, garantindo a execução e integração no prazo, qualidade e custo 
usando técnicas de PMBOK. 



Conselho Regional de AdminietraçÃo 
CRA/RJ 

O presente ATESTADO/DECLARA O 
é parte integrante da CERTIDÃO n.• 	 

I

expedida nesta data pua reisclona o 

efetuado neste Conselho. 
RCA n9Cv.S de  --14  /  Zif 

RJ,   P-4 iZ112  

dOÀ1X110 Operacioa. 
CRA-RJ 

CARTÓRIO iO 15° TABELIÃO OE 
Av. Dr. Cardoso e Melo, 1855 
(Esq. cl a R. Fund) \ Tel,t:ig4

5-051,'Z  

AUTENTICAÇÃO - 	
.. 

cópia reprogrática 
original apresentado, ti 
S. PauIo, 

O 6 NO 
• 

›. 

......... 
Otavio O chovvski ........... ............ 

SCREVE AUTORIZADO 50 

TAS 

o , 

231  
-ç'kePA°  

pxytO 	4 0 

CUSTA 



Esta página faz parte da(o) CERTIDÃO n°67/2017 
Folha: 1/1 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ - CRA-CE 

CERTIDÃO DE RCA 
VALIDADE ATÉ 24/05/2018 

Certificamos, para os devidos fins da Lei n° 8666/93 alterada pela Lei n° 8883/94, que empresa abaixo 

identificada, encontra-se devidamente habilitada neste CRA-CE a prestação dos serviços descritos no 

ATESTADO/DECLARAÇÃO aqui apresentado e demais atividades previstas em seu objeto social - Lei n° 

4769/65, e decreto n°61934/67. Certificamos, ainda, que o citada empresa tem executado serviços atinentes ao 

seu objeto social, conforme consta no ATESTADO/DECLARAÇÃO, que faz parte integrante desta Certidão 

devidamente registrado por este CRA-CE. Esta Certidão vale como prova perante qualquer órgão Público ou 

Privado, resguardando-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, que desabone ou comprove a 

falsidade do referido ATESTADO/DECLARAÇÃO. 

Razão Social 

 

SPE CEARÁ SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO 
S/A 

   

Endereço : PONTES VIEIRA, 1831 
Cidade : FORTALEZA 
Reg CRA-CE: : 90-10677 	Estado: CE CNPJ: 18.778.783/0001-02 

Resp. Técnico : PLINIO RIPAR! 
Reg. CRA-CE : 02-88521 

REGISTRO DE COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO - RCA 

Contratante: SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA-SEJUS 

RCA 	N°20171000100003 	Data: 22/Novembro/2017 

Código de Controle do Comprovante: 0.6899165940645771 

Emitida às: 24/11/2017 11:59 (Hora de Brasília) 

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página do CRA-CE na Internet, no 

endereço www.sistemacrace.com.bricraonline/.  

Rua Dona Leopoldina, 935, Centro, Fortaleza CE, CEP: 60110-000 
Telefone/Fax CRA-CE: (85) 3421-0909 

Endereço Eletrônico: cra-ce cra-ce.org.br  - Home-page: http://www.craceara.org.br/ 
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GOVERNO no 
ESTADO Do CEARÁ 
Secretaria da fa$tiva e Cidadania 

Gabinete do Secretário 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Justiça e Cidadania — SEJUS, neste ato 
representada por seu Secretário Adjunto Sandro Camilo Carvalho, atesta para os devidos fins, que as 
empresas Construtora Marquise S/A (MARQUISE), inscrita no CNPJ n° 07.950.702/0001-85, com 
sede na Avenida Pontes Vieira, 1.838, Dionísio Torres, Fortaleza — CE, e a empresa SHOPPING DO 
CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A (SHOPCIDADÃO), 	inscrita no CNPJ n° 
07.917.303/0001-12, com sede na Rua Ramos Batista, 444, 6° andar, Vila Olímpia, São Paulo — SP 
acionistas da SPE CEARÁ SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO S/A (CEARÁ CIDADÃO) 
inscrita no CNPJ: 18.778.783-0001-02, com sede na Avenida Pontes Vieira, 1.831, Dionísio Torres, 
Fortaleza - CE, sendo MARQUISE com 60% (sessenta por cento) e SHOPCIDADÃO com 40% 
(quarenta por cento) de participação econômica, realizam de forma solidária e compartilhada a 
gestão de execução das unidades VAPT VUPT e prestação dos serviços alusivos ao objeto do 
contrato, conforme abaixo relacionado, desde o início de sua vigência. 

CONTRATO: N° 107/2013— PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° 12246278-5/6144780/2013 

OBJETO:  

O presente CONTRATO tem por objeto a concessão administrativa dos SERVIÇOS VAPT VUPT, 
destinados à construção, implantação, operação, manutenção e gestão de 5 (cinco) UNIDADES, 
estando 4 (quatro) em operação sendo 2 (duas) unidades localizadas no Município de Fortaleza - 
Unidades Messejana e Antonio Bezerra, 1 (uma) localizada no Município de Juazeiro do Norte e 1 
(uma) localizada no Município de Sobral, do Programa VAPT VUPT de Atendimento Integrado ao 
Cidadão do Governo do Estado do Ceará, conforme descritas no Anexo l do EDITAL. 

PERÍODO DE ATIVIDADE: 

Data de assinatura do contrato: 01 de novembro de 2013 

Prazo de vigência: 15 anos 

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES: 

UNIDADE ANTONIO 
BEZERRA 

JUAZEIRO DO 
NORTE MESSEJANA SOBRAL 

DESCRIÇÃO MEDIDA QUANT QUANT QUANT OUANT 

ÁREA TOTAL: m2 4.319,85 2.574,68 2.902,02 1.715,37 

ÓRGÃOS PRESENTES: órgãos 26 20 27 16 

SERVIÇOS PRESTADOS: Serviços 144 101 172 81 

PONTOS DE ATENDIMENTO: Pontos 92 55 94 49 

ATENDIMENTOS MENSAIS: Julho/2017 Aten/mês 71.196 42.654 67.699 37.482 

Secretaria da Justiça e Cidadania • Rua Tenente Benévolo, n.°1055 — Meireles 
Cep: 60.160-041 • Fortaleza — Ceará • Fone: (85) 3101.2841 • Fax: (85) 3101.5025 ÇQ 
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MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO: Julho/2017 Aten/dia 3,390 2031. 3,224 1.874 

TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: Pessoas 200 107 170 92 

FUNCIONÁRIOS DA SPE: Pessoas 106 66 98 60 
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO ESTADUAL: 

Pessoas 67 32 43 27 
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO MUNICIPAL: 

Pessoas 14 o 12 O 
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO FEDERAL: 

Pessoas 9 4 O  14 
FUNCIONÁRIOS DO GOVERNO PRIVADOS: 

riPQ • A r.,...4.--e 1,—, xr.—e. ____ 	- ...., 
Pessoas 

e- 	- 	. 
4 S 3 5 

issionais para gestão das Unidades. 

QUANTIDADE DE ATENDIMENTO DAS UNIDADES 

Unidade 

Atendimentos Realizados Mês de referência 
Julho/17 

Desde a 
Implantação 2014 2015 2016 2017 Atend. 

Mensal 
Média 
Diária 

Antônio Bezerra 772.131 O O 139.580 632.551 71.196 3.390 

Juazeiro do 
Norte 1.444.816 117.653 471.038 485.864 370.261 42.654 2.031 

Messejana 1.798,660 2.319 487.263 678.992 630.086 67.699 3.224 

Sobral 617,587 O 18.486 254.436 344.665 37 382 1 874 

TOTAL 

— 	.. 

4.633.194 119.972 976.787 1.558.872 1.977.563 

servaçoes. 

o A Unidade de Antônio Bezerra iniciou operação em agosto de 2016; 
• A Unidade de Sobral iniciou operação em outubro de 2015; 
• A Unidade Messejana iniciou operação em dezembro de 2014; 
o A Unidade Juazeiro do Norte iniciou operação em agosto de 2014; 
• Os atendimentos do ano de 2017 foram contaiIizados até 31 de outubro de 2017. 
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ÓRGÃOS PARCEIROS: UNIDADE ANTONIO BEZERRA 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS  
AMC Autarquia Municipal de Transito 
ETUFOR  Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza 
PROCON PROCON 
SDE Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará 
SEFIN  Secretaria de Finanças 
SETRA  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
ÓRGÃO ESTADUAIS  

ARCE  Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará 
CAGECE 	  Cia de Água e Esgoto 
DETRAN  Departamento de Trânsito Estadual do Ceará 
E-VAPT VUPT 	  E-VAPT VUPT 
JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceará 
PEFOCE Pericia Forense do Ceará 
SE FAZ  Secretaria da Fazenda 
SEJUS/NUCAV  Secretaria da Justiça e Cidadania 
SESA  Secretaria da Saúde do estado do Ceará 
SINE/IDT 	  Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
ÓRGÃOS FEDERAIS  

T.R.E  Tribunal Regional Eleitoral 
INSS  INSS 
SRF  Secretaria da Receita Federal 
OUTROS - ÓRGÃOS, EMPRESAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
BRADESCO BRADESCO 
ENEL 

CENTRAL FACIL —SESCAP 
ENEL 

CENTRAL FACIL —SESCAP 
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ÓRGÃOS PARCEIROS: UNIDADE JUAZEIRO DO NORTE 

ÓRGÃO ESTADUAIS  
ARCE  Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará 
CAGECE 	  Cia de Água e Esgoto 
CENTRAL FÁCIL — STDS  CENTRAL FÁCIL —STDS 
CGE Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado 
DPGE  Defensoria Pública 
DETRAN  Departamento de Trânsito Estadual do Ceará 
E-VAPT VU PT 	  E-VAPT VUPT 
JUCEC  Junta Comercial do Estado do Ceará 
PEFOCE Pericia Forense do Ceará 
SECULT  Secretaria da Cultura do Estado do Ceará 
SEFAZ  Secretaria da Fazenda 
SEJUS  Secretaria da Justiça e Cidadania 
SINE/IDT 	  Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
ÓRGÃOS FEDERAIS  
INSS  INSS 
SRF  Secretaria da Receita Federal 
CEF  Caixa Econômica Federal 
OUTROS - ÓRGÃO, EMPRESAS E 
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA  
BRADESCO  BRADESCO 
CENTRAL FACIL — SESCAP  CENTRAL FACIL —SESCAP 
CENTRAL FACIL —CRC  CENTRAL FACIL —CRC 
ENEL ENEL 

Secretaria da Justiça e Cidadania a Rua Tenente Benévolo, n.21055 — Meireles 
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ORGÃOS PARCEIROS: UNIDADE MESSEJANA 

ÓRGÃOS MUNICIPAIS  
AMC  Autarquia Municipal de Transito 
ETUFOR Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza 
SEFIN  Secretaria de Finanças 
SEUMA  Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente 
PROCON  PROCON 
SDE  Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Ceará 
SETRA  Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
ÓRGÃO ESTADUAIS 

ARCE Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará 
CAGECE Cia de Água e Esgoto 
CENTRAL FÁCIL — STDS 	  CENTRAL FÁCIL —STDS 
CGE  Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado 
DETRAN  Departamento de Trânsito Estadual do Ceará 
DPGE Defensoria Pública 
E-VAPT VUPT  E-VAPT VUPT 
JUCEC  Junta Comercial do Ceará 
PEFOCE  Pericia Forense do Ceará 
SEFAZ  SECRETARIA DA FAZENDA 
SEJUS SECRETARIA DA JUSTIÇA E CIDADANIA 
SESA  Secretaria da Saúde do estado do Ceará 
SINE/IDT Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
ÓRGÃOS FEDERAIS  

INSS  INSS 
RECEITA FEDERAL RECEITA FEDERAL 
T.R.E.  Tribunal Regional Estadual 
OUTROS - ÓRGÃO, EMPRESAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
BRADESCO BRADESCO 
ENEL ENEL 

Secretaria da Justiça e Cidadania • Rua Tenente Benévolo, n.21055 — Meireles 
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ÓRGÃOS PARCEIROS: UNIDADE SOBRAL 

ÓRGÃOS ESTADUAIS  
ARCE  Agência Reguladora dos Serviços Públicos do Ceará 
CGE Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado 
DPGE  Defensoria Pública 
DETRAN  Departamento de Trânsito Estadual do Ceará 
E-VAPT VUPT E-VAPT VUPT 
JUCEC Junta Comercial do Estado do Ceará 
PEFOCE  Pericia Forense do Ceará 
SEFAZ  Secretaria da Fazenda 
SEJUS Secretaria da Justiça e Cidadania 
SINE/IDT Instituto de Desenvolvimento do Trabalho 
ÓRGÃOS FEDERAIS  

INSS  INSS 
SRF  Secretaria da Receita Federal 
OUTROS - ÓRGÃO, EMPRESAS E SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
BRADESCO  BRADESCO 
ENEL  ENEL 
CENTRAL FACIL —SESCAP CENTRAL FÁCIL —SESCAP 
CENTRAL FACIL —SEBRAE CENTRAL FACIL —SEBRAE 
CENTRAL FÁCIL — CRC CENTRAL FÁCIL —CRC 

Secretaria da Justiça e Cidadania • Rua Tenente Benévolo, n.°1055 — Meireles 
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ETAPA DESCRIÇÃO 

Recepção As unidades possuem 05 recepções: 

02 recepções na unidade de Antonio Bezerra 

01 recepções na unidade de Juazeiro do Norte 

01 recepções na unidade de Messejana 

01 recepções na unidade de Sobral 

As recepções foram instaladas nas entradas das unidades, nas 
quais permanecem, em média, 02 atendentes para orientação 
inicial do cidadão e fornecimentos de folhetos explicativos, em 
cada recepção. 

Orientação e 
Informação 

Possui 18 orientadores/atendentes de fluxo (unidade de Antonio 
Bezerra 05, 	unidade de Juazeiro do 	Norte 02, 	unidade de 
Messejana 06 e unidade de Sobral 05), que garantem a boa 
orientação e correta informação ao cidadão. 

Atendimento 
Presencial 

Possui 	244 	atendentes 	responsáveis 	pela 	prestação 	de 
informações e dos serviços presentes na unidade (unidade de 
Antonio Bezerra 80 atendentes, unidade de Juazeiro do Norte 47 
atendentes, unidade de Messejana 75 atendentes e unidade de 
Sobral 42 atendentes). 

Teleinformática Operação, Gestão e Manutenção do parque de teleinformática 
das Unidades. 

Operação, 	Gestão e 
Manutenção da Rede 
Lógica 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Lógica de 1.296 
pontos (unidade de Antonio Bezerra 384 pontos, unidade de 
Juazeiro do Norte 288, unidade de Messejana 336 e unidade de 
Sobral 288). 

Operação, 	Gestão 	e 
Manutenção da Rede 
Elétrica 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Elétrica de 3.888 
pontos (unidade de Antonio Bezerra 1152 pontos, unidade de 
Juazeiro do Norte 864 pontos, unidade de Messejana 1008 
pontos e unidade de Sobral 864 pontos) 

Operação, 	Gestão e 
Manutenção da Rede 
Hidro sanitária 

Operação, 	Gestão e Manutenção 	da 	Rede 	Hidro 	Sanitária 
envolvendo mais de 69 vasos sanitários, mais 109 pontos de 
água, 31 toalheiros, 23 mictórios (unidades de Antonio Bezerra, 
unidade de Juazeiro do Norte, unidade de Messejana e unidade 
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Operação, 	Gestão e 
Manutenção 	de 
elevadores 

Operação, Gestão e Manutenção de elevadores. 	(Unidade de 
Antonio Bezerra 03 elevadores. 

Controle de Estoque Controle de Estoque para os serviços, envolvendo mais de 546 
itens diferentes de estoque. 

Operação, 	Gestão e 
Manutenção 	de 
Sistema 	de 
Atendimento 

Operação, Gestão e Manutenção de Sistema de Atendimento 
com 394 pontos de atendimentos gerenciáveis, na Unidade 
Antonio Bezerra, com143 pontos; na Unidade Juazeiro do Norte 
79 pontos, na Unidade Messejana 107 pontos, na Unidade Sobral 
65 pontos, emitindo relatórios gerenciais, permitindo ao gestor 
público acompanhar a operação. 

Operação, 	Gestão e 
Manutenção 	de 
Sistema de Ponto 

Operação, Gestão e Manutenção de Sistema de ponto com 8 
equipamentos, 	emitindo 	relatórios 	gerenciais. 	(Unidade 	de 
Antonio Bezerra 2 equipamentos, unidade de Juazeiro do Norte 2 
equipamentos, unidade de Messejana 2 equipamentos e unidade 
de Sobral 2 equipamentos). 

Operação e Gestão de 
Material de Escritório 

Operação e Gestão de Material de Escritório para os serviços das 
esferas (Municipal, Estadual e Federal) 

Operação e Gestão de 
Insumos 	de 
Informática 

Operação e Gestão de lnsumos de Informática destinados ao 
parque 	de 	teleinformática 	das 	unidades 	Antonio 	Bezerra, 
Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral. 

Operação e Gestão de 
Copa e Limpeza 

Operação e Gestão de Material de Copa e Limpeza das unidades 
Antonio Bezerra, Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral. 

Operação e Gestão de 
Serviços de Apoio 

Limpeza com 04 equipes de 28 pessoas no total, Vigilância com 
9 postos de trabalho em 02 turnos das unidades Antonio Bezerra, 
Juazeiro do Norte, Messejana e Sobral. 

Operação e Gestão de 
Serviços 	de 
Transporte 

Operação e Gestão de Serviços de Transporte com 02 malotes 
semanais 	para 	atender aos 	serviços 	de 	administração 	das 
unidades Sobral 	e Juazeiro do 	Norte. 	Para as os serviços 
administrativos das unidades de Antonio Bezerra e Messejana, 
os malotes são de acordo com a demanda. 

Gestão de Recursos 
Humanos 

•:. 	Administração: Acompanhamento Dário do atendimento, 
com geração de relatório com número de atendimentos 
por serviço, com Tempo Médio de Espera, tempo Médio 
de 	Atendimento, 	Número 	de 	visitantes, 	Número 	de 
entrada antecipada, Número de atendidos, e custo por 
atendimento. 	Resolução 	de 	conflitos 	com 	cidadãos, 
_governo 	e 	funcionários. 	Geração 	de 	relatórios 	de 
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ocorrências. Gestão diária de toda a i aestrutura 
necessária para prestação de serviços com qualidade e 
conforto ao cidadão, incluindo desde a abertura e 
fechamento da unidade, até a geração de relatórios 
operacionais e gerenciais de atendimento diário e mensal. 
Equipe de colaboradores responsáveis pela administração 
da unidade. Gestão de escala e almoço do total de 
atendentes e orientadores. 

▪ Treinamento Continuado: a equipe de atendentes e de 
orientação recebe educação continuada anualmente de 
forma a manter o padrão de excelência na prestação do 
serviço. 

• Plano Motivacional: Implantação de ações que visam o 
bem-estar dos colaboradores e aumento da produtividade 
(eventos, festas, convênios e benefícios) através da 
meritocracia. 

• Gestão de ponto eletrônico: Acompanhamento diário do 
registro de ponto, frequência, absenteísmo e controle de 
horas trabalhadas dos funcionários. 

4:- Funcionários multitarefa: 100% dos atendentes habilitados 
a exercer no mínimo mais de 02 funções, ou seja, os 
mesmos estão aptos a desempenhar atividades de 2 
setores distintos. 

• Formação em Libras: 19 do quadro de colaboradores 
formados no curso de libras (linguagem para surdos-
mudos). 
Brigada de incêndio: 14% do quadro de funcionários 
treinados, habilitados e certificados pelo Corpo de 
Bombeiros do estado do Ceará no curso de brigada de 
incêndio. 

SERVIÇOS CONTRATADOS: 

Características dos Projetos Executivos e sua realização efetiva em obras, edificações, 
instalações, recursos de infraestrutura, mobiliário, equipamentos, sistemas, consultorias, 
serviços e pessoal:  

1. Construção e/ou adequação de imóvel para atender ao Edital. constando Obra Civil, Elétrica, 
Ar Condicionado, Hidráulica e toda infraestrutura e instalações necessárias. 

1.1 Edificação, negociação e disponibilização da área de 11.511,92 m2  no total. 
Unidade Antonio Bezerra: 4.319,85 m2  
Unidade Juazeiro do Norte: 2.574,68 m2  
Unidade Messejana: 2.902,02 m2  
Unidade Sobral: 1.715,37 m2  

1.2 Projetos executivos de Arquitetura e Memoriais Descritivos constando de Plantas 
Baixas, Layouts, Cortes tantos quanto necessários, Fachadas, Planta de Cobertura, 
Planta de Estacionamento e Planta de Situação. 

Secretaria da Justiça e Cidadania • Rua Tenente Benévolo, n.91055 — Meireles 
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1.3 Detalhamento do Projeto Executivo de Arquitetura / Elétric 	Ar condicionado, 
envolvendo sanitários, vestiários, copa, fraldários, refeitório, depósitos, revestimentos 
de pisos e paredes acessos das escadas fixas, elevadores e escadas rolantes, 
instalações elétricas primária e secundária, iluminação, estabilizadores, nobreaks e ar 
condicionado. 

1.4 Projetos Executivos: Estrutura de Concreto, Layout, Estrutura Metálica, Insolações 
Elétricas e de Lógica, Ar Condicionado, Instalações Hidráulicas, Obas Civis, 
Sonorização, Gerenciamento de Atendimento, Câmaras de segurança, Comunicação 
Visual, Sistema de Gerenciamento de Atendimento, Sistemas de Teleinformática, todos 
acompanhados de cada memorial Descritivo. 

1.5 Serviços Técnicos: consultorias diversas em várias áreas, levantamentos topográficos, 
estrutura, impermeabilizações, fundações, revestimentos, controle tecnológico concreto 
e de aço, manual técnico e outros necessários. 

1.6 Aprovação de todos os Projetos Executivos na Prefeitura Municipal e nas 
Concessionárias dos Serviços Públicos. 

1.7 Licença de Obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes; 
1.8 Acompanhamento da gestão da Gestão de Projetos de Obras Civil, Ar Condicionado, 

Elétrica e Hidráulica. 
1.8.1 Obras de estrutura/ concreto e metálicas; 
1.8.2 Obas de alvenaria, coberturas e proteções, lajes de concreto, esquadrias, 

revestimentos e pavimentações; 
1.8.3 Obras de Instalações Prediais / ar condicionado, elétrica lógica e instalações 

especiais; 
1.8.4 Obra de acabamento / pintura, louças e metais e luminárias; 
1.8.5 Instalações Elétricas; 
1.8.6 Instalações Lógicas; 
1.8.7 Instalações de Ar Condicionado; 

2 	Desenvolvimento do projeto de O&M para serviços da esfera Municipal, Estadual, Federal 
e Economia Mista. Neste item foram levantados os procedimentos, documentos e 
equipamentos necessários para que os serviços fossem implantados e executados dentro 
da Unidade. 
2.1 Projeto e detalhamento de todos os layouts dos Órgãos e Serviços que compõem o 

VAPT VUPT com a definição de áreas, dos equipamentos e características de suas 
instalações, mobiliários, definição e localizações dos pontos elétricos, cabeamento de 
lógica e gerenciamento de atendimento. Os projetos de instalações especiais foram 
projetados e executados. 

2.2 Acompanhamento da implantação do projeto de O&M, garantindo a execução no 
prazo, qualidade e custo usando técnicas do PMBPK. 

3 	Desenvolvimento do Projeto Executivo de Comunicação Visual englobando a programação 
visual, definição de sinalização interna e externa, aplicação da sinalização. 
3.1 Acompanhamento da implantação do projeto de Comunicação Visual, garantindo a 

execução no prazo, qualidade e custo usando técnicas do PMBOX. 
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4 Recursos Humanos; 
4.1 Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios para atendentes, orientadores 

de fluxo, e equipe administrativa usando técnicas de entrevista e testes de 
comportamento. 

4.2 Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Governo e da SPE. 
4.2.1 No conceito de Central de Atendimento ao Cidadão, informar sobre a 

organização do VAPT VUPT e seus recursos no contexto da administração 
pública. Será dado a conhecer aos treinados aspectos da Unidades de 
Atendimento Integrado que visam ajuda-los a atender o significado do contexto 
da prestação de serviços públicos e o foco e a responsabilidade do órgão com 
o cidadão. Ao final de desse módulo o treinando deverá ser capaz de localizar-
se no ambiente do RPT e compreender qual a função de cada segmento 
organizacional, inclusive o seu, além de ter noticias dos meios oferecidas pela 
organização para que interaja com o trabalho, com os demais funcionários e 
com o cliente. Neste módulo, o treinando terá oportunidade de refletir o que 
pode esperar da organização VPT VUPT e o que a organização espera dele. 

4.2.2 Comportamental: Este módulo visa aumentas a competência dos treinandos em 
relações pessoais, interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua 
capacidade de orientar comportamentos nos aspectos emocionais e 
psicossociais e exercitar a percepção de si mesmo e do outro enquanto 
agentes de serviços de qualidade do Governo. Os cursos de Comportamental e 
Excelência no Atendimento ao Cliente compõem este módulo. 

4.2.3 Técnico: Este módulo visa o treinamento nos sistemas e procedimentos 
próprios do órgão em que o atendente será alocado. O atendente será capaz 
de realizar todas as funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos. 

4.3 Acompanhamento da implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo a 
execução no prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

5. Gestão do Projeto de Implantação de Teleinformática: Especificação, compra, recebimento e 
instalação de todo o parque de teleinformática. Instalação, configuração e teste de sistemas, 
links de dados e sistemas aplicativos para todos os órgãos e serviços presentes. Elaboração, 
definição e aplicação de testes de aceitação dos sistemas juntos aos órgãos parceiros. 

5.1 Acompanhamento da implantação do projeto de Teleinformática, garantindo a execução no 
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

6. Sistema de Gestão de Atendimento: 

6.1 Projeto: A partir das informações, Número de órgãos e Serviços Presentes, Características 
dos Serviços, como tempo necessário, demanda esperada, número de postos de 
atendimento, número de atendentes e escala de atendimento, fluxo físico e de matérias 
definir o projeto do sistema de atendimento para subsequente parametrização do mesmo. 

6.2 Seleção: a partir das especificações de projeto, selecionar um sistema de mercado que 
atenda às necessidades. 
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6.3 Parametrização: Parametrizar o sistema de atendimento Selecionãdo, 	"n'úmero de 
máquinas de senha, número de telas de LCD, projeto da rede física de erligação dos 
LCDs e máquinas de senha a rede lógica da unidade. Parametrizar os relatórios 
operacionais (número de atendimentos, número de senhas, tempo médio de espera, tempo 
médio de atendimento) e gerenciais (visão dos serviços como um todo) para a gestão da 
unidade. 

6.4 Implantação e testes do Sistema de Gestão de Atendimento: Implantar, testar junto aos 
órgãos validando o fluxo, documentação necessária e tempos de espera e atendimento. 

6.5 Operação do Sistema de Gestão de Atendimento, com a visualização em tempo real dos 
seguintes itens: número de terminais em atendimento em uso, número de terminais em 
atendimento, número de terminais ociosos, número de pessoas na fila, total de 
atendimentos, total de avaliações, totalização por tipo de avaliação, apuração por 
prioridades de atendimento, apuração por atividade, quantidade de senhas retiradas não 
atendidas, quantidade de guichês necessários para atender ao tempo ideal de 
atendimento, informações sobre atendente togado, informações sobre o cidadão que 
aguarda na fila (prioridade de atendimento, serviço, atividade, número de senha). As 
seguintes funcionalidades são possíveis no terminal de chamadas: login, logout, chamada 
e re-chamada de senha, iniciar atendimento, finalizar atendimento, atividade adicional 
(possibilita o atendimento de outra atividade), alterar serviço (possibilita enviar o cidadão 
para outro serviço com a mesma senha), alterar passo (possibilita especificar os passos de 
cada atendimento), chamar Senha especifica (possibilita chamar uma senha especifica), 
chamar senha de atividade (possibilita chamar senha de uma determinada 
atividade/categoria de atendimento), cancelar senha, inserir comentários sobre 
atendimento prestado, histórico, visualizar o número da senha chamada, 
categoria/prioridade, suspender atendimento, atividade do atendimento, status do 
atendimento, total de pessoas na fila (online) total atendido neste guichê (on-line), tempo 
de atendimento (cronometro on-line) visualizar nome do atendente, visualizar número do 
guichê, visualizar setor de atendimento, alteração de senha de atendimento pelo próprio 
usuário, envio e recebimento de mensagens para outros terminais de chamada e 
Supervisores, auto-minização, possível inclusão do nome do cidadão, comentários dos 
sobre o atendimento prestado, atalhos do teclado. As seguintes funcionalidades são 
possíveis no modo de supervisão: número de cidadãos na fila de espera maior que "x" 
pessoas, tempo de espera previsto maior que "y" minutos, tempo de atendimento do 
cidadão maior que "W" minutos, tempo de ausência do atendente maior que "z" minutos, 
envio de mensagens para terminais de atendimento, envio de mensagens instantâneas 
para monitores de LCD, forçar logout de atendente, visualização de alarmes, aferição de 
indicadores de qualidade; acesso remoto que permite ao gestor público e aos gestores 
locais em deslocamento, supervisionar e acompanhar o desempenho operacional da 
Unidade por meio das variáveis acima descritas. Os seguintes relatórios são possíveis: 
apuração por atendente, apuração por atividade, apuração por filiais, apuração por terminal 
de atendimento, apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade de 
atendimento, apuração por Serviço, apuração por serviço / intervalo, comentário sobre o 
atendimento, agendamento, atendimento por atividade, comentário dos atendimentos, 
comparativo mensal, configuração geral de atendimento, rastreamento de senha,n 
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- 
rastreamento de atendente, registro de saída/entrada, resumo do atendi 	to, serviços e 
atividades. Os seguintes relatórios gráficos são possíveis: apuração por atendente, 
apuração por atividade, apuração por filiais, apuração por terminal de atendimento, 
apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade de atendimento, apuração por 
seção de atendimento, apuração por serviço, índice de satisfação, média de atendimento, 
percentual de atendimento, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, total de 
atendimento. Outros relatórios podem ser configurados conforme necessidade operacional, 

7. Informática/Impressoras: atestamos, ainda, que no escopo do contrato estão inclusos os 
serviços de impressão coorporativa, com fornecimento de equipamentos de impressão e dos 
respectivos insumos e quantidade de impressões, conforme relação abaixo: 

IMPRESSORAS 

MODELO: 

ANTONIO 
BEZERRA 

JUAZEIRO DO 
NORTE 

MESSEJANA SOBRAL 

EPSON WORKFORCE 
PRO WF-5690 4.504 

RICOH 	Aficio 	SP 
3510DN PCL 6 52.968 I 	8.754 4.576 

RICOH 	Aficio 	SP 
3510SF PCL 6 20.564 19.970 39,322 

RICOH 	Aficio 	SP 
C430DN PCL 6 1.820 3.925 942 597 

RICOH 	MP 	C306Z 
PCL 6 6.606 

OKIDATAAMB431 255 

OKIDATAAMB491 21 

OKI ES6405 114 

RICOH2550 2.173 

RICOH Aficio C305 
DN 3.061 

RICOH Afício SP 3510 18.469 
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8. Execução do Projeto de Implantação incluindo todos os Projetos de Civil, Elétrica, Ar 
Condicionado, Hidráulica, Arquitetura, Layout, O&M, Programação Visual, Recursos Humanos, 
Teleinformática e Sistema de Gestão de Atendimento, garantindo a execução e integração no 
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

9. Administração geral de infraestrutura dos imóveis das unidades VAPT VUPT, relacionadas ao 
funcionamento e prestação de multisserviços públicos de atendimento presencial na recepção, 
informação e orientação aos usuários, bem corno a gestão de atividades correlatas inerentes a 
limpeza, manutenção e segurança dos imóveis. 

10. A responsabilidade pela gestão, implantação, operação e manutenção de todos os serviços da 
SPE CEARÁ SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO S/A ocorre solidariamente por 
seu Diretor Administrativo-Financeiro, Sr. Fábio Henrique Cavalcante Vieira, RG 
96.002.337.732 SSP/CE, CPF 782.872.353-91 e por seu Diretor Operacional Sr. Plinio Ripari, 
RG 9.416.928-7 SSP/SP, CPF 069.318.168-02. 

Farta za, 20 desioverfibro de 2017. 

JUSTIÇA E CIDADANIA SEJUS 
DRO CAMILO CARVALHO 

(SECRETÁRIO ADJUNTO) 

Identificação 

Nome: 	  

Cargo: 	  

Contato: 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N°4769, DE 09/09/1965 

CERTIDÃO DE RCA 

N°823 

VÁLIDA ATÉ: 17/04/2018 

Certificamos que o Atestado anexo, em 03(três) folhas, refere-se ao RCA N° 
11216 de 20/04/2016, efetuado neste Conselho em nome da MINAS CIDADÃO 
CENTRAIS DE ATENDIMENTO S.A., registro n° CRA-MG 03-004813/0, a qual 
tem como Responsável Técnico o(a) Adm. PLINIO RIPAR!, registro n° CRA-MG 
03-052151/S. Esta certidão é autenticada pelo selo n° 23617, conforme Resolução 
Normativa n° 389 de 4 de maio de 2010. O referido é verdade e, nesta data, eu, 
Elisete Godinho 	, digitei e conferi. Belo Horizonte, 17 de outubro de 
2017. 

CONSELHO REGIONAL REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
Av. Afonso Pena, 981 - 1° Andar - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-002 - Telefone: 31 3274-0677 - Fax: 31 3273-5699 - www.cramg.org.br  

Delegacias Regionais:  Barbacena 32-3331-4803 / Cel. Fabriciano 31 3842-4882/ Divinópolis 37 3212-4401 / Governador Valadares 33 3221-3930 
Juiz de Fora 323215-5812 / Lavras 35 3821-3674 / Montes Claros 38 3222-2777 / Pouso Alegre 353421-2143 

Uberlândia 34 3236-3230 / Uberaba 34 3311-4032 / Sete Lagoas 31 3774-0033 / Varginha 35 3222-4198 
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Se 	i45 integrados na implantação, operação, manutenção e gestão de 6 (seis) Unidades de 
fá 6 10. ntee 'trnento Integrado — UAI, englobando a prestação de serviços de recepção, informação, 

orieição e atendimento presencial, nos municípios de Betim, Governador Valadares, Juiz 
á, Montes Claros, Uberlândia e Varginha, nos imóveis disponibinzados pela 

..4t4 'çvssionária, e de acordo com as especificações e obrigações constantes no contrato de 
concessão administrativa. 
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CUSTAS CONTTUB 
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2— PERÍODO DE ATIVIDADE  

2.1— Data de assinatura do contrato: 23.12.2010 
'RA 

2.2 — Prazo de vigência: 20 anos 
00014410 1501 2013 

Anote abaixo o numero do SIPRO 

COO - 	.1..) 110  
Atestado de Capacidade Técnica de serviços prestados pela Concessionária Minas Cidadão Centrais de 

Atendimento S.A. 

Nilli11111111111111111ME 

0 0,0 0 6 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão A 	. 
Coordenadoria Especial de Gestão das UAI 

Q.E.R.At$ 

Ateed0/1:terwialuçãr." 
ao esro de Conaprova0e, 

psra Jasempenho de atividadef,i..ja 
-00 - Re A  0,U4a_c___, etéistuado 

O ESTADO DE MINAS GERAS, por intermédio da 	CRETA IA DE ESTADO DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG), inscrita sob o CNPJ n.2  05. 	142/0001-70, com sede 
na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., 22  andar, do Edifício Gerais, Bairro Serra Verde, 
Belo Horizonte — MG, CEP: 31630-901, doravante denominado simplesmente PODER 
CONCEDENTE neste ato representado pela Coordenadoria Especial de Gestão das UAI — 
CEGUAI, por sua Coordenadora , nomeada e empossada para o cargo na forma da lei, 
ATESTA, para os devidos fins, que a Concessionária MINAS CIDADÃO CENTRAIS DE 
ATENDIMENTO S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Edméia de Mattos 
Lazarotti, n21.655, loja 249, Betim Shopping, Angola — Betim — Minas Gerais, CEP: 32.604-
155, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  12.975.863/0001-63, constituída pelas empresas 
SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n2  
07.917.303/0001-12, com 40% de participação econômica, GELPAR EMPREENDIMENTOS 
LTDA, inscrito•no CNPJ n2  09242169/0001-22, com 40% de participação econômica, 82BR — 
BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S/A, inscrita no CNPJ n2 
01.162.636/0001-00 e ALTERNATIVA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no 
CNPJ n2  01.259.348/0001-60, com 10% de participação econômica respectivamente, 
doravante denominada simplesmente CONCESSIONÁRIA, executa os serviços oriundos do  
Contrato de Concessão Administrativa, pelo que declaramos cumpridores do contrato e  
dos serviços elencados abaixo.  

—DADOS DO CONTRATO — 

1----OBJETO DO CONTRATO 

SIGED 



Unidades BET M G VE 	̀ADOR VALADARES JUIZ DE FORA 

Descrição Quant. Unidade Quant. Unidade Quant. Unidade 

Área Total 1.979 m2  1.114 m2  1.146 m2 

Órgãos 
Presentes 

08 Órgãos 05 Órgãos 05 Órgãos 

jerviços 
,pstados 

13 Serviços 47 Serviços 47 ' 	Serviços 

,13o 	e 
Atendimentos 

35 Pontos 22 Pontos 27 Pontos 

toSÍ1  d e 
Funcion tiOS 

72 Pessoas 45 Pessoas 36 Pessoas 

FlIfiCi011. 	tOs da 
trign 	r.‘ 	nina 

48 Pessoas 43 • Pessoas 34 Pessoas . 

pFairidg&i-tos 
Públicos 

26 Pessoas 02 Pessoas 	__ 02 	Pessoas 
PeSPIA rnLoRIDA 

Sta 

" 
............... 

ESCRE 
cusiNsco" 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Ëgado de Planejamento e Gestão 
Coordenadoria Especial de Gestão das UM 

3— VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

3.1— R$ 311.121.048,00 

4— OBJETIVOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UAI 

• 4:1 — a operação adequada, realizada pela Concessionária, em ccsnsonância com o disposto 
no edital e no contrato de concessão; 

4.2 — a perfeita manutenção dos bens reversíveis; 

4.3 — a busca da expansão do número de usuários, a ampliação e a mo'clernização dos bens 
reversíveis, para o adequado atendimento da demanda real; 

, 
4.4 — o pleno atendimento da demanda real pelos serviços UAI e pelos multiserviços 
institucionais oferecidos nas UAI. 

4.5 — execução dos serviços UAI satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, atualidade, generalidade, conforto, higiene e cortesia. 

5— CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES UAI 

Unidades i 	MONTES CLAROS . VARGINHA UBERLÂNDIA 

Atestado de Capacidade Técnica de serviços prestados pela Concessionária Minas Cidadão Centrais de 
Atendimento S.A. 
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Descrição Quant. Unidade Quant. Unidade Quant. Unidade 

Área Total 1.246 m2  758 rn2  2.292 m2  

Órgãos 
Presentes 

05 • Órgãos 05 Órgãos 05 Órgãos 

Serviços 
Prestados 

47 Serviços 47 Serviços 48 Serviços 

Pontos de 
Atendimentos 

36 Pontos 16 Pontos 34 Pontos 

Total de 
Funcionários 

48 Pessoas 31 Pessoas 50 Pessoas 

Funcionários da 
Concessionária 

46 Pessoas 30 Pessoas 45 Pessoas 

Funcionários 
Públicos 

02 Pessoas 01 Pessoas 
.. 

05 Pessoas 

5.1 — Demanda média de atendimentos diários realizados desde a inauguração das unidades 
até a presente data: 4.070 atendimentos 

— INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS — 

6 — SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GESTÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO — UAI NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS  

6.1. — Apresentação de estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos necessários à 
estruturação das Unidades de Atendimento Integrado — UAI e execução da prestação dos 
serviços UAI, com as seguintes características: 

o a' < 1 co , 6.1.1 — Dimeisionamento de área das unidades e de layout de disponibilização dos 

k., 	ail 
Z 	 NW ,`,  serv39ra o tendimento ao público, bem como: 
k- 

cr\R"vr - 	 6.1.1.1 — Identificação, negociação e disponibilização dos imóveis para a 
(Esq 

 

c°n1c)ç  implantação das UAI; Aul 	
a a PrOS tb 

ców 	z,- 
6.1.1.2 — Apresentação de projeto executivo de arquitetura e memoriais °agir 

escritivos constando de plantas baixas, Layouts, cortes tantos quantos necessários, 
chadas, planta de cobertura, planta de estacionamento e planta de situação; 

6.1.1.3 — Detalhamento do projeto executivo de Arquitetura / Elétrica / Ar 

'''''' ''''' „ui.08,z,4f:) Condicionado, envolvendo sanitários, vestiários, copa, fraldários, refeitório, 
depósitos, revestimentos de pisos e paredes, acessos das escadas fixas, elevadores e As 

01•USD-,16-115  

escadas rolantes, instalações elétricas primaria e secundária, estabilizadores, no- 
breaks e ar condicionado; 	 • 

6.1.1.4 — Apresentação de projetos executivos: Estrutura de concreto, layout, 
estrutura metálica, instalações elétricas e de lógica, ar condicionado, instalações 

Atestado de Capacidade Técnica de serviços prestados pela Concessionária Minas Cidadão Centrais de 
Atendimento S.A. 
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hidráulicas, obras civis, sonorização, gerenciamento de atendimento, câmeras de 
segurança, comunicação visual, sistema de gerenciamento do atendimento, sistema 
de teleinformática, todos acompanhados de cada memorial descritivo; 

6.1.1.5 — Serviços técnicos: consultorias diversas em várias áreas, 
levantamentos topográficos, estruturas, impermeabilizações, fundações, 
revestimentos, controle tecnológico concreto e aço, manual técnico e outros 
necessários; 

6.1.1.6 — Aprovação de todos os projetos executivos nas Prefeituras 
Municipais e nas concessionárias dos serviços públicos; 

6.1.1.7 — Licença de obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes; 
6.1.1.8 — Acompanhamento da gestão do projeto de obras civil, ar 

condicionado, elétrica e hidráulica, conforme abaixo descriminados: 
6.1.1.8.1— Obras de estrutura / concreto e metálicas; 
6.1.1.8.2 — Obras de alvenarias, proteções, esquadrias, revestimentos 

e pavirnentações; 
6.1.1.8.3 — Obras de instalações prediais / ar condicionado, elétrica, 

lógica e instalações especiais; 
6.1.1.8.4 — Obra de acabamento / pintura, louças, metais e luminárias; 
6.1.1.8.5 — Instalações elétricas; 
6.1.1.8.6 — Instalações lógicas; 
6.1.1.8.7 — Instalações de ar condicionado; 

6.1.1.9 — Disponibilização total dos recursos e prestação dos serviços UAI; 
6.1.1.10 — Apresentação de 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. 

6.1.2 — Desenvolvimento do projeto de O&M para serviços da esfera Municipal, 
Estadual, Federal e Economia Mista. Neste item foram levantados os procedimentos, 
documentos e equipamentos necessários para que os serviços fossem executados 
dentro da Unidade. 

6.1. 	— Detalhamento de todos os Layouts dos Órgãos e Serviços que m  
em 	es 	,Lirá UAI com a definição das áreas, dos equipamentos e as 

,c,gacte 	icas de suas instalações, mobiliários, definição e localizações dos pontos 
letricos, cabeamento de lógica e Gerenciamento de Atendimento. 
• 6.1.2.2 — Implantação do projeto de 0&M, garantindo qualidade e custo 

ândo técnicas de PMBOK. 

. ...... ............. 
OEstc%wfvewEp,puj 	 Desenvolvimento do projeto executivo de comunicação visual englobando a 

Kwas cus-rtksc° 	programação visual, definição de sinalização interna e externa, aplicação da 

\k 
GmA 

. o51,151 

sinalização. 
6.1.3.1— Implantação do projeto de comunicação visual, garantindo qualidade 

.e custo usando técnicas de PMBOK. 
6.1.4— Gestão de Recursos Humanos: 	 CÓPVk COLORIDA. 

Atestado de Capacidade Técnica de serviços prestados pela Concessionário Minas Cidadão Centrais de 
Atendimento S.A. 
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6.1.4.1 — Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios para 
atendentes, orientadores de fluxo e equipe administrativa, usando técnicas de 
entrevista e testes de comportamento. 

6.1.4.2 — Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Governo e a 
Concessionária; 

6.1.4.3 — Comportamento': aumento da competência dos treinandos em 
relações pessoais, interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua 
capacidade de orientar comportamentos nos aspectos emocionais e psicossociais e 
exercitar a percepção de si mesmo e do outro enquanto agentes de serviços de 
qualidade do Governo. Os cursos de comportamental e excelência no atendimento 
ao cliente compõem esse módulo de treinamento; 

6.1.4.4 — Técnico: Treinamento nos sistemas e procedimentos próprios do 
órgão em que o atendente será alocado. O atendente será capaz de realizar todas as 
funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos; 

6.1.4.5 — Implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo qualidade 
e custo usando técnicas de PMBOK; 

C 

NoT 
en 

or.Q.M8ia9  
• ,s,p200,  

6.1.5 — Implantação e Disponibilização de recursos de Teleinformática: 
Especificação, compra, recebimento e instalação de todo o parque de 
teleinformática, incluindo hardware e software. Instalação, configuração e teste de 
sistemas, links de dados e sistemas aplicativos para todos os órgãos e serviços 
presentes. 

6.1.5.1 — Definição e aplicação de testes de aceitação dos sistemas juntos aos 
órgãos parceiros; 

6.1.5.2 — Implantação do projeto de Teleinformática, garantindo qualidade e 
custo usando técnicas de PMBOK; 

6.1.6 —Sistema de Gestão de Atendimento: 

\sigfv,o,  
„ ,,,e,upres ntes 	racterísticas dos serviços, como tempo necessário, demanda esperada, 

númer e pot.s de atendimento, número de atendentes e escala de atendimento, 
fluxo físico e de matérias, implantou o projeto do sistema de atendimento para 
subseqüente parametrização do mesmo; 

6.1.6.2 — Seleção: a partir das especificações de projeto, implantou um 

6.1.6.1 — Projeto: A partir das informações, número de órgãos e serviços 

............. . . . . . 	..-stema de mercado que atenda as necessidades; 
Ota 	

oi

\ii°  -ÇENulo' $2.5'3  6.1.6.3 — Parametrização: Parametrizou o sistema de atendimento 
cRe." pi VER"- 

elecionado, como número de máquinas de senha, número de telas de LCD, projeto 
da rede física de interligação dos LCDs e máquinas de senha a rede lógica da unidade. 

6.1.6.4 — Parametrizou os relatórios operacionais (número de atendimentos, 
número de senhas, tempo, médio de espera, tempo médio de atendimento) e 
gerenciais (Visão dos serviços como um todo) para a gestão da unidade; 

6.1.6.5 — Implantação e testes do Sistema de Gestão de Atendimento: 
Crkick 	• 	Implantou e testou junto aos órgãos validando o fluxo, documentação necessária e 

01.0 2-01 1 5  'tempos de espera e atendimento; 

Atestado de Capacidade Técnica de serviços prestados pela Concessionária Minas Cidadão Centrais de 
Atendimento S.A. 

ornwe. 
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6.1.7 — Desenvolvimento de Metodologia Operaciona 	ada no Atendimento, 
na Gestão da Qualidade, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Operacionalização e Manutenção das Unidades, dentre outras; 

6.1.7.1 - Implantação de todos os projetos de civil, elétrica, ar condicionado, 
hidráulica, arquitetura, layout, O&M, programação visual, recursos humanos, 
teleinformática e gestão, de atendimento, garantindo qualidade e custo usando 
técnicas de PMBOK. 

6.1.7.2 - Estruturação dos serviços de apoio: apresentação do's formatos 
propostos para os serviços de limpeza, conservação, segurança, malotes; 

6.1.7.3 - Apresentação de Plano de Implantação das unidades UAI, com 
descrição das etapas e atividades necessárias à adequação de espaço, quantitativo 
proposto no Termo de Referência; 

6.1.7.4 - Apresentação de cronograma de implantação contendo: 
6.1.7.4.1- Operacionalização do Contrato; 
6.1.7.4.2 - Reforma ou adaptação dos imóveis; 
6.1.7.4.3 - Concepção, desenvolvimento, testes e integração desistemas; 
6.1.7.4.4 - Instalações; 
6.1.7.4.5- Contratos; 
6.1.7.4.6 - Recrutamento e seleção; 
6.1.7.4.7 -Treinamento e capacitação técnica; 
6.1.7.4.8 - Divulgação e ínauguração das unidades UAI; 

6.2 - Implantação de Modelagem Econômico-Financeira por meio de captação de 
financiamentos e otimização de processos financeiros; 

6.3 - Implantação de Modelagem Jurídica por meio de compatibilidade de legislações com 
as atividades realizadas nas unidades, nas áreas tributária, civil, jurídica, trabalhista, 
administrativa e penal, bem como na confecção d - contratos ligados as atividades da 
CONTRATANTE; 

6.4 - Apresentação ao Poder Concedente e imp 
complementares e acessórias inerentes aos serviços 
associados ou de outras atividades empresariais; 

CARTÓRIO DO 15° TABE,L1A 

Av. Dr. Cardoso dei 
Melo, tio5, 0511305 

Fun-criai) 	:5•Cti 	, 

Por ser verdade, assinamos o presente atestado. 	;CAÇÃO - Auteniii 
c pia reprografica extrai, 

od 	
apw tintado, dou fé. 

S aulo, 

ntação de receitas alternativas, 
AI e decorrentes d projetos 

-Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2013. 

- 	Mgor, 
i:O.,SOPP` 

1237 
AUTENTICAÇÃO 
‘- 	o  8 13965-1.É.  

slç 
................ ........ 

,TeRIzA O • Fernane 	dares Cot cusr- 
Coordenadoria Especial de Gestão das UAI - CEGUAI 

t-ÓPIA COLORIDA 

Atestado de paciddde Técnica de serviços prestados pela Concessionária Minas Cidadão Centrais de 
Atendimento S.A. 

Pfl ai 1.1 iN 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO por intermédio da 
SUBSECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO, neste ato representado por seu Diretor Geral de 
Administração e Finanças FABIO RODRIGUES BATISTA, atesta para os devidos fins que a empresa SHOPPING DO 

CIDADÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A., líder do CONSÓRCIO CENTRAL DA CIDADANIA com 90% de 
participação, inscrita no CNPJ sob o no 07.917.303/0001-12, com sede na Rua Ramos Batista 6° andar, Vila Olímpia — São 

Paulo — SP, CEP 04.552-020, executa os serviços alusivos ao objeto do contrato, conforme abaixo relacionado, e dentro do 

prazo de sua vigência. 

CONTRATO: N° 008/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: N° E-11/001/346/2013 

OBJETO: 

Prestação de serviços de gestão de Central de Atendimento ao Cidadão, do PROGRAMA RIO POUPA TEMPO nas 
UNIDADES ZONA OESTE (Shopping Bangu, à Rua Fonseca, 240/20 Pavim. Bangu, Rio de Janeiro/RJ) e BAIXADA 
FLUMINENSE (Shopping Grande Rio - Ed. Deck Parking, Estrada Municipal São João de Menti, no 111, Jardim Jose 
Bonifácio, São João de Meriti/RJ), em imóveis disponibilizados pela empresa, abrangendo a prestação integrada dos serviços 
de implantação, operação e manutenção das duas unidades, de acordo com as especificações e obrigações constantes no 
contrato e no EDITAL DE CONCORRENCIA (no 001/2013) e SEUS ANEXOS. 

PERÍODO DE ATIVIDADE: 

Data de assinatura do Contrato: 23/12/2014 
Prazo de vigência: 60 (sessenta) meses 

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES: 

UNIDADE ZONA OESTE BAIXADA FLUMINENSE 
DESCRIÇÃO QUANTI UNIDADE QUANTI UNIDADE 
ÁREA TOTAL: 6.120 K42 5.055 ivi2 

ÓRGÃOS PRESENTES: 32 Órgãos 34 Órgãos 
SERVIÇOS PRESTADOS: 265 Serviços 187 Serviços 
PONTOS DE ATENDIMENTO: 178 Pontos 145 Pontos 

ATENDIMENTOS MENSAIS: 174.207 
Atendimentos/mês 

(Dez/2015) 143.249 
Atendimentos/mês 

(Dez/2015) 
MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO: 8.103 N°  Atendimentos/dia 6.663 N°Atendimentos/dia 
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 296 Pessoas Pessoas 

Sendo: 
FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO: 213 Pes ,,as 1 	211 Pessoas 
SERVIDORES ESTADUAIS: 35 ,c,un, 0".'.  

.  -,7çv,""':.  0.0 21 Pessoas 
SERVIDORES MUNICIPAIS: 17 o ..;:etá,. sitkEfr, r.„,,  

.• 	../m- 	. 	, 4 Pessoas 
SERVIDORES FEDERAIS: €0c' 

co" 
' 91). 	i4 x ‘r).•c,  , h",  

v, 
i", 	9 Pessoas 

FUNCIONARIOS DE ORGAOS  
PRIVADOS: 1:00̀le  Pess 

t o ,.. 	14 Pessoas 
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Governo do Estado do Rio de Janeiro 
Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico 

Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico 

ÓRGÃOS PARCEIROS: 

UNIDADE ZONA OESTE 
BRADESCO Bradesco Expresso 

CEF Caixa Econômica Federal 

CDL RIO/SCPC Clube dos Diretores Lojistas 

CEG Companhia Estadual de Gás 

CEHAB Companhia Estadual de Habitação 

ECT - CORREIOS Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

DE TRAN - DIC Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de Identificação Civil 
DE TRAN - HABILITACAO Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de Habilitação 

DETRAN - VEÍCULOS 
	  Veículos 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de Registro de 

DPGE Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 

FETRANSPOR / RIOCARD Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro 
IIFP Instituto de Identificação Felix Pacheco 

IMPRENSA OFICIAL Imprensa Oficial do Estado do Rio de janeiro 

CBMERJ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

JUCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 

SEFAZ Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 
PGM Procuradoria Geral do Município — Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

SMA Secretaria Municipal de Administração - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
SMAS Secretaria Municipal de Assistência Social - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 
SMH Secretaria Municipal de Habitação - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

SMTR Secretaria Municipal de Transportes - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

SUBPREFETURA Z.O. Subprefeitura da Zona Oeste - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro 

PROCON Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor 

PRODERJ Centro Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado 

RIOPREVIDÊNCIA Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 

SEASDH/CCDC Secretaria de Estado e Assistência Social do Estado do RJ 

SEEDUC Secretaria de Estado de Educação 

SERASA tkol's  Serasa Experian 
o 

SETRAB Secretaria de Estado de Trabalho e Renda 	l'Ità ,,,N5r5  ocos .. 	bAto•  
SETRANS 

e  ,S 	_ia\ , teouo_ 
Secretaria de Estado de Transportesc . 
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CEG Companhia Estadual de Gás 

ECT - CORREIOS Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

DETRAN - DIC 
	  Identificação Civil 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de 

DE TRAN - HABILITACAO 
	  Habilitação 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de 

DETRAN - VEÍCULOS 
	  Registro de Veículos 

Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de 

DPGE Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 

FETRANSPOR / RIOCARD Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado 
do Rio de Janeiro 

IIFP Instituto de Identificação Felix Pacheco 

CBMERJ Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro 

JUCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas 
SEFAZ Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI _ 
FAZENDA 

Secretaria Municipal de Fazenda da Prefeitura Municipal de São 
João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - 
PROMOÇÃO SOCIAL 

Secretaria Municipal de Promoção Social da Prefeitura Municipal 
de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - JARI 
Junta Administrativa de Recursos de Infrações (JARI) da Prefeitura 
Municipal de São João de Menti 

PREFEITURA 	SÃO JOÃO DE 	MERITI - 
DESENV. ECONOMICO 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura 
Municipal de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - 
ILUMINAÇÃO 

Secretaria Municipal de Iluminação da Prefeitura Municipal de São 
João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - MEIO 
AMBIENTE 

Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal 
de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - 
DEFESA CIVIL 

Subsecretaria Municipal de Defesa Civil da Prefeitura Municipal de 
São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI _ 
ESPORTE CULTURA E LAZER 

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer da Prefeitura 
Municipal de São João de Menti 

PREFEITURA SÃO JOÃO DE MERITI - SAUDE 
Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de São João 
de Menti 

PREFEITURA 	SÃO 	JOÃO 	DE  
MERITIOBRASNIG.SANITARIA/URBANISMO 

Secretaria Municipal de Obras, Vigilância Sanitária e Urbanismo da 
Prefeitura Municipal de São João de Menti 

PROCON Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor 

PRODERJ Centro Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado 

RIOPRE VIDÊNCIA undo .nico de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 

SEASDH/CCDC Secreta a de Estado e Assistência Social do Estado do RJ 

SEEDUC 	 i>0 ot. 	.z,e, \..‘ 	N Secr 	ia de Estado de Educação 
s•  

SETRAB 	 o  00 "` 	sw,•'.,05-';)  I,  9',,,,,," retaria 	stado de Trabalho e Renda 

SETRANS 	 ç',;, a.c'i'ík 	•ko - 	,al."*''3  
'C'  ç‘'('3ivs‘ cre 	ta de Estado de Transportes - Vale Social 



_ 
manai 
i 

000070 N., 	.0,0 „,. 
vc, 

opá- 	bs. •  o' 
c!%‘ 

ffirskt 
Governo do Estado do Rio de Janeiro 	P'09‘ 

Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Ec 	o S 
Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico 

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO: 

ETAPA  
•. 

DESCRIÇÃO 

Recepção 

	  explicativos. 

Possui 03 03 recepções (Unidade Zona Oeste: 02 e Unidade Baixada Recepção: 
Fluminense: 01), em cada entrada da unidade na qual permanecem sempre dois 
atendentes para orientação inicial do cidadão e o fornecimento de folhetos 

Atendimento Presencial, 
Orientação e Informação: 

Possui 350 atendentes/orientadores (Unidade Zona Oeste: 175 e Unidade Baixada 
Fluminense: 175), responsáveis pela prestação de informação e dos serviços 

	  presentes na unidade, garantindo a boa orientação e correta informação ao cidadão. 
Teleinformática:  Operação, gestão e manutenção do parque de teleinformática na Unidade. 
Operação, Gestão e Manutenção 
da Rede Lógica  

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Lógica de 1.345 pontos. (Unidade Zona 
Oeste: 850 pontos e Unidade Baixada Fluminense: 495 pontos). 

Operação, Gestão e Manutenção 
de Rede Elétrica  

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Elétrica de 2.100 pontos. (Unidade Zona 
Oeste: 900 pontos e Unidade Baixada Fluminense: 1200 pontos). 

Operação, Gestão e Manutenção 
da Rede Hidro Sanitária 
	  Baixada Fluminense). 

Operação, Gestão e Manutenção da Rede Hidro Sanitária envolvendo 45 vasos 
sanitários, 70 pontos de água, 50 toalheiros e 20 mictórios (Unidades Zona Oeste e 

Operação, Gestão e Manutenção 
de elevadores  

Operação, Gestão e Manutenção de 05(cinco) elevadores (Unidade Zona Oeste: 03 
e Unidade Baixada Fluminense: 02), 

Controle de Estoques 
	  estoque. 

Controle de Estoques para os Serviços, envolvendo mais de 50 itens diferentes de 

Operação, Gestão e Manutenção 
de Sistema de Atendimento 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Atendimento com 157 pontos de 
atendimentos gerenciáveis, na Unidade Zona Oeste, com 02 pontos emitindo 
relatórios gerenciais, permitindo ao gestor público acompanhar a operação. 
Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Atendimento com 128 pontos de 
atendimentos gerenciáveis, na Unidade Zona Oeste, com 03 pontos emitindo 

	  relatórios gerenciais, permitindo ao gestor público acompanhar a operação. 

Operação, Gestão e Manutenção 
de sistema de Ponto 
	 Fluminense: 03), 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Ponto com 06 (seis) equipamentos, . 
emitindo relatórios gerencias. (Unidade Zona Oeste: 03 e Unidade Baixada 

Operação e Gestão de Material 
de Escritório  

Operação e Gestão de Material de Escritório para os serviços das esferas 
(Municipal, Estadual e Federal). 

Operação e Gestão de Insumos 
de Informática  

Operação e Gestão de Insumos de Informática destinados ao parque de 
teleinformática das unidades. 

Operação e Gestão de Copa e 
Limpeza  Operação e Gestão de Material de Copa e Limpeza 

Operação e Gestão de Serviços 
de Apoio (Limpeza e Vigilância) 

Limpeza com duas equipes, totalizando 24 funcionários terceirizados. Vigilância 
com 09 vigilantes em 02 turnos (Unidades Zona Oeste e Baixada Fluminense). 

Operação e Gestão de Serviços 
de Transporte.  

Operação e Gestão de Serviços de Transporte com malote diário para atender aos 
serviços e administração das Unidades. 

Gestão de Recursos Humanos: 

- Administração: Acompanhamento diário do atendimento, com geração de 
relatório com número de atendimentos por serviço, com Tempo Médio de Espera, 
Tempo Médio de Atendimento, Número de visitantes, Número de entrada 
antecipada, Número de não atendidos, e custo por atendimento. Resolução de 
conflitos 	com 	cidadãos, 	governo 	e 	funcionários. 	Geração 	de 	relatórios 	de 
Ocorrências. Gestão diária de toda infraestrutura necessária para prestação de 
serviços com qualidade e conforto ao cidadão, incluindo desde a abertura e 
fechamento da unidade, até a geração de relatórios operacionais e gerenciais de 
atendimento 	diário 	e 	mensal. 	Equipe 	de 	colaboradores 	responsáveis 	pela 
administração da unidade. Gestão de escala e almoço do total de atendentes e 
Orientadores. 

- Treinamento Continuado: a equipe de atendentes e de orientação recebe educação 
continuada (02 vezes por ano) de forma a manter o padrão de excelência na 
prestação do serviço. - Treinamento Continuado: a equipe de atendentes e de 
orientação recebe educação continuada (02 vezes por anoAde forma a manter o _ 
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- Plano de Motivação: Implantação de ações que visam o bem-estar dos 
colaboradores e aumento da produtividade (eventos; festas; convênios; beneficios) 
através da meritocracia. 

- Gestão de ponto eletrônico: Acompanhamento diário do registro de ponto, 
frequência, absenteísmo e banco de horas dos funcionários. 

- Funcionários multitarefa: Na unidade Zona Oeste 20% dos atendentes estão 
habilitados a exercer no mínimo mais de 03 funções, e na unidade Baixada 
Fluminense 56%, ou seja, os mesmos estão aptos a desempenhar atividades em 03 
órgãos distintos. 

- Formação em Libras (linguagem para surdos-mudos). Na unidade Zona Oeste 
38% do quadro de colaboradores são formados no Curso de libras, e na unidade 
Baixada Fluminense 35%. 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS CONTRATADOS/EXECUTADOS PELA EMPRESA LIDER DO CONSÓRCIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO, OBJETO DO EDITAL N°001/2013:  

Características do Projeto 

1. 	Responsável pela Adequação de Imóvel para atender ao Edital, constando de Obra Civil, Elétrica, Ar Condicionado, 
Hidráulica. 
1.1. 

	

	 Responsável pela Identificação, negociação e disponibilização da área de 11.250 m2  (Unidade Zona 
Oeste: 6.120 m2  e Unidade Baixada Fluminense: 5.130 m2), para a implantação da central de atendimento; 

1.2. 

	

	 Responsável pelo Projeto Executivo de Arquitetura e Memoriais Descritivos constando de Plantas 
Baixas, Layouts, cortes tantos quantos necessários, fachadas, planta de cobertura, planta de estacionamento e planta 
de situação. 

1.3. 

	

	 Responsável pelo Detalhamento do Projeto Executivo de Arquitetura / Elétrica / Ar Condicionado, 
envolvendo sanitários, vestiários, copa, fraldários, refeitório, depósitos, revestimentos de pisos e paredes, acessos 
das escadas fixas, elevadores, instalações elétricas primaria e secundária, estabilizadores, no breaks, e ar 
condicionado; 

1.4. 

	

	 Responsável pelos Projetos Executivos: Estrutura de Concreto, Layout. Estrutura Metálica, Instalações 
Elétricas e de Lógica, Ar Condicionado, Instalações Hidráulicas, Obras Civis, Sonorização, Gerenciamento de 
Atendimento, Câmaras de Segurança, Comunicação Visual, Sistema de Gerenciamento do Atendimento, Sistema 
de Teleinformática, todos acompanhados de cada Memorial Descritivo. 

1.5. 

	

	 Responsável pelo Serviços Técnicos: consultorias diversas em várias áreas, levantamentos 
topográficos, estruturas, impermeabilizações, fundações, revestimentos, controle tecnológico concreto e aço, 
manual técnico e outros necessários; 

1.6. 

	

	 Responsável pela aprovação de todos os Projetos Executivos na Prefeitura Municipal e nas 
Concessionárias dos Serviços Públicos: 

1.7. 	 Responsável pela Licença de Obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes; 
1.8. 	 Responsável pelo Acompanhamento da Gestão do Projeto de Obras Civil, Ar Condicionado, Elétrica e 

Hidráulica. 
.8.1. 	Obras de estrutura / Concreto e metálicas; 
.8.2. 	Obras de alvenarias, coberturas e proteções, lajes de concreto, esquadrias, revestimentos e 

pavimentações; 
.8.3. 	Obras de Instalações Prediais / ar condicionado, elétrica, lógica e instalações especiais; 
.8.4. 	Obra de acabamento / pintura, louças e metais e luminárias; 
.8.5. 	Instalações Elétricas 
.8.6. 	Instalações Lógicas 
.8.7. 	Instalações de Ar Condicionado 
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2. Responsável pelo desenvolvimento do projeto de O&M para serviços da esfera Municipal, Estadual, Federal e Economia 
Mista. Neste item foram levantados os procedimentos, documentos e equipamentos necessários para que os serviços 
fossem executados dentro da Unidade. 
2.1. Projeto e Detalhamento de todos os Layouts dos Órgãos e Serviços que compõem o RIO POUPA TEMPO Com a 

definição das áreas, dos equipamentos e as características de suas instalações, mobiliários, definição e localizações 
dos pontos elétricos, cabeamento de lógica e Gerenciamento de Atendimento. Os projetos de instalações especiais 
como o caso da VALID/DETRANs foram projetados e executados assim como outros projetos de instalações 
especiais. 

2.2. Acompanhamento da implantação do projeto de O&M, garantindo a execução no prazo, qualidade e custo usando 
técnicas de PMBOK. 

3. Responsável pelo desenvolvimento do Projeto Executivo de Comunicação Visual englobando a programação visual, 
definição de sinalização interna e externa, aplicação da sinalização. 
3.1. Acompanhamento da implantação do projeto de Comunicação Visual, garantindo a execução no prazo, qualidade e 

custo usando técnicas de PMBOK. 

4. Recursos Humanos: 
4.1. Responsável pelo Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios para atendentes, orientadores de fluxo, e 

equipe administrativa usando técnicas de entrevista e testes de comportamento. 
4.2. Responsável pelo Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Governo e do Consórcio 

4.2.1. No conceito de Central de Atendimento ao Cidadão, informar sobre a organização do RIO POUPA TEMPO 
e seus recursos no contexto da administração pública. Será dado a conhecer aos treinados aspectos das 
Unidades de Atendimento Integrado que visam ajudá-los a entender o seu significado no contexto da 
prestação de Serviços públicos e o foco e a responsabilidade do órgão com o cidadão. Ao final deste módulo o 
treinando deverá ser capaz de localizar-se no ambiente do RIO POUPA TEMPO e compreender qual a 
função de cada segmento organizacional, inclusive o seu, além de ter notícia dos meios oferecidos pela 
organização para que interaja com o trabalho, com os demais funcionários e com o cliente. Neste módulo, o 
treinando terá oportunidade de refletir o que pode esperar da organização RIO POUPA TEMPO e o que a 
organização espera dele. 

4.2.2. Comportamental: Este módulo visa aumentar a competência dos treinandos em relações pessoais, 
interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua capacidade de orientar comportamentos nos 
aspectos emocionais e psicossociais e exercitar a percepção de si mesmo e do outro enquanto agentes de 
serviços de qualidade do Governo. Os cursos de Comportamental e Excelência no Atendimento ao Cliente 
compõem este módulo. 

4.2.3. Técnico: Este módulo visa o treinamento nos sistemas e procedimentos próprios do órgão em que o atendente 
será alocado. O atendente será capaz de realizar todas as funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos. 

4.3. Responsável pelo acompanhamento da implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo a execução no 
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

5. Responsável pela Gestão do Projeto de Implantação de Teleinformática: Especificação, compra, recebimento e 
instalação de todo o parque de teleinformática. Instalação, configuração e teste de sistemas, links de dados e sistemas 
aplicativos para todos os órgãos e serviços presentes. Elaboração, definição e aplicação de testes de aceitação dos 
sistemas juntos aos órgãos parceiros. 
5.1. Acompanhamento da implantação do projeto de Teleinformática, garantindo a execução no prazo, qualidade e custo 

usando técnicas de PMBOK. 

6. Responsável pelo Sistema de Gestão de Atendimento: 
6.1. Projeto: A partir das informações, Número de Órgãos, Serviços Presentes, Características dos Serviços, como tempo 

necessário, demanda esperada, número de postos de atendimento, número de atendentes e escala de atendimento, 
fluxo físico e de matérias, definir o projeto do sistema de atendimento para subsequente parametrização do mesmo. 

6.2. Seleção: a partir das especificações de projeto, selecionar um sistema de mercado que atenda as necessidades. 
6.3. Parametrização: Parametrizar o sistema de atendimento selecionado, como número de máquinas de senha, número 

de telas de LCD, projeto da rede física de interligação dos LCDS e máquinas de senha a rede lógica da unidade. 
Parametrizar os relatórios operacionais (número de atendimentos, número de senhas, tempo médio de espera, 
tempo médio de atendimento) e gerenciais (visão dos serviços como um todo) para a gestão da unidade. 

6.4. Implantação e testes do Sistema de Gestão de Atendimento: Implantar, testar junto aos órgãos validando o fluxo 
documentação necessária e tempos de espera e atendimento. 
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7. Responsável pela Operação do Sistema de Gestão de Atendimento, com a visualizaçadketempo real dos Seguintes 

itens: número de terminais em atendimento em uso, número de terminais em atendimento, número de terminais ociosos, 
número de pessoas na fila, total de atendimentos, total de avaliações, totalização por tipo de avaliação, apuração por 
prioridades de atendimento, apuração por atividade, quantidade de senhas retiradas não atendidas, quantidade de guichês 
necessários para atender ao tempo ideal de atendimento, informações sobre atendente Jogado, informações sobre o 
cidadão que aguarda na fila (prioridade de atendimento, serviço, atividade, número de senha). As seguintes 
funcionalidades são possíveis no terminal de chamadas: login e logout, chamada e re-chamada de senha, iniciar 
atendimento, finalizar atendimento, atividade adicional (possibilita o atendimento de outra atividade), alterar serviço 
(possibilita enviar o cidadão para outro serviço com a mesma senha), alterar passo (possibilita especificar os passos de 
cada atendimento), chamar senha especifica (possibilita chamar uma Senha especifica), chamar senha de atividade 
(possibilita chamar senha de uma determinada atividade/Categoria de atendimento) cancelar senha, inserir comentários 
sobre atendimento prestado, histórico, visualizar o número da senha chamada, categoria/prioridade, suspender 
atendimento, atividade do atendimento, status do atendimento, total de pessoas na fila (online) total atendido neste 
guichê (on-line), tempo de atendimento (Cronometro on-line) visualizar nome do atendente, visualizar número do 
guichê, visualizar setor de atendimento, alteração de senha de atendimento pelo próprio usuário, envio e recebimento de 
mensagens para outros terminais de chamada e supervisores, auto-minização, nome do cidadão, Comentários sobre o 
atendimento prestado, atalhos do teclado. As seguintes funcionalidades são possíveis no modo de supervisão: número 
de cidadãos na fila de espera maior que "x" pessoas, tempo de espera previsto maior que "y" minutos, tempo de 
atendimento do cidadão maior que "W" minutos, tempo de ausência do atendente maior que "z" minutos, envio de 
mensagens para terminais de atendimento, envio de mensagens instantâneas para monitores de LCD, forçar logoza de 
atendente, visualização de alarmes, aferição de indicadores de qualidade; acesso remoto que permite ao gestor público e 
aos gestores locais em deslocamento, supervisionar e acompanhar o desempenho operacional da Unidade por meio das 
variáveis acima descritas. Os seguintes relatórios são possíveis: apuração por atendente, apuração por atividade, 
apuração por filiais, apuração por terminal de atendimento, apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade 
de atendimento, apuração por serviço, apuração por serviço / intervalo, comentário sobre o atendimento, agendamento, 
atendimento por atividade, comentário dos atendimentos, comparativo mensal, configuração geral de atendimento, 
rastreamento de senha, rastreamento atendente, registro de saída/entrada, resumo do atendimento, serviços e atividades. 
Os seguintes, relatórios gráficos são possíveis: apuração por atendente, apuração por atividade, apuração por filiais, 
apuração por terminal de atendimento, apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade de atendimento, 
apuração por seção de atendimento, apuração por serviço, índice de satisfação, média de atendimento, percentual de 
atendimento, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, total de atendimento. 

8. Responsável pela Informática/Impressoras: atestamos, ainda, que no escopo do contrato estão inclusos os serviços de 
impressão coorporativa, com o fornecimento de equipamentos de impressão e dos respectivos insumos e quantidade de 
impressões, conforme relação abaixo: 

MODELOS ZONA OESTE 
(Quantidade) 

BAIXADA FLUMINENSE 
(Quantidade) 

Impressora LexmarkX464de 1 1 

Impressora LexmarkX342n O O 

Impressora LexmarkT652dn 12 11 

Impressora LexmarkT654dn O O 

Impressora Lexmark E460dn 39 36 

Impressora Fujitsu Fl 6670 1 I 

Impressora HP OfficejetJ3680 1 O 

Toner 21 25 

Impressões Gráficas 161.467 115.248 
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9. 	Responsável pela Gestão do Projeto de Implantação de todos os Projetos de Civil, Elétrica, Ar Condicionado, Hidráulica, 
Arquitetura, Layout O&M, Programação Visual, Recursos Humanos, Teleinformática e Gestão de Atendimento, 
garantindo a execução e integração no prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

Rio de Janeiro/RJ, 15 de dezembro de 2017. 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

FABIO RODRIGUES BATISTA 

Diretor Geral de Administração e Finanças 

Tel: (21) 2332-8279 

E-mail: frbatista(&,desenvolvimento.rj.gov.br  
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO por intermédio da 
SUBSECRETRARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO neste ato representado por seu Diretor Geral de 
Administração e Finanças FABIO RODRIGUES BATISTA, atesta para os devidos fins que a empresa SHOPPING DO 
CIDADÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S.A., líder do CONSÓRCIO RIO CIDADÃO com 30% de participação, 
inscrita no CNPJ sob o no 07.917.303/0001-12, com sede na Rua Ramos Batista 6° andar, Vila Olímpia — São Paulo — SP, 
CEP 04.552-020, executa os serviços alusivos ao objeto do contrato, conforme abaixo relacionado, e dentro do prazo de sua 
vigência. 

CONTRATO: N° 023/2010 - PROCESSO ADMINISTRATIVO: No E-11/50.129/2010 

OBJETO: 

Prestação de serviços de gestão de Central de Atendimento ao Cidadão, do PROGRAMA RIO POUPA TEMPO na 
UNIDADE SÃO GONÇALO (Shopping São Gonçalo, Avenida São Gonçalo, 100 — Rodovia Niterói Manilha, Km 8,5. 
CEP.: 24.466.315 — Boa Vista — São Gonçalo), em imóveis disponibilizados pela empresa, abrangendo a prestação integrada 
dos serviços de implantação, operação e manutenção da unidade, de acordo com as especificações e obrigações constantes no 
contrato e no EDITAL DE CONCORRENCIA (n° 002/2010) e SEUS ANEXOS. 

PERÍODO DE ATIVIDADE: 

Data de assinatura do contrato 023/2010: 08/12/2010 
Prazo de Vigência: 60 meses 
7° Aditivo assinado em 07/03/2016 - Ampliando o Prazo de Vigência para 72 meses (até 07/12/2016) 

CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES: 

UNIDADE SÃO GONÇALO 
DESCRIÇÃO QUANTI UNIDADE 
ÁREA TOTAL: 4.590 M2  

ÓRGÃOS PRESENTES: 23 Órgãos 
SERVIÇOS PRESTADOS: 73 Serviços 
PONTOS DE ATENDIMENTO: 172 Pontos 

ATENDIMENTOS MENSAIS: 89.821 
Atendimentos/mês 

(Dez/2015) 
MÉDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO: 4.178 N°  Atendimentos/dia 
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS: 166 Pessoas 

Sendo: 
FUNCIONÁRIOS DO CONSÓRCIO: 120 Pess as 
SERVIDORES ESTADUAIS: 1 Pess as 
SERVIDORES MUNICIPAIS: do> iildk- 
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FUNCIONARIOS DE ORGAOS 
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ÓRGÃOS PARCEIROS: 

UNIDADE SÃO GONÇALO 

BRADESCO Bradesco Expresso 

CEF Caixa Econômica Federal 

CDL RIO/SCPC Clube dos Diretores Lojistas 

CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos 

CEG Companhia Estadual de Gás 

CEHAB Companhia Estadual de Habitação 

ECT - CORREIOS Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 

DETRAN - DIC Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de 
Identificação Civil 

DETRAN — HABILITACAO Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de 
Habilitação 

DETRAN — VEÍCULOS Departamento de Trânsito Estadual do Rio de Janeiro - Diretoria de 
Registro de Veículos 

DPGE Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 

IIFP Instituto de Identificação Felix Pacheco 

JUCERJA Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro 

PREFEITURA SÃO GONÇALO - SEMAD Secretaria Municipal de Administração 

PREFEITURA SÃO GONÇALO - SEMFA Secretaria Municipal de Fazenda 

PREFEITURA SÃO GONÇALO - SEMDE Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

PROCON Programa de Orientação e Proteção ao Consumidor 

PRODERJ Centro Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado 

RIOPREVIDÊNCIA Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro 

SEASDH/CCDC Secretaria de Estado e Assistência Social do Estado do RJ 

SEEDUC Secretaria de Estado de Educação 

SETRAB Secretaria de Estado de Trabalho e Renda 

SETRANS Secretaria de Estado de Transportes - Vale Social 

CARACTERÍSTICAS DA OPERAÇÃO: 

ETAPA DESCRIÇÃO 

R ecepção  Possui 03 recepções em cada entrada da unidade para orientação inicial do cidadão 
e o fornecimento de folhetos explicativos. 

Atendimento Presencial, 
Orientação e Informação: 

Possui 120 atendentes/orientadores, responsáveis pela presta ão de informação e 
dos serviços presentes na unidade, garantindo a b• 	entação  -  correta 
informação ao cidadão. 

Teleinformática: e • . Operação, gestão e manutenção do par. 	- d5(.50etfir rmatica 'a Unidade. 
Operação, Gestão e Manutenção 
da Rede Lógica 

.1005 	b5-5V3'5  ,, 5 	0,5"0,1estená 	, Operação, Gestão e Manuteng9g1.! , 	.. 	 e .  tos. 
cg` 	c ,  4° no-'‘-'; , c-6:.i.,, 	co^"“" 

Operação, Gestão e Manutenção 
de Rede Elétrica 

1.0 	d 	- 	c.  0 	ui 	O 
Operação, Gestão e Manute 	'É  - i .  . 	:gritos. 

',aço' 	' 
Operação, Gestão e Manutenção 
da Rede Hidro Sanitária 

Operação, Gestão e Manute 	oda Redfa-Ii0- 	- 	"a envolvendo 25 vasos 
sanitários, 27 pontos de águ• , 	•,:11-álifx)s)e'S , ictóri 	1  

Operação, Gestão e Manutenção 
de elevadores 

Operação, Gestão e Manut•  çl}:,  02 (..s elevadofes-sub gestão do Shopping 
. 	, 	i  qir  - 

São Gonçalo. 	 . , , W.1.; ': •,io,..N.,pitrial 
Controle de Estoques .''' Controle de Estoques para o 	lç"aiNNOt Er,  4  „ 	. 	,i 	. 	

asin 	ntes 
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estoque. 

Operação, Gestão e Manutença-o 
de Sistema de Atendimento 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Atendimento com 172 pontos de 
atendimentos gerenciáveis, na Unidade São Gonçalo, com 0:3 pontos emitindo 
relatórios gerenciais, permitindo ao gestor público acompanhar a operação. 

Operação, Gestão e Manutenção 
de sistema de Ponto 

Operação, Gestão e Manutenção de sistema de Ponto com 03 equipamentos, 
emitindo relatórios gerenciais. 

Operação e Gestão de Material 
de Escritório 

Operação e Gestão de Material de Escritório para os serviços das esferas 
(Municipal, Estadual e Federal). 

Operação e Gestão de Insumos 
de Informática 

Operação e Gestão de Insumos de Informática destinados ao parque de 
teleinformática das unidades. 

Operação e Gestão de Copa e 
Limpeza Operação e Gestão de Material de Copa e Limpeza 

Operação e Gestão de Serviços 
de Apoio (Limpeza e Vigilância) 

Limpeza com 03 turnos, totalizando 11 pessoas e vigilância com 02 turnos, 
totalizando 09 colaboradores. 

Operação e Gestão de Serviços 
de Transporte. 

Operação e Gestão de Serviços de Transporte com malote diário para atender aos 
serviços e administração das Unidades. 

Gestão de Recursos Humanos: 

- Administração: Acompanhamento diário do atendimento, com geração de 
relatório com número de atendimentos por serviço, com Tempo Médio de Espera, 
Tempo Médio de Atendimento, Número de visitantes, Número de entrada 
antecipada, Número de não atendidos, e custo por atendimento. Resolução de 
conflitos com 	cidadãos, 	governo e 	funcionários. 	Geração 	de relatórios de 
Ocorrências. Gestão diária de toda infraestrutura necessária para prestação de 
serviços com qualidade e conforto ao cidadão, incluindo desde a abertura e 
fechamento da unidade, até a geração de relatórios operacionais e gerenciais de 
atendimento 	diário 	e 	mensal. 	Equipe 	de 	colaboradores 	responsáveis 	pela 
administração da unidade. Gestão de escala e almoço do total de atendentes e 
Orientadores. 

- Treinamento Continuado: a equipe de atendentes e de orientação recebe educação 
continuada (02 vezes por ano) de forma a manter o padrão de excelência na 
prestação do serviço. 

- Plano de Motivação: Implantação de ações que visam o bem-estar dos 
colaboradores e aumento da produtividade (eventos; festas; convênios; benefícios) 
através da meritocracia. 

- Gestão de ponto eletrônico: Acompanhamento diário do registro de ponto, 
frequência, absenteísmo e banco de horas dos funcionários. 

- Funcionários multitarefa: 35% dos atendentes habilitados a exercer no mínimo 
mais de 03 funções, ou seja, os mesmos estão aptos a desempenhar atividades em 
03 órgãos distintos. 

- Formação em Libras (linguagem para surdos-mudos): 25% do quadro de 
colaboradores são formados no Curso de libras. 

SERVIÇOS NECESSÁRIOS CONTRATADOS/EXECUTADO ELA EMPRE A LIDER DO CONSÓRCIO PARA 
IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO, O TO"° "ÇeDI TAL ° 002/2010: 
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Características do Projeto 

1. Responsável pela adequação de imóvel para 
Hidráulica. 
1.1. Responsável pela Identificação, negociaçã 
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1.2. 	 Responsável pelo Projeto executivo de Arquitetura e Memoriaisr de vos constando de Plantas 
Baixas, Layouts, cortes tantos quantos necessários, fachadas, planta de cobertur , planta de estacionamento e planta 
de situação. 

	

1.3. 	 Responsável pelo Detalhamento do Projeto Executivo de Arquitetura / Elétrica / Ar Condicionado, 
envolvendo sanitários, vestiários, copa, fraldários, refeitório, depósitos, revestimentos de pisos e paredes, acessos 
das escadas fixas, elevadores, instalações elétricas primaria e secundária, estabilizadores, no breaks, e ar 
condicionado; 

	

1.4. 	 Responsável pelos Projetos Executivos: Estrutura de Concreto, Layout. Estrutura Metálica, Instalações 
Elétricas e de Lógica, Ar Condicionado, Instalações Hidráulicas, Obras Civis, Sonorização, Gerenciamento de 
Atendimento, Câmaras de Segurança, Comunicação Visual, Sistema de Gerenciamento do Atendimento, Sistema 
de Teleinformática, todos acompanhados de cada Memorial Descritivo. 

	

1.5. 	 Responsável pelos Serviços Técnicos: consultorias diversas em várias áreas, levantamentos 
topográficos, estruturas, impermeabilizações, fundações, revestimentos, controle tecnológico concreto e aço, 
manual técnico e outros necessários; 

	

1.6. 	 Responsável pela Aprovação de todos os Projetos Executivos na Prefeitura Municipal e nas 
Concessionárias dos Serviços Públicos: 

	

1.7. 	 Responsável pela Licença de Obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes; 

	

1.8. 	 Responsável pelo Acompanhamento da Gestão do Projeto de Obras Civil, Ar Condicionado, Elétrica e 
Hidráulica. 
.8.1. 	Obras de estrutura / Concreto e metálicas; 
.8.2. 	Obras de alvenarias, coberturas e proteções, lajes de concreto, esquadrias, revestimentos e 

pavimentações; 
.8.3. 	Obras de Instalações Prediais / ar condicionado, elétrica, lógica e instalações especiais; 
.8.4. 	Obra de acabamento / pintura, louças e metais e luminárias; 
.8.5. 	Instalações Elétricas 
.8.6. 	Instalações Lógicas 
.8.7. 	Instalações de Ar Condicionado 

2. Responsável pelo Desenvolvimento do projeto de O&M para serviços da esfera Municipal, Estadual, Federal e 
Economia Mista. Neste item foram levantados os procedimentos, documentos e equipamentos necessários para que os 
serviços fossem executados dentro da Unidade. 
2.1. Projeto e Detalhamento de todos os Layouts dos Órgãos e Serviços que compõem o RIO POUPA TEMPO Com a 

definição das áreas, dos equipamentos e as características de suas instalações, mobiliários, definição e localizações 
dos pontos elétricos, cabeamento de lógica e Gerenciamento de Atendimento. Os projetos de instalações especiais 
como o caso da VALID/DETRANs foram projetados e executados assim como outros projetos de instalações 
especiais. 

2.2. Acompanhamento da implantação do projeto de O&M, garantindo a execução no prazo, qualidade e custo usando 
técnicas de PMBOK. 

3. Responsável pelo Desenvolvimento do Projeto Executivo de Comunicação Visual englobando a programação visual, 
definição de sinalização interna e externa, aplicação da sinalização. 
3.1. Acompanhamento da implantação do projeto de Comunicação Visual, garantindo a execução no prazo, qualidade e 

custo usando técnicas de PMBOK. 

4. Recursos Humanos: 
4.1. Responsável pelo Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios para atendentes, orientadores de fluxo, e 

equipe administrativa usando técnicas de entrevista e testes de comportamento. 
4.2. Responsável pelo Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Governo e do Consórcio 

4.2.1. No conceito de Central de Atendimento ao Cidadão, informar sobre a organização do RIO POUPA TEMPO 
e seus recursos no contexto da administração pública. Será dado a conhecer aos treinados aspectos das 
Unidades de Atendimento Integrado que visam ajudá-los a entender o seu significado no contexto da 
prestação de Serviços públicos e o foco e a responsabilidade do órgão com o cidadão. Ao final deste módulo o 
treinando deverá ser capaz de localizar-se no ambiente do RIO POUPA TEMPO e compreender qual a 
função de cada segmento organizacional, inclusive o seu, além de ter notícia dos meios oferecidos pela 
organização para que interaja com o trabalho, com os demais funcionários e com o cliente. Neste módulo, o 
treinando terá oportunidade de refletir o que pode esperar da organização RIO POUPA TEMPO e o que a 
organização espera dele. 

4.2.2. Comportamental: Este módulo visa aumentar a competência dos treinand 	em relações pessoaisy- 
L— 
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interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua capacidade 	401)" comportamentos nos 
aspectos emocionais e psicossociais e exercitar a percepção de si mesmos:0* outro enquanto agentes de 
serviços de qualidade do Governo. Os cursos de Comportamental e Excelência no Atendimento ao Cliente 
compõem este módulo. 

4.2.3. Técnico: Este módulo visa o treinamento nos sistemas e procedimentos próprios do órgão em que o atendente 
será alocado. O atendente será capaz de realizar todas as funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos. 

4.3. Responsável pelo Acompanhamento da implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo a execução no 
prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

5. Responsável pela Gestão do Projeto de Implantação de Teleinformática: Especificação, compra, recebimento e 
instalação de todo o parque de teleinformática. Instalação, configuração e teste de sistemas, links de dados e sistemas 
aplicativos para todos os órgãos e serviços presentes. Elaboração, definição e aplicação de testes de aceitação dos 
sistemas juntos aos órgãos parceiros. 
5.1. Acompanhamento da implantação do projeto de Teleinformática, garantindo a execução no prazo, qualidade e custo 

usando técnicas de PMBOK. 

6. Responsável pelo Sistema de Gestão de Atendimento: 
6.1. Projeto: A partir das informações, Número de Órgãos, Serviços Presentes, Características dos Serviços, como tempo 

necessário, demanda esperada, número de postos de atendimento, número de atendentes e escala de atendimento, 
fluxo físico e de matérias, definir o projeto do sistema de atendimento para subsequente parametrização do mesmo. 

6.2. Seleção: a partir das especificações de projeto, selecionar um sistema de mercado que atenda as necessidades. 
6.3. Parametrização: Parametrizar o sistema de atendimento selecionado, como número de máquinas de senha, número 

de telas de LCD, projeto da rede fisica de interligação dos LCDS e máquinas de senha a rede lógica da unidade. 
Parametrizar os relatórios operacionais (número de atendimentos, número de senhas, tempo médio de espera, 
tempo médio de atendimento) e gerenciais (visão dos serviços como um todo) para a gestão da unidade. 

6.4. Implantação e testes do Sistema de Gestão de Atendimento: Implantar, testar junto aos órgãos validando o fluxo, 
documentação necessária e tempos de espera e atendimento. 

7. Responsável pela Operação do Sistema de Gestão de Atendimento, com a visualização em tempo real dos Seguintes 
itens: número de terminais em atendimento em uso, número de terminais em atendimento, número de terminais ociosos, 
número de pessoas na fila, total de atendimentos, total de avaliações, totalização por tipo de avaliação, apuração por 
prioridades de atendimento, apuração por atividade, quantidade de senhas retiradas não atendidas, quantidade de guichês 
necessários para atender ao tempo ideal de atendimento, informações sobre atendente logado, informações sobre o 
cidadão que aguarda na fila (prioridade de atendimento, serviço, atividade, número de senha). As seguintes 
funcionalidades são possíveis no terminal de chamadas: login e logout, chamada e re-chamada de senha, iniciar 
atendimento, finalizar atendimento, atividade adicional (possibilita o atendimento de outra atividade), alterar serviço 
(possibilita enviar o cidadão para outro serviço com a mesma senha), alterar passo (possibilita especificar os passos de 
cada atendimento), chamar senha especifica (possibilita chamar uma Senha especifica), chamar senha de atividade 
(possibilita chamar senha de uma determinada atividade/Categoria de atendimento) cancelar senha, inserir comentários 
sobre atendimento prestado, histórico, visualizar o número da senha chamada, categoria/prioridade, suspender 
atendimento, atividade do atendimento, status do atendimento, total de pessoas na fila (online) total atendido neste 
guichê (on-line), tempo de atendimento (Cronometro on-line) visualizar nome do atendente, visualizar número do 
guichê, visualizar setor de atendimento, alteração de senha de atendimento pelo próprio usuário, envio e recebimento de 
mensagens para outros terminais de chamada e supervisores, auto-minização, nome do cidadão, Comentários sobre o 
atendimento prestado, atalhos do teclado. As seguintes funcionalidades são possíveis no modo de supervisão: número 
de cidadãos na fila de espera maior que "x" pessoas, tempo de espera previsto maior que "y" minutos, tempo de 
atendimento do cidadão maior que "W" minutos, tempo de ausência do atendente maior que "z" minutos, envio de 
mensagens para terminais de atendimento, envio de mensagens instantâneas para monitores de LCD, forçar /ogout de 
atendente, visualização de alarmes, aferição de indicadores de qualidade; acesso remoto que permite ao gestor público e 
aos gestores locais em deslocamento, supervisionar e acompanhar o desempenho operacional da Unidade por meio das 
variáveis acima descritas. Os seguintes relatórios são possíveis: apuração por atendente, apuração por atividade, 
apuração por filiais, apuração por terminal de atendimento, apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade 
de atendimento, apuração por serviço, apuração por serviço / intervalo, comentário sobre o atendimento, agendamento, 
atendimento por atividade, comentário dos atendimentos, comparativo mensal, configuração geral de atendimento, 
rastreamento de senha, rastreamento atendente, registro de saída/entrada, resumo do atendimento, serviços e atividades. 
Os seguintes, relatórios gráficos são possíveis: apuração por atendente, apuração por atividade, apuração por filiais, 
apuração por terminal de atendimento, apuração por motivo de suspensão, apuração por prioridade de atendimento, 
apuração por seção de atendimento, apuração por serviço, índice de satisfação, média de atendimento, percentual de 
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atendimento, tempo médio de atendimento, tempo médio de espera, total de atendimento. 

8. Responsável pela Informática/Impressoras: atestamos, ainda, que no escopo do contrato estão inclusos os serviços de 
impressão coorporativa, com o fornecimento de equipamentos de impressão e dos respectivos insumos e quantidade de 
impressões, conforme relação abaixo: 

MODELOS SÃO GONÇALO 
(Quantidade) 

O Impressora LexmarkX464de 
Impressora LexmarkX342n 1 
Impressora LexmarkT652dn O 
Impressora LexmarkT654dn 4 
Impressora Lexmark E460dn 56 
Impressora Fujitsu Fl 6670 2 
Impressora HP OfficejetJ3680 1 
Toner 20 
Impressões Gráficas 175.950 

9. 	Responsável pela Gestão do Projeto de Implantação de todos os Projetos de Civil, Elétrica, Ar Condicionado, Hidráulica, 
Arquitetura, Layout O&M, Programação Visual, Recursos Humanos, Teleinformática e Gestão de Atendimento, 
garantindo a execução e integração no prazo, qualidade e custo usando técnicas de PMBOK. 

Rio de Janeiro/RJ, 15 de dezembro de 2017. 

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
SUBSECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

FABIO RODRIGUES BATISTA 
Diretor Geral de Administração e Finanças 

Tel: (21) 2332-8279 
E-mail: frbatista desenvolvimento.r 



Objeto: 

Prestação de serviços de Serviços de Gestão abrangendo a prestação integrada de serviços de 
implantação, operação e manutenção do Posto Poupatempo Osasco, de acordo com o Caderno de 
Especificações Técnicas constantes do Anexo 1 e nas condições estabelecidas neste contrato. 

ODESP 
Tecnologia da Informação 
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CONSELHO REGONAL DE ADMNRRAÇÃO 
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ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 076/2010 

A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, neste ato 

representada por seus funcionários, VARA MARQUES BARBOSA, matricula: 14.029-6, Coordenadora e 

NEIDE PASSOS DE FIGUEIREDO SIMONETTI, matricula: 9.802-4, Especialista Suporte Gestão, atesta 

para os devidos fins que o CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO, inscrito no CNPJ N° 

09.393.155/0001-00, sito à Estrada dos Casa, 3.777 — Bloco 01 — sala 02 — Jardim do Lago — São Bernardo 

do Campo — SP, representado pelas empresas TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA 

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ N' 60.924.040/0001-51, LÍDER DO 

CONSÓRCIO, sito à Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 673 — sala 03 — Jabaquara — São Paulo — 

SP, com 33/34% de participação, SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, inscrita no CNPJ N° 43.217.28010001-05, sito à Rua Dr. Alberto de Cerqueira Lima, 657 — Jardim 

Dom Bosco — Campinas — SP, com 33/33% de participação, EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E 

SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 61.288.437/0001..67, sito à Av. Tenente Marques, 2.051 — 1° andar - 

sala 14 — Polvilho — Cajamar — SP, com 33,33% de participação, executam os serviços alusivos ao objeto do 

contrato conforme abaixo relacionado e dentro do prazo de sua vigência. 

CONTRATO 	 PRO.00. 5359 Euripedes Ferreira 5r3S%l 3urior 
Responsáv& Técnico 

CRA/SP no 23983 

Os serviços, objeto da contrafação, compreendem, entre outros: 

i6o  .aEr\retaÊNOpp,serviços de recepção, informação, orientação ao público e atendimento presencial 
administração direta e indireta do Posto e administração clo Posto, conforme 

_R. AUGUSTAINSCEé0g~En 
TADEld 	0,14o Anexo I deste contrato. 
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Taboão da Serra, 15 de Julho de 2010 
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Média diária de atendimentos 

Período: de Jan a Mai/2010 

3.840 

Serviços de natureza pública 

mais de 250 

2) Manutenção predial em geral e de equipamentos no Posto com área total de 5.000 m2 , 

compreendendo todos os serviços de reparos necessários à continuidade de funcionamentos do 
posto, incluindo a edificação e as instalações hidráulicas, elétricas, de lógica, de telefonia e de 
ar condicionado, mantendo-as em condições normais de funcionamento. 

3) Prestação de serviços de Administração geral do Posto. 
• Dimensionamento de Recursos Humanos 

o Responsabilidade Prodesp/Poupatempo: 87 
o Responsabilidade da Contratada: 140 Postos de Trabalho 

4) Fornecimento, instalação e operação dos recursos de teleinformática e de informática, incluindo 
softwares, hardwares e demais,equipamentos necessários

ão dós órgãos, com o total 

de 159 microcomputadores. 

5) Fornecimento e manutenção dos equipament 
para todos os órgãos do Posto. 

6) Fornecimento, montagem e manutenção e todo mobiliário; fornecimento e reposição de 
uniformes e crachás para todos os integrantes _do Posto; fornecimento de folheteria e 
impressos; e fornecimento, instalação 	manutenção do sistema de comunicação visual do 

Posto. 

7) Fornecimento de serviços de transporte de malotes, limpeza, vigilância e copa. 

ware) de gerenciamento de atendimento 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO 
ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA DE 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO OSASCO, 
FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO - PRODESP E CONSÓRCIO STTB 
ENGENHARIA 	EM 	ATENDIMENTO, 
REPRESENTADO PELA EMPRESA TB - 
SERVIÇOS, 	TRANSPORTE, 	LIMPEZA, 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANO 
LTDA., LÍDER DO CONSÓRCIO 

10.4 	eSt'í° 
• VsSW "9' 9e02,  

Certifico que o conteúdo das 
cláusulas 1 (item 1.1) à XV (item 
15.1), das 02 (duas) vias deste 
contrato, com folhas numeradas 
de 01 à 23 e Anexos é idêntico 
ao do original chancelado pela 
Assessoria Jurídica — PAJ, anexo 
ao proc o n° 84213, com 
exceçã din 1 e 22, em 

zão 	inc)upsáãgodao Anexo VIII. 

PRO.00.5359 

Pelo presente instrumento particular, de um lado, a COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede 
no município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.° 
240, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 62.577.929/0001-35, doravante designada 
simplesmente PRODESP e, de outro lado, CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM 
ATENDIMENTO,  com seu Instrumento de Constituição devidamente arquivado na 
JUCESP sob n° 35500050405, conforme Anexo VIII, representado pela empresa TB - 
SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS 
LTDA., LÍDER DO CONSÓRCIO, com sede na Av. Engenheiro Armando de Arruda 
Pereira n.° 673 sala 03, Jabaquara, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
60.924.040/0001-51, doravante designada simplesmente, CONTRATADA. 

I - OBJETO 

	

1.1. 	Constitui objeto do presente contrato a Prestação de Serviços de Gestão 
abrangendo a prestação integrada de serviços de implantação, operação e 
manutenção do Posto Poupatempo Osasco, na Avenida Hilário Pereira de Souza, 664 
na Vila Yara, Osasco - SP, de acordo com o Caderno de Especificações Técnicas 
constantes do ANEXO I e nas condições estabelecidas neste contrato. 

	

1.2. 	Os serviços objeto da contratação compreendem: 

1.2.1. 	Prestação de serviços de recepção, informação, orientação ao público e 
atendimento presencial nos órgãos da administração direta e administração 
do Posto, conforme discriminado no Anexo I deste contrato. 

1/23 
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1.2.2. 	Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os 
serviços de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto 
incluindo edificações e as instalações hidro-sanitárias, elétricas e de ar 
condicionado, mantendo-as em condições normais de funcionamento. 

1.2.2.1. Para as eventuais adequações no Posto Poupatempo, 
provenientes de alterações de lay-out ou especificações de 
equipamentos, tendo como referência projetos apresentados pela 
PRODESP, bem como atualizações tecnológicas, a 
CONTRATADA deverá apresentar 03 (três) orçamentos 
acompanhados da composição de benefícios e despesas indiretas, 
para análise e aprovação prévia da PRODESP. 

	

1.2.3. 	Fornecimento, montagem e manutenção de todo mobiliário do Posto, 
inclusive substituição quando necessário. 

	

1.2.4. 	Fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação visual 
do Posto, inclusive substituição quando necessário. 

1.2.5. Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, hardwares e 
demais equipamentos necessários à operação da administração do Posto e 
dos órgãos da Administração Direta, mantendo a tecnologia atualizada 
conforme Anexo I. 

	

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

1.2.7. Fornecimento e manutenção dos equipamentos de gerenciamento de 
atendimento para todos os órgãos. 

1.2.8. Realização dos Programas de Formação e Capacitação (na fase de 
implantação e durante toda a operação), de Integração (pós-implantação) e 
de Educação Continuada para toda a equipe de serviços de recepção, 
informação, orientação ao público, atendimento e administração do Posto, 
inclusive da equipe gestora da PRODESP, com o respectivo fornecimento 
de infra-estrutura e apoio logístico para a realização de todos estes 
programas. 

	

1.2.9. 	Fornecimento e reposição de uniformes e crachás para toda a equipe de 
serviços de recepção, informação, orientação ao público, atendimento, 
administração do Posto e dos órgãos que compõem o Posto, inclusive da 
equipe gestora da PRODESP. 

1.2.10. Fornecimento de folheteria e impressos necessários para o funcionamento 
dos serviços de administração do Posto e dos órgãos da Adminis 	13 N. 
Direta. 
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1.2.11. Fornecimento de todo material necessário à instalação e operação dos 
equipamentos e sistemas eletrônicos e computacionais, bem como dos 
insumos utilizados nos atendimentos normais, nos atendimentos de 
exceção (casos em que a condição física ou mental do cidadão requer 
tratamento especial e preferencial) e eventual contingência para a 
execução dos serviços contratados. 

1.2.12. Fornecimento de serviços de transporte de malotes, limpeza, vigilância e 
copa. Para o fornecimento destes serviços a CONTRATADA poderá valer-
se das disposições contidas no Anexo I tendo em vista a necessidade da 
manutenção da uniformização do padrão de serviços do Programa 
Poupatempo. 

1.2.13. Divulgação do Posto Poupatempo para a inauguração e durante todo o 
período de operação do Posto, de acordo com as especificações do Anexo 
I deste instrumento. 

1.3. A presente contratação, decorrente de licitação na Modalidade Pregão n. ° 
182/2007, homologada pela Diretoria Executiva, em 30/01/2008, à fls.1274, Anexa 
ao processo PRODESP n.° 084.213, com previsão de despesa orçamentária — 
DCO's n.'s 919/2008, 403/2009, 121/2010, 052/2011, 020/2012 e 002/2013, 
autorizada nos termos do Decreto Estadual n° 33.144, de 20/3/91. 

H-PRAZOS 

2.1. VIGÊNCIA DO CONTRATO 

2.1.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses a contar da 
data da assinatura do mesmo. 

2.2. IMPLANTAÇÃO 

2.2.1. Os serviços de implantação do Posto Poupatempo deverão ser realizados 
em até 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da data de assinatura do 
contrato. 

2.2.1.1. Os últimos 15 (quinze) dias corridos do prazo supracitado deverão 
ser reservados para a realização da pré-operação e emissão pela 
PRODESP de termo de aceite, após a realização dos teste ,Aeco 
validação e conformidade. 	 U4'N\\  

RODE P -k 
PP 
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2.2.2. 	Na fase de implantação a CONTRATADA, para a execução dos 
eventos/serviços, deverá respeitar as datas limites abaixo estabelecidas: 

EVENTOS/SERVIÇOS DATA LIMITE A CONTAR DA ASSINATURA DO 
CONTRATO 

Constituir 	uma 	equipe 	técnica 	composta 	de 
profissionais 	das 	principais 	áreas 	técnicas 
envolvidas na implantação do Posto: 
• Coordenador técnico para implantação; 
• Arquiteto responsável pela instalação do mobiliário e da 

comunicação visual 
• Responsável técnico pela teleinformática; 
• Responsável técnico 	pela área de recursos 

humanos, formação e capacitação da equipe do 
Posto. 

Até 05 dias 

• Plano de trabalho de cada área: 
Arquitetura, 	Teleinformática, 	Recursos 
Humanos, Divulgação, Serviços de Apoio, etc. 

• Apresentação dos itens a serem fornecidos, 
para 	comprovação 	de 	atendimento 	das 
especificações técnicas exigidas. 

Até 15 dias 

• Apresentação de metodologia para seleção da 
equipe 

• Apresentação da instituição a ser contratada, 
responsável pelo módulo com portamental. 

• Contratação 	do 	Administrador 	do 	Posto 
Poupatempo, do adjunto e dos Assistentes. 

Até 15 dias 

• Protótipo do Mobiliário 
• Protótipo de Comunicação Visual 
• Protótipo do Uniforme e Crachás (que deverá ficar 

sob a responsabilidade da Prodesp para possibilitar 
aferição do material que será fornecido durante a 
vigência do contrato) 

Até 30 dias 

• Contratação da Equipe Até 45 dias 
• Início do programa de formação e capacitação A partir de 46 dias 
• Plano de Divulgação: 

o 	Evento de inauguração, protótipos das peças 
publicitárias, protótipos dos impressos. 

• Entrega e instalação do mobiliário. 

Até 75 dias 

• Equipamentos 	específicos: 	validação 	pelos 
órgãos. 

Até 90 dias 

• Entrega dos uniformes e Crachás 
• Conclusão 	dos 	serviços 	de 	cabeamento 

estruturado, fornecimento e instalação de PABX, 
estabilizadores e no-break. 

• Entrega e instalação da Comunicação Visual; 
• Instalação dos recursos de informática. 

Até 98 dias 

• Testes 	para 	validação 	e 	conformidade 	dos 
recursos de teleinformática. 

Até 105 dias 

• Início da pré-operação A partir de 105 dias i ------,::7,:' 
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2.2.3. Para a emissão do termo de aceite por parte da PRODESP, a 
CONTRATADA deverá apresentar todos os documentos exigidos no 
caderno de especificações técnicas - Anexo I deste contrato. 

2.3. OPERAÇÃO 

2.3.1. Os serviços de operação do Posto Poupatempo deverão iniciar-se em até 
121 (cento e vinte e um) dias após a assinatura do presente contrato. 

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

2.5. 	A hipótese de que trata o item 2.4 somente será considerada mediante solicitação 
escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias do fato 
gerador do atraso aceito pela PRODESP, também, por escrito. 

III - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO 

3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 48.799.999,80 (quarenta e oito 
milhões, setecentos e noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais 
e oitenta centavos), considerando o mês base de Janeiro/2008. 

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

3.2. A PRODESP pagará mensalmente à CONTRATADA, pela execução dos serviços 
objeto deste contrato, a quantia de R$ 813.333,33 (oitocentos e treze mil, 
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 

3.2.1. Os pagamentos serão efetuados pela PRODESP em 60 (sessenta) 
parcelas mensais e sucessivas no último dia útil do mês subseqüente ao da 
prestação do serviço. 

• 
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3.2.2. 	O primeiro pagamento será efetuado no último dia útil do mês subsequente 
ao do início da prestação do serviço, obedecido ao disposto no 
Cronograma detalhado de implantação Anexo V do contrato. 

	

3.2.3. 	No primeiro e no último mês da prestação dos serviços, o valor mensal 
definido no item 3.2 será calculado pro-rata/dia, adequando os dispêndios à 
efetiva vigência contratual, conforme cláusula II — VIGÊNCIA DO 
CONTRATO. Nos demais meses, os encargos serão cobrados com base 
no período mensal da efetiva prestação dos serviços. 

	

3.2.4. 	Se na fase de prestação de serviços de implantação, conforme subitem 
2.2, a CONTRATADA não realizar os eventos/serviços nos prazos 
estabelecidos, os pagamentos mensais poderão ser suspensos até a 
regularização dos mesmos, sem prejuízo das penalidades previstas neste 
instrumento. 

3.3. A PRODESP efetuará os pagamentos por meio de depósito em conta corrente da 
CONTRATADA no Banco Nossa Caixa S.A. Para tanto, a CONTRATADA deverá 
informar a PRODESP dentro do prazo de 5 (cinco) dias a contar da data da 
assinatura do presente contrato, o número de sua conta corrente e o da agência 
escolhida para esse fim. 

	

3.4. 	As Notas Fiscais/Faturas representativas dos pagamentos mensais deverão ser 
entregues até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços, 
pela CONTRATADA ao Gestor do contrato designado pela PRODESP 
acompanhadas de relatórios de atividades. 

	

3.5. 	O Gestor da PRODESP após atestar a Nota Fiscal/Fatura deverá enviá-la à sede 
da PRODESP, situada na Rua Agueda Gonçalves, 240 — Setor de Almoxarifado — 
Via de Serviço — Taboão da Serra — SP. 

3.6. A PRODESP só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente 
Contrato, caso a Certidão Negativa de Débito - CND-INSS esteja em vigor. 

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

3.8. A PRODESP reterá dos pagamentos mensais a serem efetuados à 
CONTRATADA, pelos serviços prestados, o percentual estabelecido pela 
Legislação Municipal relativo ao ISSQN, em consonância com as disposições 
contidas na Lei Complementar n.° 116, de 31/07/2003. 

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

6/23 
Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP- CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 6845.6000(P 

INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br  - prodesp(Qsp.gov.br 	
1) 6845-671 

rsr 



• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

FAX: (1 

GSC 

ONFERE COM O ORIGINAL 

O O O O 8 

Veridia na 	to LarbosO 
Matr. 14.346-7 

Assistente Administrativo 
Gerência de Faciiities 

PRO.00.5359 
3.10. Quando a PRODESP for a fonte responsável pelo recolhimento do tributo, ela 

descontará dos pagamentos que fizer à CONTRATADA, segundo a legislação 
vigente, e recolherá nos prazos de lei. 

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

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

'PC 
R=Po.[( 	 ) 1] 

IPCo 

Onde: 

R = 	parcela de reajuste; 

Po = 	preço inicial do contrato no mês da apresentação da proposta, ou 
preço do contrato no mês de aplicação do último reajuste; 

IPC/IPCo = variação do IPC FIPE - índice de Preço ao Consumidor, ocorrida entre 
o mês de referência de preços, ou o mês do último reajuste aplicado, 
e o mês de aplicação do reajuste; 

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

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

Com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderá 
ser promovida revisão do preço contratual, desde que eventuais solicitações nesse 
sentido estejam acompanhadas de comprovação da superveniência de fatos 
imprevisíveis ou previsíveis de conseqüências, porém, incalculáveis, retardadores 
ou impeditivos da execução do ajustado, configurando álea econômica 
extraordinária e extracontratual, bem como de demonstração analítica de seu 
impacto nos custos deste Contrato. 

3.13. 

O L : 

7/23 
Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP- CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 6845.6 

INTERNET: www.prodesp.sp.qov.br  - prodespasp.qov.br  O 



• 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 

CONFERE COM O ORIGINAL 

LLi 
Vendia • .rto Barbosa 

Matr. 14.346-7 
Assistente Administrativo 

Gerência de F.i?itias 
PRO.00.5359 

00009' n2 u 

4.; 

3.13.1. A demonstração analítica será apresentada em conformidade com a 
Planilha de Custos e Formação de Preços a que se refere o Anexo IV do 
Contrato. 

IV - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA para assinatura do Contrato deverá entregar: 

4.1.1. Cronograma detalhado de Implantação do Posto, de acordo com o modelo 
constante no Caderno de Especificações Técnicas Anexo 1, subitem 2.6.1., 
para acompanhamento da PRODESP quanto ao seu cumprimento e para 
fins de remuneração das parcelas mensais. 

4.1.1.1. No Cronograma a ser apresentado a CONTRATADA deverá 
respeitar os prazos limites estabelecidos no subitem 2.2.2 deste 
instrumento. 

4.2. A CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de 
assinatura deste instrumento, deverá: 

	

4.2.1. 	Credenciar, junto a PRODESP, o seu Representante e seu substituto, a 
quem deverão ser conferidos poderes de ampla decisão e de 
representação legal, inclusive no que se refere aos recebimentos das 
notificações quanto as aplicações das sanções e multas previstas neste 
instrumento, bem como a apresentação das respectivas defesas, 
informando o número do telefone e endereço eletrônico (e-mail) para 
contato; 

	

4.2.2. 	Constituir uma equipe técnica composta de profissionais das principais 
áreas técnicas envolvidas na implantação do Posto: 
a) Coordenador técnico para implantação; 
b) Arquiteto responsável pela instalação do mobiliário e da comunicação 

visual 
c) Responsável técnico pela teleinformática; 
d) Responsável técnico pela área de recursos humanos; 

	

4.2.3. 	Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data 
da solicitação da PRODESP, o representante, bem como qualquer membro 
da equipe técnica de implantação do Posto caso não estejam 
desempenhando satisfatoriamente as suas funções de acordo com os ' 
critérios estabelecidos no Caderno de Especificações Técnicas Anexo I. 

4.3. A CONTRATADA, além de tornar disponível a equipe para a prestação de 
serviços, os materiais e os equipamentos necessários para a perfeita execução do 
objeto deste contrato, sem prejuízo de todas as obrigações estabelecidas no 
Caderno de Especificações Técnicas que compõem o Anexo I e ue integram o 
presente instrumento para todos os fins e efeitos, obriga-se a: 
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4.3.1. 	Manter os índices de satisfação alcançados pelos atuais Postos de 
Poupatempo no atendimento à População, conforme pesquisa publicada 
periodicamente; 

4.3.2. Responsabilizar-se pelo atendimento adequado às necessidades do 
cidadão, fornecendo informações e orientações corretas, completas e 
atualizadas; 

	

4.3.3. 	Responsabilizar-se pelo processo de produção de documentos a serem 
entregues à população; 

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

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

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

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

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

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

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

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

f) Atender despachantes, exceto quando houver o instrumento de 
procuração; 

g) Vender ou promover a venda de senhas, ou reservá-las; 
h) Receber valores ou objetos com a finalidade de facilitação no 

atendimento; 
i) Praticar ou induzir outro a praticar ato violento; 

O 
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D 	Praticar roubo ou furto nas dependências do Poupatempo — 
comprovado — ou induzir outro à prática, ou qualquer conduta ilícita; 

k) 	Criar dificuldades inexistentes na prestação de serviços, para obter 
vantagens monetárias. 

	

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

	

4.3.8. 	Responsabilizar-se pelos serviços de suporte técnico na realização das 
rotinas de Backup; 

	

4.3.9. 	No caso de incompatibilidades entre os sistemas utilizados pelos órgãos / 
instituições e o sistema operacional pré-instalado nos microcomputadores, 
ou qualquer outro software fornecido, a CONTRATADA providenciará o 
downgrade de versão no sentido de compatibilizar toda a solução. 

4.3.10. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados ou 
subcontratados, nos termos da legislação vigente, executando-os de forma 
a atender as diretrizes, padrões, normas e procedimentos, documentos 
estes recebidos mediante protocolo específico quando da assinatura do 
contrato; 

4.3.11. Providenciar a regular documentação necessária perante os órgãos e as 
autoridades competentes com a finalidade de possibilitar a implantação, 
operação e o funcionamento do Posto Poupatempo no local, com todas as 
aprovações que se fizerem pertinentes, tais como licenças, alvarás, 
vistorias, aprovações, matrícula no INSS se necessário, autorização dos 
serviços ou outros eventuais procedimentos; 

4.3.12. Submeter para aprovação da PRODESP, quando solicitado, amostras e 
protótipos dos itens especificados, para avaliação da conformidade destes 
com a descrição contida no Anexo 1 deste instrumento (caderno de 
especificações técnicas); 

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

4.3.14. Selecionar, contratar e capacitar os integrantes da equipe, devidamente 
contratados na forma da legislação aplicável para a prestação de serviços; 

4.3.15. Fornecer à equipe uniformes apropriados para cada tipo de trabalho, 
identificar o pessoal através de crachás, com fotografia recente, e também 
provê-los com os equipamentos convencionais de segurança e de Proteção 
Individual - EPI's, quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo 
com as normas de segurança. Todos os uniformes e os equipamentos 
devem ser substituídos sempre que for necessário a fim de serem mantidos 
em perfeitas condições de uso; 	 At CO 
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4.3.17. Implantar, de forma adequada os serviços de apoio, mantendo durante o 
horário de funcionamento do Posto Poupatempo suporte para dar 
atendimento a eventuais necessidades de manutenção e limpeza; 

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

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

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

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

4.3.21. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos integrantes da 
sua equipe, aqui incluídos os subcontratados; 

4.3.22. Responsabilizar-se integralmente pela prestação destes serviços com 
observação da legislação vigente aplicável, mantendo no Posto 
POUPATEMPO a quantidade de integrantes da equipe, equipamentos, e 
materiais suficientes ao perfeito atendimento do objeto desse contra • 
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serviços, em perfeitas condições de uso, de acordo com os prazos e níveis 
de SLA constante no caderno de especificações técnicas — Anexo I deste 
instrumento; 
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4.3.23. Responsabilizar-se exclusivamente pelos danos causados diretamente a 
PRODESP ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato; 

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

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

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

	

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

	

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

4.3.27. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva de todos e 
quaisquer itens (equipamento, dispositivo, programa, etc) necessários ao 
funcionamento adequado do Posto POUPATEMPO durante toda a vigência 
do contrato; 

4.3.28. Comunicar ao gestor da PRODESP ou ao seu substituto, caso seja 
necessária a substituição de qualquer integrante da equipe alocada para a 
execução dos serviços, sendo que o substituto, deve ter qualificação 
idêntica ou superior àquele que será substituído efetuando o devido 
cancelamento de senhas de acesso aos sistemas informatizados; 

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

4.3.30. Providenciar o seu cadastramento junto a PRODESP, concomitante à 
assinatura do contrato, caso não esteja cadastrada, bem como antê-lo 
atualizado durante toda a vigência contratual; 
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4.3.31. Fornecer serviços de apoio ao cidadão, composto de, copiadora, papelaria 
e fotos; 

4.3.31.1 	A utilização do espaço disponível nas dependências internas e 
externas do Posto, para ações promocionais de marketing e/ou 
venda de produtos ou serviços por empresas interessadas, 
dependerá de prévia autorização da Prodesp quanto ao objeto e 
finalidade pretendido, recebendo esta obrigatoriamente o valor 
correspondente a 30% da receita auferida pela contratada 
proveniente desta utilização. 

4.3.31.2 Os serviços de apoio ao cidadão deverão obedecer ao 
Regulamento constante no Caderno de Especificações Técnicas 
- Anexo I do presente contrato. 

4.3.32. Todo e qualquer quantitativo mencionado neste contrato não exime a 
CONTRATADA de manter as reservas técnicas respectivas para o bom e 
fiel cumprimento deste; 

4.3.33. Observar, com vista a fiscalização dos serviços prestados, os indicadores 
que vierem a ser implantados pela PRODESP, para garantir o padrão de 
qualidade dos Postos POUPATEMPO; 

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

4.3.35. Manter, para a prestação dos serviços objeto deste contrato profissionais 
contratados pelo regime CLT, cujas funções exijam subordinação, 
continuidade e pessoalidade, atendendo a todos os requisitos e perfil 
técnico e gerencial exigidos no Anexo l — Caderno de Especificações 
Técnicas, que integra este contrato; 

4.4. 	Responsabilizar-se, sem qualquer espécie de solidariedade/subsidiariedade por 
parte da PRODESP, pelas obrigações de natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, 
acidentária e civil, em relação ao pessoal que a mesma alocar para a prestação dos 
serviços objeto do presente contrato. 

4.4.1. Em caso de propositura de ação trabalhista, decorrente e relacionada com a 
prestação de serviços objeto deste contrato, por empregado da 
CONTRATADA, na qual a PRODESP seja citada na condição de reclamada 
ou litisconsorte, a PRODESP poderá reter o valor da condenação em 
primeira instância, até o trânsito em julgado da decisão, ou quitação do 
débito pela CONTRATADA; 

2 
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4.4.1.1. A retenção prevista no item anterior será efetuada sobre os valores 

consignados nas notas fiscais/faturas; 

4.4.1.2. No caso de condenação da PRODESP na qualidade de devedora 
subsidiária, os valores retidos, na forma dos itens anteriores, serão 
utilizados na satisfação da condenação, obrigando-se a 
CONTRATADA complementá-los, no prazo estabelecido à época 
pela PRODESP, caso a retenção seja insuficiente. 

4.5. 	Fica a CONTRATADA obrigada, por seus administradores, sócios e gerentes, por 
seus funcionários ou terceiros contratados e/ou sub-contratados, credenciados e 
representantes, a manter e guardar o mais expresso, estrito e absoluto sigilo sobre 
dados, informações, conteúdo, especificações técnicas, características de 
ambientes, relações ou informações de caráter comercial com clientes da 
PRODESP, a que tenham acesso ou conhecimento, sob qualquer forma, em 
decorrência da prestação dos serviços e/ou fornecimento de bem, objeto deste 
contrato, no decorrer da sua execução ou cumprimento, sob pena de responder 
civil e criminalmente pelo seu descumprimento, ficando responsável pela reparação 
por prejuízos materiais, morais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes. 
4.5.1. 	A obrigação de sigilo prevista no caput desta cláusula aplica-se não só pelo 

prazo de vigência ou de execução dos serviços/fornecimento previstos 
neste contrato como estende-se também após seu encerramento de forma 
indefinida. 

4.6. 	A CONTRATADA obriga-se, ao término da vigência do presente contrato, entregar 
sem ônus adicionais, as benfeitorias, móveis e equipamentos, mantendo as 
condições de utilização e funcionamento estabelecidas no Anexo I deste contrato. 

4.7. A CONTRATADA obriga-se à assinatura do "Termo de Ciência e Notificação", 
ANEXO VI deste contrato, dando ciência da remessa da documentação do 
procedimento licitatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

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

4.8. 	Assinar ao término da vigência do presente contrato, o Termo de Encerramento e 
de Quitação, conforme modelo ANEXO VII deste contrato. 

V - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA PRODESP 

5.1. A PRODESP obriga-se a: 
5.1.1. 	No prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato, 

informar, por escrito, a CONTRATADA, o nome do Gestor do contrato e o 
do seu substituto imediato com o qual deverão ser m tidos todos os 
contatos e troca de correspondências; 
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5.1.2. 	Fornecer todas as informações necessárias para a realização dos serviços; 

	

5.1.3. 	Definir os conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos do Posto 
POUPATEMPO e entregar à CONTRATADA, até a data de início de 
operação, o "Manual de Operações" e "Normas e Procedimentos"; 

	

5.1.4. 	Definir e dimensionar os órgãos e instituições que participarão do Posto 
POUPATEMPO; 

	

5.1.5. 	Manter contatos junto aos representantes institucionais dos órgãos e 
instituições que participam do Programa Poupatempo; 

5.1.6. Promover a qualquer tempo, nas dependências do Posto POUPATEMPO 
auditoria dos serviços contratados devendo a CONTRATADA fornecer as 
facilidades necessárias para tanto; 

	

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

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

5.1.7.2. As necessidades da administração do Posto que não forem 
atendidas por esta estrutura serão de responsabilidade da 
CONTRATADA, devendo esta apresentar solução para aprovação 
da PRODESP. 

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

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

VI- SUBCONTRATAÇÃO 

	

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

	

6.2. 	Na hipótese de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável 
perante a PRODESP pelo fornecimento e serviços subcontratados, não assumindo 

)
esta qualquer vínculo contratual com a subcontratada. 
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6.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de 
assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciária, fundiária, 
securitária e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) pelos mesmos meios 
estabelecidos no item 3.7., cláusula III deste instrumento, ao gestor do contrato, 
sob pena da aplicação das sanções previstas neste instrumento. 

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

6.5. 	Poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela PRODESP os 
valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela 
CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma 
competência e ao mesmo serviço. Neste caso, a CONTRATADA deverá, destacar 
na sua Nota Fiscal / Fatura as retenções da seguinte forma: 

a) Retenção para a Previdência Social: informar o valor correspondente a 11)̀/0 
(onze por cento) do valor bruto dos serviços; 

b) Dedução dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total 
correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços 
subcontratados; 

c) Valor retido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à 
diferença entre a retenção, apurada na forma da letra 'a", e a dedução efetuada 
conforme previsto na letra "b", que indicará o valor a ser efetivamente retido 
pela PRODESP. 

6.5.1. E juntamente com sua Nota Fiscal / Fatura, encaminhar à PRODESP 
cópia: 

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

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

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

O 
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6.6. 	Para a execução dos serviços é facultado à contratada subcontratar os serviços de 

copa, vigilância, limpeza e transporte e os serviços de apoio (copiadora, 
papelaria e fotos) entre outros, desde que não compreendam as atividades de 
serviços de gestão, gerenciamento ou administração, serviços de recepção, 
informação, orientação e atendimento presencial ao público. 

VII- GARANTIA DE FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO 

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

7.2. 	A garantia mencionada no item 7.1. será prestada por caução em dinheiro, títulos 
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo a caução em 
dinheiro ou título da dívida pública, ter sido emitidos sob a forma escriturai, 
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme 
definido pelo Ministério da Fazenda. 

7.2.1. 	A garantia mencionada nos itens 7.1. e 7.2. deverá ser válida por prazo não 
inferior à vigência do contrato ou de suas prorrogações, devendo ser 
providenciada, sempre que necessária, a revalidação destas garantias. 

7.3. A CONTRATADA providenciará complementação da garantia, de forma a manter a 
equivalência estipulada no item 7.1. acima, no prazo de 20 (vinte) dias da 
assinatura de eventual aditamento ou prorrogação contratual que altere o valor 
deste Contrato. 

7.4. No caso da CONTRATADA não apresentar a garantia ou a sua complementação 
conforme os itens 7.1. e 7.3, acima, a PRODESP reterá os pagamentos devidos 
até a apresentação ou complementação da mesma, sem prejuízo da rescisão, bem 
como da aplicação das penalidades previstas na cláusula XII - DA RESCISÃO E 
PENALIDADES. 

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

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

4„ 
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7.7. A garantia prestada pela CONTRATADA será liberada ou restituída após a 
execução do contrato e quitação das obrigações resultante deste. 

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

VIII- ACOMPANHAMENTO 

	

8.1. 	O acompanhamento do serviço objeto deste contrato será exercido por prepostos 
designados pela PRODESP e por representante da mesma alocado nas 
dependências da CONTRATADA e credenciados junto a esta, obrigando-se a 
CONTRATADA a atender prontamente às exigências desses prepostos que terão 
poderes para solucionar dúvidas e transmitir por escrito as instruções da 
PRODESP à CONTRATADA, bem como recusar serviços que não atendam as 
especificações devidas de qualidade. 

IX - COMUNICAÇÃO 

	

9.1. 	As comunicações recíprocas relativas a este contrato somente serão consideradas 
como efetuadas, se entregues através de correspondência mencionando o número 
deste contrato e o assunto específico do seu conteúdo, devendo ser protocoladas e 
endereçadas conforme segue: 

PRODESP 
Cia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo 
Nome do responsável pela gestão do contrato: Wilson Luque 
Endereço: Rua Florêncio de Abreu, 848— 2.°andar — São Paulo/SP — Cep.: 01030- 

001, Fones: 11 3456-8864 e 11 3456-8800. 
Ref. Contrato n°: PRO.00.5359 

CONTRATADA 
Nome da empresa: TB — SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA. — Empresa Líder do 
CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO. 
Nome do responsável pela gestão do contrato: Marco Antonio 
Endereço: Estrada dos Casa, 3777 — São Bernardo do Campo/SP — Cep.: 09840-
000, Fone: 11 2155-9400 e Fax: 112155-9430 
Ref. Contrato n°: PRO.00.5359 

9.2. 	A entrega de qualquer carta ou documento far-se-á por portador, com protocolo de 
recebimento e o nome do remetente, conforme acima descrito, ou, através dos 
CORREIOS com aviso de recebimento - AR. 
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X - CONFIDENCIALIDADE, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING 

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

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

10.3. A utilização comercial em quaisquer espaços internos ou externos para ações de 
marketing, mesmo que apenas patrocinadas só poderão ser realizadas ou 
contratadas mediante o prévio conhecimento e autorização da PRODESP. 

XI - ALTERAÇÕES DE LAYOUT 

11.1. Quando da necessidade de mudança de layout para ampliação de órgãos 
existentes ou entrada de novas instituições e havendo disponibilidade as partes 
deverão: 

PRODESP 
• Definir os órgãos e seu dimensionamento de acordo com negociação efetuada 

junto aos mesmos; 
• Elaborar layout preliminar; 
• Aprovar layout definitivo e orçamento apresentados pela CONTRATADA 
• Autorizar a execução das adequações de layout e infra-estrutura. 

CONTRATADA 
• Apresentar o layout definitivo juntamente com o orçamento 
• Executar as alterações aprovadas. 

11.2. Concluídas as adequações e aceitas pela PRODESP, a CONTRATADA deverá 
emitir a nota fiscal/fatura conforme item 3.4 deste contrato. 

11.3. O pagamento será feito em 30 (trinta) dias a contar da data de ntrega a nota 
fiscal/fatura. 

CONFERE COM O ORIGINAL 
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XII - RESCISÃO E PENALIDADES 

12.1. Constituem motivos de rescisão da presente avença aqueles relacionados no artigo 
78 da Lei Federal n° 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, sendo 
reconhecido o direito da PRODESP em haver da CONTRATADA as sanções 
previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e as disposições do Decreto 
Estadual n° 48.999, de 29/09/04, pela inexecução total ou parcial das obrigações 
contratuais. 

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

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

12.3.1. Advertência; 

12.3.2. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal do contrato, 
por dia de atraso na implantação ou operação do Posto Poupatempo; 

12.3.3. Multa de 2% (dois por cento) do faturamento mensal e, no caso de nova 
infração, 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, pelo 
descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente 
contrato.; 

12.3.4. Multa equivalente a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total do 
contrato, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da 
CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da 
PRODESP. 

12.3.5. Suspensão temporária de licitar ou contratar com a PRODESP, pelo prazo 
de até cinco anos; 

12.3.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a PRODESP 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a 
PRODESP pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no subitem 12.3.5., acima. 

12.3.7. Os valores das multas serão descontados na fatura vincend. à res ectiva 
aplicação. 
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12.4. Ficará a critério da PRODESP a aplicação cumulativa ou não das sanções acima 
estipuladas, conforme art. 87, § 2° da Lei 8.666/93. 

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

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

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

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

XIII — DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. As partes contratantes ficarão sujeitas às normas dispostas na Lei Federal n.° 
10.520 de 17/07/2002, Decreto Estadual n.° 47.297 de 06/11/2002, Regulamento 
de Licitação na Modalidade de Pregão da PRODESP, publicado no DOE de 
12/03/2003 e republicado no DOE de 23/10/2003 e Lei Federal n.° 8.666, de 
21/6/93 e alterações posteriores, bem como às disposições do Decreto Estadual n.° 
48.999/04. 

13.2. Todos os tributos decorrentes do presente contrato correrão por conta da (\\ 
CONTRATADA. 

13.3. O cumprimento, durante a execução dos serviços, das leis federais, estaduais e 
municipais vigentes correrá por conta da CONTRATADA, sendo esta a única e 
exclusiva responsável pelas infrações que houver. 
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13.4. O presente contrato obriga as partes contratantes por si e por seus sucessores e 

não pode ser cedido ou transferido, total ou parcialmente, a terceiros estranhos a 
esta contratação, sem o prévio e expresso consentimento da outra parte. 

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

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

13.7. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes a não 
ser por meio de Aditivo Contratual. 

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

XIV - ANEXOS DO CONTRATO 

14.1. Fazem parte integrante deste contrato: 

Anexo I Caderno de Especificações Técnicas (Anexo XII do Edital) 

Anexo II Planta de Layout (Anexo XI do Edital) 

Anexo III Proposta de Preços, Planilhas de Implantação, Operação e Manutenção 
(Anexos IX, IX - A e IX - B do edital) 

Anexo IV Planilhas de Custos e Formação de Preços (Anexo IX — C do edital) 

Anexo V Cronograma detalhado de Implantação do Posto Poupatempo 

Anexo VI Termo de Ciência e de Notificação; 

Anexo VII Termo de Encerramento 

VIII kAnexo Instrumento Particular de Co,ituiRão de Consórcio. 
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XV-FORO 

15.1. As partes contratantes elegem como foro competente o da Comarca de Taboão da 
Serra, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado 
que seja, para dirimir as questões porventura decorrentes da execução deste 
contrato. 

E, por estarem assim justas e contratadas, o presente instrumento é assinado pelas 
partes, em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, 
para que surta os seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores. 

	

gTaboão da Serra, // de 	/572,9) 	de 2.008 . 

/117»  
COMPANHIA DE PROCESSAMENÏTe D DADOS DO 

ADO DE SÃO PAULO- PRODE P. 
Ilídie M. M cPiQ 	 PAULO SÉRGIO VARELLA 

	

da Nrsos Proetos 	Diretor de Serviços ao Cidadão 91uperirftendertts 	 j  
Metr.: 12.051-0 

TESTEM HAS: 

TB — SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA 
— LÍDER DO CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM 
ATENDIMENTO. 

niffiCISCO JOSÉ DA SILVA 
Diretor 

FFAELE  

Especallsta Sup. Gesta 
mau • 

MARCO ANTONIC 
GERENTE DE CONTRATOS 
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O programa Poupatempo conta hoje com 18 unidades de atendimento no Estado de São Paulo, 
sendo 11 Postos fixos e 7 Unidades Móveis, com média de 75.000 atendimentos diários, 
totalizando, desde o inicio de operação em 1997 até hoje 124 milhões de atendimentos. 
Com objetivo de agilizar a expansão do atendimento do Poupatempo no Estado de São Paulo, o 
Governo Estadual optou pela contratação de prestação integrada de serviços para 
operacionalização dos Postos Poupatempo. 
Este caderno detalha a especificação dos recursos e serviços necessários à implantação, 
manutenção e operação do Poupatempo Osasco, objeto desta licitação. 

1. OBJETO 
Constituem objeto da presente licitação a Prestação de Serviços de Gestão abrangendo 
Serviços Integrados de Implantação, de Operação e Manutenção do Posto Poupatempo 
Osasco, englobando: 

• Informação, orientação ao público e atendimento presencial nos órgãos da administração 

direta; e de administração do Posto; 

• Fornecimento e manutenção do mobiliário para todo o Posto; 

• Fornecimento e manutenção da comunicação visual para todo o Posto; 

• Fornecimento e manutenção dos recursos de teleinformática necessários à operação do 

Posto; 

• Fornecimento e manutenção dos equipamentos de gerenciamento de atendimento para 

todo o Posto; 

• Fornecimento de infra-estrutura e apoio logístico para a Formação e Capacitação de todos 

os funcionários; 

• Realização de Programas de Formação e de Educação Continuada para todos 

funcionários; 

• Fornecimento e reposição de Uniformes e Crachás para todos funcionários; 

• Disponibilização de serviços de apoio ao cidadão: copiadora, papelaria e fotos; 

• Execução e reposição da folheteria e de impressos; 

• Divulgação do Posto para inauguração e durante todo período de operação; 

• Manutenção das instalações prediais e de ar condicionado; 

• Prestação do serviço de limpeza do Posto; 

• Prestação do serviço de vigilância do Posto; 

• Prestação do serviço de copa para atendimento aos funcionários do Posto; 

• Prestação do serviço de transporte de documentos; 

• Fornecimento de material de uso continuo, compreendendo material de ccn umo de 
escritório e insumos de informática - para a administração do Posto e órgãos da 

administração direta. 
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2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES POUPATEMPO 

2.1. Conceitos do Programa Poupatempo 

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

• Estabelecer um novo paradigma no serviço público no que diz respeito ao padrão de 
atendimento ao cidadão, oferecendo serviços públicos com eficiência, qualidade e 
rapidez. 

• Formas de atendimento: 

• Atendimento presencial 
• Auto-atendimento (totens e caixas eletrônicos) 

2.2. Princípios do Programa Poupatempo 

• Dar atendimento sem privilégios 
• Ampliar o acesso do cidadão às informações e aos serviços públicos 

• Proporcionar qualidade de atendimento, economia de tempo e esforço ao cidadão 

• Restaurar o caráter público dos serviços de atendimento 

• Propiciar transparência à gestão pública 
• Aproximar o Estado do Cidadão 
• Buscar a melhoria contínua do atendimento por meio da desburocratização e da 

simplificação de processos sempre que possível, sem ferir a legislação existente 
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2.5. 	Previsão de Atendimento e Dimensionamento do Posto 

• Demanda Potencial: Município de Osasco, municípios da Zona Oeste da Região 

Metropolitana de São Paulo e bairros da Zona Oeste da Capital 

• Capacidade de atendimento estimada: 7.000 atendimentos diários 

• Área útil: 5.000 m2 de área de atendimento + 2.500m2  de área para vistoria e lacração 

• Horário de funcionamento: 10 horas de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00hs; e 

06 horas aos sábados, das 8:00 às 14:00hs. 

2.6. Cronograma de Implantação do Posto OSASCO (Sintético) 

ETAPA 
	 1 

MESES 
2 3 4 5 6 

Publicação do Edital / Pregão Presencial 

Implantação 	do 	Posto: 	providenciar 	todos 	os 	recursos 
necessários, os serviços de apoio operacional, e a seleção, 
formação e capacitação da equipe  
Instalação de equipamentos / Testes / Pré-operação 

2.6.1. Cronograma de Implantação do Posto OSASCO (Detalhado) 

Segue modelo a ser preenchido pela contratada a ser entregue a Prodesp para 
assinatura do contrato, lembrando que deverão ser respeitadas as datas limites 
apontadas na minuta do contrato no subitem 2.2.2. 
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ATIVIDADE 
MESES 

1 2 3 4 5 

I- MOBILIÁRIO I 

A - Divisórias, mesas, balcões e mobiliário do CPD ! 

ai - Apresentação dos protótipos para aprovação 

a2- Fabricação e Entrega 

a3 - Montagem das divisórias 

a4 - Distribuição das mesas 

B - Cadeiras, Armários(aço e formica), acessórios - Fabricação / 
Entrega 
C - Bancos, Aparadores de granito, Lixeiras de aço - Fabricação 
/ Entrega 

II - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

Apresentação dos protótipos para aprovação 

Fabricação / Instalação 

III - EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS 

A - Laminadoras, perfuradoras e coletoras de impressão digital - 
Fabricação / entrega 

B - Demais equipamentos específicos - Fabricação I entrega 

IV - TELEINFORMÁTICA 

A- Cabeamento Estruturado 

ai - Instalação 

B - Solução Lan 

bl - Contratação (poderá depender de importação) 

b2 - Prazo de entrega 

b3 - Instalação 

C - Equipamentos de Informática - Aquisição (vários itens) 

c/ - Entrega 

c2 - Instalação 

D - Sistema de Telefonia 

dl - Entrega 

d2 - Instalação 

E - Telefonia / Interligação 

el - Contrafação 

e2- Instalação 

G - Telefones públicos 

gl - Contratação 

g2 - Instalação 

V - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO 

Instalação dos equipamentos específicos 

VI - PONTO ELETRÔNICO 

Instalação dos equipamentos e softwares 
o 
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VII - SERVIÇOS DE APOIO 

A - Limpeza / Inicio da operação 

B -Vigilância /Inicio da operação 

C - Copa / Inicio da operação 

D - Transportes / Inicio da operação 

E - Foto e copiadora / Inicio da operação 

VIII - RECURSOS HUMANOS 

A - Equipe da Contratada 

ai - Processo Seletivo 

a2— Contratação 

a3 - Apresentação da listagem completa 

IX - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

A - Formação e Capacitação de toda equipe do 
Posto: servidores públicos e equipe da contratada  

ai - Módulo I: Conceituai - Programa Poupatempo 

a2 - Módulo II: em Serviço 

a3 - Módulo III: Comportamental 

X- UNIFORMES E CRACHÁS 

Apresentação dos protótipos para aprovação 

Coleta de medidas 

Confecção 

Entrega 

XI - IMPRESSOS OFICIAIS 

Apresentação do layout para aprovação 

Execução e entrega 

XII - MATERIAL DE USO CONTINUO 

Aquisição e entrega 

XIII — FOLHETERIA 

Apresentação do protótipo para aprovação 

Execução/Entrega 

XIV - DIVULGAÇÃO / PUBLICIDADE 

Apresentação de peças publicitárias para 
aprovação pelo Governo 

Execução 
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Veiculação na Miclia 

XV - INSTALAÇÃO E TESTES 

XVI - PRÉ-OPERAÇÃO 

XVII— INAUGURAÇÃO 

3. RESPONSABILIDADES NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 
POSTOS POUPATEMPO 

3.1. DIRETRIZES GERAIS 

3.1.1. RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO / SUPERINTENDÊNCIA 

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

• Definição e dimensionamento dos órgãos e instituições que participarão de 

cada Posto Poupatempo 

• Contatos junto aos Representantes Institucionais dos órgãos e instituições 

que participam do Programa Poupatempo 

• Monitoramento da qualidade de atendimento 

• Auditorias 

• Sistemas comuns a todos os Postos: 

• INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO 

• MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO 

• ESTATÍSTICA 

• GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO 

• CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS 

3.1.2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

• Cumprimento das diretrizes, padrões e normas definidos pelo Poupatem 

• Prestação dos serviços conforme padrão de atendimento Poupatempo 

• Controle administrativo - financeiro 

• Prestação de contas 

3.2. DETALHAMENTO / QUADROS RESUMO 

As principais atividades e responsabilidades da Prod 
encontram-se detalhados e agrupados nos quadros a seg 
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o 
PRODESP 

Tecnologia da Informação 	 PREGÃO N° 182/2007 
3.2.1. IMPLANTAÇÃO: PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO E 

CONTRATADA 

ITEM 
RESPONSABILIDADES , 

PRODESP/POUPATEMPO 
RESPONSABILIDADES DO , 	 , 	_ 

CONTRATADO 
A.  CARACTERIZAÇÃO DAS 

UNIDADES 
• DEFINIÇÃO DO MUNICÍPIO / 

BAIRRO 
• HORÁRIO 	 DE 

FUNCIONAMENTO 
• CAPACIDADE 	 DE 

ATENDIMENTO GERAL 
• METRAGEM 
• ESTRUTURA 

ORGANIZACIONAL: 	GERAL 
E DO POSTO 

• CRONOGRAMA 	 DE 
IMPLANTAÇÃO GERAL 

B.  SELEÇÃO DA ÁREA • DISPONIBILIZAÇÃO 	DO 
IMÓVEL 

C.  DIMENSIONAMENTO DE • DEFINIÇÃO DE ÓRGÃOS E APRESENTAÇÃO DE 
RECURSOS SERVIÇOS CRONOGRAMA 

• ESTIMATIVA 	 DA DETALHADO 

CAPACIDADE 	 DE 
ATENDIMENTO 	POR 
ÓRGÃO: 

• ESFERA ESTADUAL 
(ADM. 	DIRETA 	E 
INDIRETA) 

• ESFERA FEDERAL 
• ESFERA MUNICIPAL 
• OUTRAS 

INSTITUIÇÕES 
• SISTEMÁTICA 	 DE 

ATENDIMENTO 	 E 
RECURSOS 	NECESSÁRIOS 
(RH, 	TELEINFORMÁTICA, 
MOBILIÁRIO, ETC). 

D. ESPAÇO 	FÍSICO / • DISPONIBILIZAÇÃO 	DO • .OBTENÇÃO DE 

ADEQUAÇÃO 
ESPAÇO 	FÍSICO 	E 

DO 
DA 

ESPAÇO 	 FÍSICO, 
ADEQUADO 	 ÀS 

ALVARÁ 	 DE 
FUNCIONAMENTO 

INFRA-ESTRUTURA NECESSIDADES 	DE JUNTO AOS ÓRGÃOS 
OPERAÇÃO DO POSTO COMPETENTES. 

• PROVIDENCIAS 	PARA 
APROVAÇÃO 	 DOS 
PROJETOS 	JUNTO 	AOS 
ÓRGÃOS 	PÚBLICOS, 
INCLUINDO O HABITE-SE 

E. MOBILIÁRIO • ESPECIFICAÇÕES • APRESENTAÇÃO DE 
TÉCNICAS PROTÓTIPO 

• APROVAÇÃO 	 DO • FORNECIMENTO E 
PROTÓTIPO INSTALAÇÃO 

F. COMUNICAÇÃO VISUAL • ESPECIFICAÇÕES • APRESENTAÇÃO DA 
TÉCNICAS PROPOSTA 	E DO 

• APROVAÇÃO 	 DA PROTÓTIPO 
PROPOSTA 	E 	DO • FORNECIMENTO E 
PROTÓTIPO INSTALAÇÃO 

CONFERE GOM O ORIGINAL 

10  I 14 I 1)- 
Vendia aP o Ig 9116  Mar. 345 

Facilities 
Assistente drninistrativ 

Gerência de  
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PREGÃO N° 182/2007 

CONFERE COM O ORIGINAL 

G.  TELEINFORMÁTICA • 
• 

• 
• 
• 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E SOFTWARES 
EQUIPAMENTOS DE REDE 
SISTEMA TELEFÔNICO 
DEFINIÇÃO DE INDICADORES 
DE QUALIDADE DOS 

• 

• 

SOLUÇÃO 	DE 
COMUNICAÇÃO 	DE 
VOZ 
FORNECIMENTO 	E 
INSTALAÇÃO 	DE 
TODOS 	 OS 
RECURSOS 	DE 
TELEINFORMÁTICA, 

SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÃO FORNECIDOS 	PELA 
DAS NECESSIDADES CONTRATADA. 

• APROVAÇÃO DOS • ACOMPANHAMENTO E 
EQUIPAMENTOS SUPORTE 	TÉCNICO 

• INSTALAÇÃO DE SISTEMAS AOS 	TESTES 	DE 
APLICATIVOS / PRODESP TODOS 	 OS 

• ACOMPANHAMENTO DA RECURSOS 	DE 
INSTALAÇÃO DE TODOS TELEINFORMÁTICA 
SISTEMAS APLICATIVOS, 
EXCETO AQUELES ALOCADOS 

• DISPONIBILIZAR, 	SE 
NECESSÁRIO, 	LINHA 

PELA CONTRATADA DE 	COMUNICAÇÃO 
• PROVIDÊNCIAS PARA DE 	DADOS 	PARA A 

DISPONIBILIZAÇÃO DAS ADMINISTRAÇÃO 	DO 
LINHAS DE COMUNICAÇÃO POSTO. 
DE DADOS 

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

• PROVIDÊNCIAS DE GERAÇÃO 
DE ENDEREÇOS LÓGICOS E 
AUTORIZAÇÕES DE ACESSOS 
DAS REDES EMULADORES 
DE TERMINAIS (IIRGD, 
DETRAN, FAZENDA, CDHU • CRONOGRAMA 
ETC) DETALHADO 	DA 

• APROVAÇÃO DO INSTALAÇÃO 	DOS 
CRONOGRAMA DETALHADO RECURSOS 	DE 
DE INSTALAÇÃO TELEINFORMÁTICA 

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

• DEFINIÇÃO DE ACESSO À 
INTERNET E CORREIO 
ELETRÔNICO 

H.  SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO DE 

• ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
DA SOLUÇÃO E DOS 

• FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO DOS 

ATENDIMENTO EQUIPAMENTOS, PARA TODO HARDWARES E 
POSTO TESTES 

• APROVAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS 

• FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO DO SISTEMA 
APLICATIVO 

• REALIZAÇÃO DOS TESTES DO 
SISTEMA 

I.  EQUIPAMENTOS 
ESPECÍFICOS 

• 
• 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
APROVAÇÃO DOS 
EQUIPAMENTOS 

• FORNECIMENTO, 
INSTALAÇÃO, 
ACOMPANHAMENTO E 

• REALIZAÇÃO DOS TESTES SUPORTE TÉCNICO 

(PELOS ÓRGÃOS) AOS TESTES 

J.  MATERIAL DE USO CONTÍNUO • ESPECIFICAÇÕES 	PARA 	OS • FORNECIMENTO 	DE 
ÓRGÃOS 	ESTADUAIS 	DA 	ADM TODO 	MATERIAL 	DE 
DIRETA 	(MATERIAL 	ESPECÍFICO, 
DE 	INFORMÁTICA 	E 	DE 

CONSUMO 	E 	DOS 
INSUMOS 	 DE 

ESCRITÓRIO) INFORMÁTICA 

• FORNECIMENTO 	 DE UTILIZADOS 	P 	A 

FORMULÁRIOS 	DE 	SEGURANÇA AD 	ISTRAÇAO 
PARA OS ÓRGÃOS ESTADUAIS DA PO.TS 	E 	ÓRGÃO 

ADM 	DIRETA 	(CARTEIRA 	DE ES 	DU 	IS 	D 

- 
TRABALHO, FORMULÁRIOS PARA 
LICENCIAMENTO ETC); 

AD 	NIS 	AÇÃO DEPT , 
COM 	EX 	Ç 

—, 
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PREGÃO N° 182/2007 _ 
DAQUELES 	CUJO 
FORNECIMENTO 	É 	DE 
RESPONSABILIDADE 	DO 
GOVERNO ESTADUAL 

K. RECURSOS HUMANOS • 
• 

QUADRO GERAL DE RH 
PERFIL 	E 	DESCRIÇÃO 	DAS 

• CRONOGRAMA 
DETALHADO DE SELEÇÃO 

ATIVIDADES: DE 	SUA 	EQUIPE 	E 

• ADMINISTRAÇÃO DO POSTO CAPACITAÇÃO DE TODA 
EQUIPE DO POSTO 

• PRESTAÇÃO 	 DE 
INFORMAÇÕES 	E 	DE 
ORIENTAÇÃO 

• 
• ATENDIMENTO 
CONTRATAÇÃO DOS GESTORES 1 

• CONTRATAÇÃO 	DE 
EQUIPE 	TECNICA 	PARA 
REALIZAÇÃO 	DAS 

POUPATEMPO ATIVIDADES 
• ALOCAÇÃO 	DE 	SERVIDORES 

PÚBLICOS 	/ 	CARGOS 
OBRIGATÓRIOS 

• ALOCAÇÃO 	DE 	MÉDICOS 	E 
PSICÓLOGOS PARA SERVIÇOS DO • FORNECIMENTO 	DE 

DETRAN INFRA-ESTRUTURA 	E 
APOIO 	LOGÍSTICO 	PARA 

• FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO: FORMAÇÃO 	 E 
• MÓDULO CONCEITUAL CAPACITAÇÃO DE TODA 
• MÓDULO 	COMPORTAMENTAL EQUIPE DO POSTO 

- 	 ESPECIFICAÇÕES • CONTRATAÇÃO 	DO 
TÉCNICAS 	 E TREINAMENTO 
ACOMPANHAMENTO COMPORTAMENTAL 

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

INSTALAÇÃO 	DO 	PONTO 
• SISTEMA 	 DE ELETRÔNICO 

GERENCIAMENTO 	 DE 
ATENDIMENTO 

• REQUISITOS 	TÉCNICOS 	PARA 
SISTEMA 	DE 	CONTROLE 	DE 
FREQUÊNCIA 

L.  UNIFORMES E CRACHÁS • ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS • APRESENTAÇÃO DE 
• APROVAÇÃO DOS PROTÓTIPOS PROTÓTIPO 

• FORNECIMENTO A 
TODOS OS 
FUNCIONÁRIOS DO 
POSTO 

M.  FOLHETERIA • ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS • ELABORAÇÃO DO LAY- 
• APROVAÇÃO DO LAY-OUT E DO OUT 

PROTÓTIPO • APRESENTAÇÃO DO 
PROTÓTIPO 

• EXECUÇÃO DA 
FOLHETERIA 

N.  DIVULGAÇÃO • DIRETRIZES • APRESENTAÇÃO DE 
• APROVAÇÃO DA PROPOSTA PROPOSTA 

• REALIZAÇÃO DA 
DIVULGAÇÃO 

O.  SERVIÇOS DE APOIO • DIRETRIZES PARA INSTALAÇÃO E • DISPONIBILIZAÇÃO DOS 
OPERAÇÃO DE: SERVIÇOS 

• COPIADORA, PAPELARIA E 
FOTOS. 

P. CONVÊNIOS 	COM 
ÓRGÃOS PARTICIPANTES 

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

- 
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3.2.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS 

ITEM. f 
, 

RESPONSABILIDADES DO 
: CONTRATADO 

RESPONSABILIDADES PRODESP 
1 POUPATEMPO 

A.  RECURSOS FÍSICOS / • DIRETRIZES GERAIS PARA • PRESTAÇÃO DO 
MANUTENÇÃO DAS MANUTENÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE 
INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO MANUTENÇÃO 

B.  MOBILIÁRIO • PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO 

C.  COMUNICAÇÃO VISUAL • PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO 

D.  TELEINFORMÁTICA • DIRETRIZES PARA • PRESTAÇÃO DO 
MANUTENÇÃO DE: SERVIÇO DE 

• EQUIPAMENTOS DE MANUTENÇÃO E 
INFORMÁTICA ATUALIZAÇÃO DOS 

• EQUIPAMENTOS DE REDE RECURSOS DE  
• SISTEMA TELEFÔNICO 

INFORMÁTICA E DE 
 TELEFONIA 

• DIRETRIZES PARA • PRESTAÇÃO DE 
ATUALIZAÇÃO ATENDIMENTO E 
TECNOLÓGICA DE SUPORTE TÉCNICO DE 
EQUIPAMENTOS PRIMEIRO NÍVEL A 

• DIRETRIZES PARA TODOS OS ÓRGÃOS / 
ATUALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
SOFTWARES PARTICIPANTES 

• MANUTENÇÃO DE SISTEMAS • GESTÃO PERMANENTE 
APLICATIVOS - PRODESP DOS RECURSOS DE 

• APOIO / REGISTRO / TELEINFORMÁTICA 
ACOMPANHAMENTO DAS FORNECIDOS E DA 
CONTINGÊNCIAS POR MEIO INFRA-ESTRUTURA DE 
DA CENTRAL DE CABEAMENTO DE 
MONITORAMENTO DE REDE E TELEFONIA. 
SISTEMAS DO POUPATEMPO 4, GESTÃO PERMANENTE 

DA DISPONIBILIDADE 
DOS TÓTENS AUTO- 
ATENDIMENTO (GUIA 
DE INFORMAÇÕES 
SOBRE SERVIÇOS 
PÚBLICOS, 
BANCÁRIOS, 
INSTITUIÇÕES etc). 

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

E. SISTEMA DE • MANUTENÇÃO E AJUSTES • PRESTAÇÃO DO 
GERENCIAMENTO DE DO SISTEMA SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO • RECICLAGEM PERIÓDICA NA MANUTENÇÃO DOS 

CAPACITAÇÃO, DEVIDO A EQUIPAMENTOS 
AJUSTES E ATUALIZAÇÕES e AVALIAÇÃO DA 
DO SISTEMA UTILIZAÇÃO 

• ANÁLISE E APROVAÇÃO DE . .. :METER A 
ALTERAÇÕES DE REGRA DE - RO• 	SP / 
ATENDIMENTO SOLICITADAS ' UPER 	TENDÊN 	IA 
PELOS ÓRGÃOS / P•UPA 	MPO 
INSTITUIÇÕES Si LI 	• ÇÕES D 	^ 

c • .W-J201. 	S / 
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INCLUSÕES DAS 
REGRAS DE 
ATENDIMENTO 

F.  EQUIPAMENTOS 
ESPECÍFICOS 

• PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE 
MANUTENÇÃO 

G.  MATERIAL 	DE 	USO 
CONTINUO 

• 

	

FORNECIMENTO 	 DE 
FORMULÁRIOS 	 DE 
SEGURANÇA / ADM DIRETA 
(CARTEIRA 	DE 	TRABALHO, 
FORMULÁRIOS 	PARA 
LICENCIAMENTO ETC) 

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

H.  RECURSOS HUMANOS • 

• 

• 

CONTATO JUNTO AOS 
ÓRGÃOS PARA DESIGNAÇÃO 
E CESSAÇÃO DE 
DESIGNAÇÃO DE 
SERVIDORES PÚBLICOS / 
CARGOS OBRIGATÓRIOS E 
SUPERVISORES DOS 
DEMAIS ÓRGÃOS 
CONTROLE DE FREQUÊNCIA 
DE SERVIDORES PÚBLICOS 
E FUNCIONÁRIOS DA 
PRODESP 
DIRETRIZES CONTEÚDO E 
ACOMPANHAMENTO DA 
EDUCAÇÃO CONTINUADA 

• 

o 

PROGRAMAÇÃO E 
CONTRATAÇÃO DO 
TREINAMENTO / 
EDUCAÇÃO 
CONTINUADA 
CONTROLE DE 
FREQUENCIA DE 
FUNCIONÁRIOS 
PRÓPRIOS 

I.  UNIFORMES E CRACHÁS • DIRETRIZES PARA 
REPOSIÇÃO DE UNIFORMES 
E CRACHÁS 

• AQUISIÇÃO E 
REPOSIÇÃO DE 
UNIFORMES E 
CRACHÁS 

J.  SERVIÇOS DE APOIO AO 
CIDADÃO 

• DIRETRIZES GERAIS/ 
PARÂMETROS 

• DISPONIBILIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE 
COPIADORA, 
PAPELARIA E FOTOS 

K.  LIMPEZA • DIRETRIZES GERAIS / 
PARÂMETROS 

• DISPONIBILIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

L.  VIGILÂNCIA • DIRETRIZES GERAIS / 
PARÂMETROS 

• DISPONIBILIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

M.  COPA • DIRETRIZES GERAIS / 
PARÂMETROS 

• DISPONIBILIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

N.  TRANSPORTES / 
SERVIÇOS DE MALOTE 

• DIRETRIZES GERAIS / 
TRANSPORTE DE MALOTES 

o DISPONIBILIZAÇÃO DO 
SERVIÇO 

O.  FOLHETERIA • APROVAÇÃO DO LAY-OUT 
REVISADO 

• 

• 

PROPOSTA DE 
REVISÃO DE LAY-OUT 
EXECUÇÃO DA 
FOLHETERIA 
REVISADA 

P.  DIVULGAÇÃO • 

• 

DIRETRIZES DE 
DIVULGAÇÃO LOCAL 
APROVAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 

• 

• 

• 

APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS 
REALIZAÇÃO DA 
DIVULGAÇÃO 
COMUNICADOS À 
POPULAÇÃO 

Q.  ADEQUAÇÃO DO 
ESPAÇO FÍSICO E 
INFRA-ESTRUTURA 

• 

• 

DEFINIÇÃO JUNTO AOS 
ÓRGÃOS DAS ALTERAÇÕES 
DE LAY-OUT (ENTRADA, 
SAÍDA E/OU 
REDIMENSIONAMENTO) 
APROVAÇÃO DO LAY-OUT 
DO ORÇAMENTO E 
AUTORIZAÇÃO DE  

E \ 

• 

• 

, 

OUT 

APRESENTAÇÃO 
PROPOSTA 

APROVAÇÃO 
EXECUÇÃO 

ERVIÇO 

DE 
DE LAY- 

E ORÇAMENTO P/ 

DO 

1 

CONFERE COM O ORIGINAL 

),c) ilf 	it  

e 
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EXECUÇÃO 

R. EVENTOS INTERNOS • DIRETRIZES 	GERAIS 	PARA 
REALIZAÇÃO 	DE 	EVENTOS 
INTERNOS: 

• SELEÇÃO 	 E 
PROGRAMAÇÃO 	DE 
REALIZAÇÃO 	DOS 

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

• SOCIAIS: 
PALESTRAS, 
CAMPANHAS 	DE 
SAÚDE ETC. 

S. EVENTOS EXTERNOS • DIRETRIZES 	GERAIS 	PARA • SELEÇÃO 	DOS 
REALIZAÇÃO 	DE 	EVENTOS 
EXTERNOS: 

EVENTOS 	EXTERNOS, 
DESTITUÍDOS 	DE 

• SOCIAIS: 	LEVAR CARÁTER 	POLÍTICO 

SERVIÇOS 	À OU 	RELIGIOSO, 	A 

COMUNIDADE 	E 	ÀS SEREM 	REALIZADOS 
PESSOAS 	COM NO 	MUNICÍPIO 	DE 

DIFICULDADE 	DE OSASCO 	 E 
ACESSO AO POSTO: MUNICÍPIOS 
COMUNIDADES 
CARENTES, 
EVENTOS 

PRÓXIMOS, 
PREFERENCIALMENTE 
EM 	HORÁRIOS 	DE 

MUNICIPAIS 	E MENOR 	DEMANDA 	E 
ESTADUAIS, 
ESCOLAS, 
FACULDADES, 
FEIRAS, 	HOSPITAIS 

AOS 	SÁBADOS. 	EM 
FORMATO 	 DE 
PARCERIA 	COM 	AS 
ENTIDADES 

ETC. INTERESSADAS 

• ATENDIMENTO • ENCAMINHAMENTO 
DOMICILIAR 	A DAS 	PROPOSTAS 
PESSOAS PARA APROVAÇÃO DA 
IMPOSSIBILITADAS SUPERINTENDÊNCIA 
DE LOCOMOÇÃO POUPATEMPO 

• PROGRAMAÇÃO 	E 
PARTICIPAÇÃO 	NOS 
EVENTOS 	EXTERNOS 
APROVADOS 
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3.2.3. SISTEMAS CORPORATIVOS 

PREGÃO N° 182/2007 

ITEM RESPONSABILIDADES DO 
POUPATEMPO 

RESPONSABILIDADES 
DO CONTRATADO 

A. INFORMAÇÕES A 
POPULAÇÃO 

• 

• 

• 

DEFINIÇÃO DE 
DIRETRIZES, PADRÕES, 
NORMAS & 
PROCEDIMENTOS 
INSTALAÇÃO DOS 
SISTEMAS APLICATIVOS 
MONITORAMENTO DA 
QUALIDADE 

• EXECUÇÃO 
CONFORME PADRÃO 
DEFINIDO PELO 
POUPATEMPO 

B . MANIFESTAÇÃO DO  
CIDADÃO 

C.  ESTATÍSTICAS 

D.  GERENCIAMENTO DE 
ATENDIMENTO 

E.  CENTRAL DE 
MONITORAMENTO DE 
SISTEMAS 

3.2.4. RELATÓRIOS GERENCIAIS 

RESPONSABILIDADES DO 
POUPATEMPO 

RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO 

• DEFINIÇÃO 	DO 	FORMATO 	DOS • ELABORAÇÃO E 	ENCAMINHAMENTO 	DOS 

RELATÓRIOS: 	 ATIVIDADES, 
GERENCIAL, RECURSOS HUMANOS, 
RECURSOS DE TELEINFORMÁTICA, 
FINANCEIRO, 	INDICADORES 	DE 

RELATÓRIOS 

QUALIDADE ETC. 
• MONITORAMENTO 	E 	AVALIAÇÃO 

DOS RESULTADOS 

3.3. PADRÃO DE QUALIDADE POUPATEMPO — ITENS QUE SERÃO MONITORADOS 

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

3.3.1. IMPLANTAÇÃO 
Na fase de implantação o monitoramento se dará por meio de: 
• acompanhamento do cronograma detalhado que será entregue pela 

contratada, observando os prazos limite mencionados no contrato, no item 
2.2.2. 

• reuniões semanais 

3.3.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO 

a) da Infra-estrutura 
• Conforto ambiental: iluminação, ruído e climatização 
• Conservação dos equipamentos, mobiliário, instalações e comunicação 

visual 
• Abastecimento de água, café e chá 
• Nível de limpeza e organização espacial 
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Administração 
Qualidade e prazos dos Relatórios Gerenciais, Diários e de Prestação de 
Contas 
Qualidade no atendimento dos serviços de apoio: copa, foto, reprografia, 
vigilância e transporte 
Resolubilidade para as demandas da PRODESP 
Estoque de materiais e insumos 
Índice de manifestação do cidadão em relação ao volume de atendimento 
Qualidade e prazo para a resposta ao cidadão após sua manifestação 

c) no Atendimento 
• Tempo médio de atendimento 
• Tempo médio de espera 
• Postura de atendimento do funcionário 
• Qualidade da informação e das orientações 
• Qualidade do produto e dos serviços entregues aos cidadãos 
• Qualidade da gestão das contingências 
• Precisão no preenchimento dos documentos 
• Capacidade de resolubilidade das demandas do cidadão 

d) na Prestação dos Serviços / Entrega dos documentos 
• Disponibilidade do documento no prazo pré-estabelecido 
• Monitoramento das situações atípicas ou contingenciais 

e) dos Recursos Humanos 
• Desempenho e produtividade dos funcionários 
• índice de rotatividade de pessoal e índice de absenteísmo 
• Identificação do funcionário pelo uniforme e crachá 
• Qualidade das peças de uniforme e do crachá 
• Uso privado dos recursos públicos 
• Qualificação e perfil dos funcionários 
• Qualidade e periodicidade dos Treinamentos 

f) Tecnologia da Informação 
• Tempo de atualização do Sistema de Informações 
• Disponibilidade de Comunicação de Dados e Voz 
• Atualização tecnológica 

g) na Divulgação 
• Distribuição e disponibilização pública de folheteria 

Ns 
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INDIRETA 

O atendimento será realizado por equipes das próprias 
Instituições 

• Envio de telegramas, vale-postal 
• Exporta fácil 
• Posta em de carta comercial 

spondência em ge 

e re istrada, n 
Correios 
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4. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES, PRINCIPAIS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE ATENDIMENTO 
AO PÚBLICO 

4.1. INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES E PRINCIPAIS SERVIÇOS 
A) 	ATENDIMENTO PRESENCIAL 

INSTITUIÇÕES
PRINCIPAIS SERVIÇOS 

ESTADUAIS - 
ADMINISTRAÇÃO 
DIRETA 

Com exceção das funções de responsabilidade exclusiva dos 
servidores públicos, o atendimento será realizado pela equipe 
da contratada 

Acessa São Paulo • Acesso gratuito à Internet 

Detran 
• Alteração de dados em Carteira Nacional de Habilitação — CNH 
• Renovação de CNH 
• Licenciamento anual de veículos 
• Substituição da Permissão de Dirigir pela CNH 
• Vistoria Veicular 

e-poupatempo • Acesso gratuito via Internet aos serviços públicos 

Secretaria da Fazenda 

• Certificado de pagamento da GARE-DR 
• Certificado de pagamento da MILT 
• IPVA — emissão de 2a  via 
• Emissão de certificado de pagamento 
• Requisição de isenções 

IIRGD 
• Emissão da carteira de identidade 
• Emissão de atestado de antecedentes criminais 
• Declaração de extravio de carteira de identidade 

SERT 

• Cadastramento no programa de apoio à pessoa portadora de 
deficiência (PADEF) 

• Cadastramento de candidatos a emprego 
• Emissão de carteira de trabalho e previdência social 
• Requisição do seguro-desemprego 

SERT / Jovem Cidadão • Atendimento a alunos, escolas e empresas parceiras do 
Programa 

ESTADUAIS - 
ADMINISTRAÇÃO 
INDIRETA 

O atendimento será realizado por equipes das próprias 
Instituições 

Banco Nossa Caixa 
• Recebimento 	de 	taxas 	e 	tributos 	referentes 	aos 	serviços 

oferecidos no Poupatempo 
• Cred Fácil 

CDHU 
• Atendimento ao mutuário 
• Atualização de dados cadastrais 

SABESP 

• Pedidos de ligação de água e esgoto, de serviços comerciais e 
de serviços operacionais 

• Documentos de arrecadação 
• Regularização de abastecimento 
• Informações gerais 
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comercial simples e registrada; encomenda normal 
• Solicitação do CPF 
• Venda de selos e produtos 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

O 	atendimento será 	realizado 	por equipes 	das 	próprias 
Instituições 

Comércio, 	Indústria 
Abastecimento 
Procon Municipal 

e • Expedição de licença de funcionamento para estabelecimentos 
comerciais e de serviços 
• Recebimento 	de 	reclamações/denúncias 	do 	consumidor, 

conciliação e fiscalização 

Administração 
• Protocolo de entrada de processos originários das demais 

Secretarias presentes no Poupatempo 

Finanças 

• Atualização de dados dos contribuintes do IPTU, 
• Fornecimento de certidões mobiliárias e imobiliárias sobre IFTU, 

ISS e ITB1. 
• Emissão de 2 via de tributos 

JUDICIÁRIO 
O atendimento 	será 	realizado por equipes 	da 	própria 

Instituição 

JEC 

• Atendimento ao público para informações e esclarecimentos 
iniciais 
• Elaboração de reclamações (petições iniciais) e designação de 

audiências 
• Realização de audiências 

INSTITUIÇÕES PRINCIPAIS SERVIÇOS 

CEF • Saldo do FGTS/PIS utilizando o Cartão do Cidadão 
	 • 	Saldo e extrato de conta corrente / poupança para clientes 
NOSSA CAIXA • Consultas, saques, depósitos, transferências, pagamentos de 

contas, empréstimos, financiamentos e outros serviços realizados 
pelos clientes dos bancos por meio de cartão magnético. 

BANESPA 
BRADESCO 
BANCO 24 HORAS 
ITAU 
SABESP  2'. via de conta de água 
POUPATEMTO - GUIA DE 

SERVIÇÕS PÚBLICOS 
Informações e pré-requisitos sobre todos os serviços prestados no 

Posto 

• • 	• a 	 _ , 	__ __ __ t._ __ 

(*) A instalação destes terminais de auto-atendimento bancõrio encontra-se s j 

4.2. DESCRIÇÃO MACRO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

ÀREA / INSTITUIÇÕES  ATIVIDADES OBS 

Orientação ao Público 

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

Acessa São Paulo 
• Emissão 	de 	senha 	para 	o 	atendimen 	, 

cadastro dos usuários, auxílio e monitoramen 
do acesso a Internet.   
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• 

Verificação de pré-requisitos necessários para 
a 	solicitação 	de 	serviços, 	triagem 	de 
documentos, 	emissão 	de 	senhas 	para 	o 
atendimento. 
Digitação de dados pessoais, e de veículos, 
pesquisa 	de 	dados 	em 	sistema 	especifico, 
coleta 	de 	assinatura, 	colagem 	de 	foto, 
encaminhamento ao Banco e aos serviços 
médico e psicotécnico do Posto, informação 
sobre a entrega de documentos, entrega de 
documentos. 

e-poupatempo 
• Emissão de senha para o atendimento, auxílio 

no acesso gratuito aos serviços públicos, via 
Internet. 

Secretaria da Fazenda 

• 

• 

Verificação de pré-requisitos necessários para 
a 	solicitação 	de 	serviços, 	triagem 	de 
documentos, 	emissão 	de 	senhas 	para 	o 
atendimento. 
Digitação 	de 	dados 	pessoais, 	pesquisa 	de 
dados 	em 	sistema 	específico, 	emissão 	de 
documentos, entrega de documentos. 

IIRGD 

• 

• 

Verificação de pré-requisitos necessários para 
a 	solicitação 	de 	serviços, 	triagem 	de 
documentos, 	emissão 	de 	senhas 	para 	o 
atendimento. 
Digitação 	de 	dados 	pessoais, 	pesquisa 	de 
dados 	em 	sistema 	específico, 	coleta 	de 
impressões digitais, colagem de foto em campo 
apropriado, 	informação 	sobre a entrega 	de 
documentos, entrega de documentos prontos. 

SERT 

• 

• 

Verificação de pré-requisitos necessários para 
a 	solicitação 	de 	serviços, 	triagem 	de 
documentos, 	emissão 	de 	senhas 	para 	o 
atendimento. 
Transcrição 	manual 	de 	dados 	pessoais, 
colagem de foto, entrega de documento pronto. 

SERT/Jovem Cidadão 
• 

• 

Verificação de pré-requisitos dos 	candidatos e 
emissão de senhas para o atendimento 
Digitação de dados para cadastro 

ATIVIDADES 
• Atendimento ao público para informações e 

esclarecimentos iniciais. 
• Elaboração de reclamações e designações de 

audiências 
• Realizações de audiências 
• Atendimento ao público para informações sobre 

andamento de processos 
• Cumprimento e andamento de processos  
• Emissão de senhas para o atendimento 
• Recebimento de valores, entrega de 

comprovante referente ao recebimento.  
• Verificação de pré-requisitos necessários para 

a solicitação de serviços, tria em de 
documentos, emissão de senhas a o 

„atendimento. 
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JEC 

Execução pela 
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equipe da CDHU 

Execução pela 
equipe do JEC 
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• Digitação 	de 	dados 	pessoais, 	pesquisa 	de 

dados, entrega de documentos 

SABESP 

• Verificação de pré-requisitos necessários para 
a solicitação de serviços, emissão de senhas 
para o atendimento. 

• Digitação 	de 	dados, 	pesquisas, 
encaminhamento 	de 	processos 	para 	a 
retaguarda da instituição. 

Execução pela 
equipe da Sabesp 

Prefeitura 
Municipal 

• Verificação de pré-requisitos necessários para 
a 	solicitação 	de 	serviços, 	triagem 	de 
documentos, 	emissão 	de 	senhas 	para 	o 
atendimento. 

• Digitação 	de 	dados 	pessoais, 	pesquisa 	de 
dados 	em 	sistema 	especifico, 	entrega 	de 
documentos 

Execução pela 
equipe da Prefeitura 
Municipal 

Correios 

• Envio de telegramas, vale-postal e correspondência 
em geral. 	 . 

• Conferencia 	de 	dados 	transcritos 	no 	formulário, 
informação sobre a entrega de CPF, recebimento de 
valores, entrega de protocolo 

Executada pela equipe 
dos Correios 

Notas: 
a) As atividades realizadas pela equipe da Contratada serão supervisionadas por funcionários da própria 

Instituição. 
b) Os procedimentos descritos são os atuais, podendo, ao longo do tempo surgir à necessidade de alterá- 

los devido a novas exigências legais e/ou racionalização dos procedimentos. 
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5. ESPAÇO FISICO 

5.1. ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO 
O imóvel será entregue à Contratada, devidamente adequado para operação do 
Poupatempo. 
O anexo XI — LAYOUT — contém todas as informações necessárias para implantação 
física do Posto: 
Todas as licenças, alvarás e aprovações junto aos órgãos competentes para execução 
dos serviços de adequação do imóvel serão de responsabilidade da Prodesp. 

5.2. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS: DIRETRIZES GERAIS 

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

No Poupatempo Osasco a manutenção será de total responsabilidade da contratada, 
tanto no que diz respeito ao planejamento, como na execução e controle dos serviços. 
A PRODESP poderá solicitar, a qualquer momento, os laudos (ar condicionado, 
qualidade da água, proteção e combate a incêndio, etc) que julgar necessários para 
verificação de todos os aspectos relacionados ao conforto e segurança dos usuários; 
tais laudos deverão ser elaborados por empresas especializadas e / ou órgãos 
competentes. 

As rotinas de manutenção deverão ser estabelecidas pelas normas pertinentes, assim 
como pelas recomendações dos fabricantes dos equipamentos instalados. 

Será fornecido pela Prodesp e deverá ser mantido na Administração do Posto um 
conjunto completo e atualizado dos projetos / "as built" (elétrica, hidráulica, ar 
condicionado, lógica etc.) referentes à edificação, memoriais, manuais relativos aos 
equipamentos, laudos do corpo de bombeiros etc., de forma a agilizar a consulta a 
estas informações. 

Cabe destacar ainda a importância de contratar funcionários capacitados de acordo 
com a complexidade de cada atividade de manutenção, de maneira a não comprometer 
a segurança dos usuários e dos próprios funcionários. 

Relacionamos a seguir os principais aspectos que consideramos fundame 
para a manutenção adequada do Posto, não devendo a empresa vencedor 
restringir a eles: 

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

• atividades periódicas: troca de lâmpadas, verificação da iluminação de 
emergência, verificação dos quadros elétricos, e 	bilizadores e no-bredk<s etc.; 

• atividades programadas: manutenção cabine d alta -nsão etc.; 
\\,) 

b. Sistemas hidro-sanitários (água fria, esgoto e re 
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ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO 

ARMÁRIOS 

AA Armário alto 800 x 550 x 1600 mm (h) 

APa Armário alto p/ pastas suspensa 800 x 550 x 1600 mm (h) 

AB Armário baixo 800 x 600 x 730 mm (h) 

AR Armário rack para TV e vídeo 

ESTAÇÕES 

ET1 Estação de trab (1600x800) x (1200x600) x 730mm (h) 

ET2 Estação de trab (1400x800) x (1200x600) x 730mm (h) 

ET4 Est / canto 2 (1400x800) x (1400x800) x 730mm (h) curto 

MESAS 
ME1 Mesa de Trabalho 1600 x 800 x 730 mm 

ME2 Mesa de trabalho 1400 x 800 x 730 mm 

ME3 Mesa de trabalho 1200 x 800 x 730 mm 

ME4 Mesa de trabalho 1000 x 800 x 730mm 

ME5 Mesa de apoio 800 x 800 x 730mm 

ME6 Mesa de apoio 800 x 600 x 730mm 

ME7 Mesa de apoio 600 x 600 x 730mm 

ME8 Mesa de apoio 1200 x 600 x 730m 

ME9 Mesa de trabalho 1300 x 800 x 730m 	, 

, N,) 1 W10 Mesa de apoio 600 x 800 x 730mm  
c.) 
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• atividades rotineiras:, regulagem de torneiras, válvulas de descarga, 

bebedouros, etc.; 
c. Civis: reparos de pinturas, forros, divisórias etc.; 
d. 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 a freqüência e recomendações das normas pertinentes 

etc., 

e. Sistemas de detecção e combate a incêndio: operação, verificações, aplicação 
de testes, contratação de laudos etc.; 

f. Sanitariedade e conforto: verificação da qualidade da água, desratização, 
dedetização, controle do nível de iluminação etc. 

6. MOBILIÁRIO 

6.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 
A quantificação do mobiliário necessário para implantação do Poupatempo Osasco foi 
realizada com base no leiaute de implantação — e constam das Planilhas 1.1 e 1.2, partes 
integrantes do Anexo IX deste Edital. 
As quantidades apontadas incluem reserva para possibilitar ajustes na implantação do 
Posto. 
Segue a relação dos itens de mobiliário cujo fornecimento será de responsabilidade da 
contratada: 



tk- 

SALA MÉDICA 
ES Escadinha de 2 dee raus 

MA Maca de exame 

LIXEIRAS 

LA1 Lixeira de aço fixada no piso 

CLP Cestos de lixo p/ papel - área de trabalho 

CLB Cesto de lixo p/ box sanitário 

CLL Cesto de lixo p/ lavatório dos sanitários 

ACESSÓRIOS 

UN Pedestal para fila com fita retrátil 

PF Porta folder em acrílico 

CZ Cinzeiros de piso 

RG Relógio de parede 

ESPECIAIS 

Cadeira de rodas 

Carro hidráulico 

DVD / VHS PLAYER 

Máquina de escrever 

Quadro magnético 
,,,,., \>.,,é •-, 

,,' e., - 
• 
i 

••• 
• •-z) 

, 
TV 29' Tela plana \t 
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MRF Mesa para refeitório 1500 x 700 x 730 mm (h) / FDE 

MR4 Mesa de reunião d = 1200 x 730 mm (h) /4 pessoas 

MR8 Mesa de reunião 2400 x 1100 x730mm (h) 

EN Escaninho 800 (L) x 660 (h) x 250 (p) mm 
RACK 

METÁLICO CPD RACK PARA 6 COMPUTADRES 2400x800x2060 

CADEIRAS 

CB Cadeira giratória baixa com rodízios 

CA Cadeira giratória alta 

CP Cadeira fixa com prancheta 

CF Cadeira fixa 

BA Banco de espera 

BV Banco de vestiário 

APARADORES AG Aparadores em granito 

BALCÕES 

BI2 Balcão de informações gerais / aberto 

BM1 Balcão modular 

BM3 Balcão modular para micros de consulta de multas 

BE1 Balcão de entrega de documentos / RG 

BE2 Balcão de entrega de documentos / AA 

BC1 Balcão dos Correios mod. BP-02-ERG 

MÓVEIS DE 
AÇO 

AI Assento industrial 

EM Estante metálica desmontável 

GR Guarda-roupas de aço - 4 módulos 

BT Bancada de trabalho para manutenção predial 

o 
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COFRES 
Cofre de chão 500 x 450 x 1200 (h) mm 

Armário cofre 1200 x 600 x 1600 (h) mm 

DIVISÓRIAS 

DV1 Divisória cega h = 1100 x 90 

DV4 Divisória cega h = 2140 x 90 

DV5 Divisória mista h = 2140 x 90 

DV7 Divisória cega h = 1100 x 50 

DV9 Divisória cega h = 2800 x 90 

DP1 Porta de divisória cega h = 2150 

DP2 Porta de divisória cega dupla h = 2150 

DP3 Porta de divisória cega h = 1100 

6.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Para possibilitar o intercâmbio de mobiliário entre os diversos Postos Poupatempo bem 
como para atender às nossas necessidades especificas, o mobiliário dos Postos é 
padronizado quanto ao desenho, cor e material. 
Foi criada uma família de móveis com dimensões que permitem sua perfeita justaposição e 
atendem às diversas situações de utilização e espaço. 
As especificações técnicas de cada um dos itens anteriormente relacionados encontram-se 
detalhadas no Anexo 6A, deste Caderno de Especificações Técnicas. 
A contratada receberá, após assinatura do contrato, desenhos mais detalhados dos itens 
de mobiliário que usualmente não se encontram disponíveis no mercado e que deverão ser 
encomendados. 

£0  I ti  I  1- -- 

Tecnolog PREGÃO N°182/2007 

a C 04i:4\ 

co • m,k0DEs? 
o GSR •oN 

26 



CONFERE COM O ORIGINAL 
Vendia na pofbBf&b0Sa 

Matr. 14.346-7  
Assistente Adininistré',t:0 O 0 1 3 9 

Gerência de Fec 

PREGÃO N° 182/2007 

)0  o  I  
• 

PRODESP 
Tecnologia da Informação 

r"))g 

7. COMUNICAÇÃO VISUAL 

7.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

A quantificação das placas de Comunicação Visual necessária para a implantação do 
Poupatempo Osasco foi feita com base em Postos de dimensionamento semelhante, e 
constam das Planilhas VIII, partes integrantes do Anexo IX deste Edital. 

A contratada receberá, após assinatura do contrato, o projeto de comunicação visual, cujo 
fornecimento e instalação ficará sob sua responsabilidade. 

Segue a relação dos itens de comunicação visual, cujo fornecimento ficará sob 
responsabilidade da contratada: 

Item Produto 
Medidas 

H x L 

1 Totem principal 18,00 x 3,50 
2 Quadro externo 1,90x0,90 
3 Backlight Entrada 2,00x7,50 
4 Backlight secundário 3,00x4,80 
5 Backlight secundário II 3,00x1,50 
6 Placa Triagem 0,50x1,50 
7 Placa Informação 1,50x1,00 
8 Placa Saida 1,50x1,00 
9 Placa Pendência 0,30x1,30 

10 Placa institucional 1,00 x 1,00 
11 Placa Apoio 0,40x0,30 
12 Pintura no piso r = 0,50 
13 Diretório Interno 1,90x0,80 
14 Pintura "Informações" 0,30x3,40 
15 Adesivo balcão 0,75x1,75 
16 Pintura de frase "Todos são iguais..." 2,70x0,40 
17 Placa de órgão 0,50x1,60 
18 Placa direcional 2 (dupla face) 0,45x2,00 
19 Placa direcional 3 (dupla face) 0,68x2,00 
20 Placa Triagem 0,26x1,50 
21 Totem de informação temporária 2,10x0,60 
22 Placa Médico 0,30x0,30 
23 Placa Foto 0,26x1,50 
24 Placa de apoio 0,30x0,30 
25 Placa de administração 0,30x0,30 
26 Placa de Audiência 0,30x0,30 
27 Identificação de mesa 1,OOxO,10  
28 Testeira das grelhas (por metro) 0,30x1 , 	O 
29 Adesivo BNC 0,16x0,1 

/4- pRoDES? ss\, 
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Item Produto 
Medidas 

H x L 

30  Adesivo Acessa São Paulo h = 0,10 

31  Adesivo Correios h = 0,10 

32  Adesivo Detran h = 0,10 

33  Adesivo IIIRGD h = 0,10 

34  Placa de senha 0,09x0,76 

35  Placa de segurança 0,30x0,30 

36 Caixa de sugestões 2,00x0,40 

7.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A fim de garantir uma identidade visual para os Postos Poupatempo e um sistema de 
comunicação claro e acessível para os diversos tipos de público que os freqüentam, 
adotamos um padrão de comunicação visual para todos os Postos. 

As especificações desse padrão constam do ANEXO 7.A deste Caderno de Especificações 
Técnicas. 
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8.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

A planilha a seguir apresenta a quantidade de recursos de informática necessários aos 
órgãos integrantes do Poupatempo OSASCO: 

POUPATEMPO OSASCO 
IVOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES 

CONTRATADA 

RECURSOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES 
ADM. 

PRODESP 
ADM. 

TERCEIRIZADA 
ÓRGÃOS 

ESTADUAIS 
TOTAL 

IA) ( E ) ( C ) ( D ) (E)=B+C+D 

CONFIGURAÇÃO I 23 14 107 144 

CONFIGURAÇÃO II 1 o 9 10 

CONFIGURAÇÃO III o o 

CONFIGURAÇÃO IV 3 2 O 5  

CONFIGURAÇÃO I 2 2 17 21 

CONFIGURAÇÃO II 1 1 1 3 

CONFIGURAÇÃO III O O 2 z 

CONFIGURAÇÃO IV 1 O 4 c. 

CONFIGURAÇÃO V 3 O 27 30 

CONFIGURAÇÃO VI O 1 O 

CONFIGURAÇÃO I n 1 O 1 

CONFIGURAÇÃO II O O 3 
_ 

CONFIGURAÇÃO I C 2 G 2 

CONFIGURAÇÃO II 1 1 C 12 

CONFIGURAÇÃO I - APARELHO FAXPHONE - REL.STR.153/2007 1 2 6 9 

CONFIGURAÇÃO II - RAMAIS ANALÓGICOS / DIGITAIS 4 21 73 98 

CONFIGURAÇÃO III - LINHA TELEFÔNICA DIRETA 0 2 O 2 

SISTEMA DE TELEFONIA — REL STR 057,2005 n 1 O 1  

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2005 ST9 EN 3 2 O 5  

MICROSOFT OFFICE 2007 STD. BR  e 7 45 60 

MICROSOFT OFFICE 2007 PRO. BR 4 7 3 14 

COREL DRAW X3 O 1 O 

ANTIVIRUS CORPORATIVO - DESKTOP (TRENO OFFICESCAN CORPORATE 
EDITION OU SIMILAR) 

24 14 117 155 

ANTIVIRUS CORPORATIVO - SERVIDOR (TRENO SERVERPROTECT OU SIMILAR) 3 2 O 5  

SOFTNARE DE BACKUP - SERVIDOR (CA ARCSERVE WORKGROUP EDITION OU 
SIMILAR) 

3 2 O 5 

CLIENT CORREIO ELETRÔNICO WORKGROUP — IBM LOTUS NOTES O [ 14 ( O O 

CLIENT INSTANT MESSENGER — IBM LOTUS SAMETIME O O O O 

ATTACHMATE EXTRA PERSONAL CLIENT O O 5 5 

ATTACHMATE INFOCONNECT O O O O 

UNISYS WEB ENABLER O O 59 59 

CONFIGURAÇÃO ! o 3 O 3  

CONFIGURAÇÃO II o o 

128K - DADOS O O O O 

256K- DADOS O O O O 

512K - DADOS O O O O  

2M - DADOS D C O O  

2M. - VOZ O 1 O. 1 

PAINEL ELETRÔNICO 4 O 35 39 

IMPRESSORA TÉRMICA 4 O 17 21 

TECLADO FÍSICO 4 O 51 55 

CONVERSOR DE INTERFACE R5485 - ETHERNET 4 O 26 30 

02 	'. 
POCKET PC - REL.STR.157/2007 O O 6 

PONTO DE ACESSO SEM FIO (ACCESS POINT) - REL.STR.159/2007 O O 1 1  

TABLET PC - REL.STR.156/2007 O O 1 

UNID. GRAV. REPR. DVD / CDROM EXT. — REL.STR.154/2007 O1 O 1 

CONSOLE SWITCH KVM E CABOS KVM - REL.STR.158/2007 O 1 O 

TESTADOR DE CABOS UTP CATEGORIA 6- REL.STR.150/2007 O 1 O 

IMPRESSORA AUTENTICADORA O O O O 

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS O O O O 

APARELHOS TELEFÓNICOS ANALÓGICOS COM HEADPHONE O O O O 

.,, 

CONFIGURAÇÃO I () 1 O 1 

CONFIGURAÇÃO II O O 1  

CONFIGURAÇÃO ill O 3 O 3 

CONFIGURAÇÃO IV O 2 O 2 

CONFIGURAÇÃO V O D 3 
CONFIGURAÇÃO VI O1 O 1 

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 	REL;V R.057/2006 O 1 O 1  

OUTRAS 
INSTITUIÇÕES 

POSTO 

TOTAL TOTAL 

( F ) ( G ) = E + F 

83 227 

o 10 

o 

16 37 

o 3 

O 2 

5 10 

o 30 

3 4 

2 

o 

O 2 

17 

c 98 

c,  2 

36 96 

4 18 

o 
61 216 

o 5 

44 44 

6 6 

4 

16 16 

o 59 

3 

o 

3 

3 3 

2 2 

o 

o 39 

o 21 

o 55 

o 30 

o 8 

O 
o 
o 
o 
o 

13 13 

6 
o 

o 
o 
O 
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8.1.1. As quantidades de recursos apontadas para a Administração Terceirizada são 
estimadas 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 
CONTATADA, sem ônus adicional para PRODESP. 

8.1.2. Coluna (D) - Órgãos Estaduais: DETRAN — Departamento Estadual de Trânsito, 
e-poupatempo, Secretaria da Fazenda, IIRGD — Instituto de Identificação Ricardo 
Gumbleton Daunt, SERT — Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, 
Jovem Cidadão e JEC - Juizado Especial Cível. 

8.1.3. Coluna (F) - Outras Instituições: CDHU - Companhia de Desenvolvimento 
Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, Acessa São Paulo, Banco Nossa 
Caixa, Correios, SABESP — Companhia de Saneamento Básico do Estado de 
São Paulo e Prefeitura de OSASCO. 

8.1.4. A coluna (E) apresenta o total de recursos a serem fornecidos pela 
CONTRATADA. 

8.1.5. A coluna (F) apresenta o total dos recursos a serem fornecidos pelas próprias 
Instituições. 

8.1.6. A coluna (G) apresenta o parque total de recursos de Informática do Posto. 

8.1.7. Os equipamentos e recursos de TI necessários para atender os Sistemas listados 
a seguir são de responsabilidade de fornecimento da CONTRATADA e não 
fazem parte do quadro apresentado acima: 

8.1.7.1. Ponto Eletrônico — Utilizado para controlar o horário de trabalho dos 
funcionários: Coletoras, infra-estrutura, microcomputadores exclusivos, 
servidores, licenças dos softwares e outros; 

8.1.7.2. Gerenciador do PABX — Utilizado para realizar programações no sistema 
telefônico: Microcomputador exclusivo, licenças dos softwares, infra-
estrutura e outros. Observação: Esses itens são parte integrante da 
especificação técnica do Sistema Telefônico, no Projeto Físico do 
Cabeamento Estruturado. 

8.1.7.3. Tarifador do PABX — Utilizado para a gestão das faturas e 
acompanhamento do volume telefônico: Microcomputador exclusivo, 
licenças dos softwares, infra-estrutura e outros. Observação: Esses itens 
são parte integrante da especificação técnica do Sistema Telefônico, n 
Projeto Físico do Cabeamento Estruturado. 

8.1.7.4. Acesso à Internet da CONTRATADA — Utilizado para acesso à Int 
pela equipe da CONTRATADA: Link de comunicação de dados (A 
Frame-Relay, MPLS etc), roteadores, servidores Proxy e Correio 
Eletrônico exclusivos, licenças de software e outros; 

8.1.7.5. Comunicação de dados privativa da CONTRATADA — Utilizado para o 
acesso a escritórios remotos da CONTRATADA, quando houver: Link de 
comunicação de dados (ADSL, Frame-Relay, MP 	c), roteadores, 
servidores exclusivos, licenças de software e outros. 
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Todos os itens que compõem as especificações técnicas abaixo são utilizados como 
referência de performance podendo ser apresentadas configurações similares e que garantam a 
prestação serviços nos níveis desejados. Neste caso os equipamentos propostos estarão sujeitos 
a homologação da PRODESP. 

RELATÓRIO TÉCNICO  ITEM 
REL.STR.148/2007  8.A.1 - DESKTOPS E SERVIDORES 
REL.STR.149/2007  8.A.2 — COMUTADORES ETHERNET (SWITCHES) 
REL.STR.150/2007  8.A.3 - TESTADOR DE CABOS UTP CATEGORIA 6 
REL.STR.151/2007  8.A.4 — IMPRESSORAS 
REL.STR.152/2007  8.A.5 - SCANNER COLORIDO 
REL.STR.153/2007  8.A.6 — APARELHO FAXPHONE 
REL.STR.154/2007  8.A.7 — UNIDADE GRAVADORA E REPRODUTORA DE DVD / CDROM EXTERNA 
REL.STR.155/2007  8.A.8 - TÕTEM MULTIMÍDIA / MODELO PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA 
REL.STR.156/2007  8.A.10 - TABLET PC 
REL.STR.157/2007  8.A.11 - POCKET PC 
REL.STR.158/2007  8.A.12 — CONSOLE SWITCH KVM E CABOS KVM 
REL.STR.159/2007  8.A.13 — PONTO DE ACESSO SEM FIO (WIRELESS ACCESS POINT) 
REL.STR.160/2007  8.A.14 — SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FILAS 

REL.STR.161/2007 
8.A.15 — NO-BREAK DE 15 KVA COM BANCO DE BATERIA EXTERNA E 

	 ESTABILIZADORES DE 5, 10, 15, 20 E 30 KVA. 

REL.STR.057/2006 
8.A.16 — PROJETO FÍSICO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO E SISTEMA DE 
TELEFONIA 

8.2.1. As versões mais recentes dos relatórios com as especificações técnicas estão no 
Anexo 8A. 

8.3. REGRAS GERAIS DE MANUTENÇÃO! SLA — SER VICE LEVEL AGREEMENT 
O Posto Poupatempo OSASCO é composto por um parque de equipamentos de 

informática e telecomunicações cujos fornecimentos são realizados parte pela CONTRATADA e 
parte pelas Instituições, conforme planilha apresentada no subitem 8.1. 

A estrutura técnica da CONTRATADA, responsável pelo atendimento técnico do Posto, 
deverá executar o atendimento técnico de primeiro nível a todo o parque de recursos de 
informática e telecomunicações existentes no Posto Poupatempo OSASCO indistintamente. 

O atendimento de primeiro nível engloba a realização do diagnóstico do problema 
(comunicação de voz ou dados, sistema, equipamento de rede, infra-estrutura lógica o 
equipamento de informática) e a providência de substituição do equipamento quando for proble 
de hardware (em conformidade aos prazos estabelecidos no subitem 8.3.2.1. quando 
propriedade da CONTRATADA ou orientação ao Representante Técnico da Instituição para qu 
este providencie a substituição do hardware em questão, quando de propriedade da Instituição). 
Quando houver problema de sistema, acionar o respectivo back office, conforme relação de 
contatos que será fornecida pela Prodesp por ocasião do início das operações. 

E- C 0 3  
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INFRA-ESTRUTURA SLA (HORAS) 

Ponto de Rede Ethemet — Estruturado 1 

Ponto de Rede Serial — Poupafila 2 

Nota: O SLA compreende a solução total desde o diagnóstico ao reparo final. 

PREGÃO N° 182/2007 
8.3.1. REQUISITO DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E PRAZOS DE 

REPARO 
É parte integrante do escopo de fornecimento de serviços, a manutenção preventiva e 

corretiva de todos os acessórios, dispositivos, equipamentos, sistemas eletrônicos, solução de 
comunicação de voz e computacional integrantes da solução proposta, bem como o fornecimento 
de spare parts para que todos os itens da solução estejam em perfeitas condições de 
funcionamento e em conformidade com o SLA - Service Levei Agreement — para manutenção, a 
seguir: 

8.3.2. SLA — SER VICE LEVEL AGREEMENT - MANUTENÇÃO CORRETIVA 

8.3.2.1. 	Diagnóstico e SOLUÇÃO TOTAL por meio de análises das 
ocorrências de problemas e substituição (hardware) ou reinstalação 
(software) nos prazos máximos abaixo estabelecidos por tipo de 
recurso: 

EQUIPAMENTO SLA (HORAS) 

Servidor de Rede 4 

Microcomputador Desktop 0,5 

Impressora 0,5 

Switch Core 4 

Switch Workgroup 1 

Scanner 0,5 

PABX 4 

Ramal Telefônico 0,5 

Circuito de comunicação de voz 2 

Teclado Físico - Poupafila 0,5 

Emissor de Senhas - Poupafila 0,5 

Conversor - Poupafila 1 

Painel de Senhas - Poupafila 1 

CONFERE COM O ORIGINAL 
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8.3.2.2. No caso em que um mesmo equipamento de informática apresente 
problemas de hardware semelhantes num intervalo mínimo de 03 
(três) meses, a CONTRATADA é obrigada a substituí-lo às suas 
expensas, não sendo possível a sua reutilização para o atendimento 
ao contrato vigente, ou ainda, a outros c 	s firmados com a 
PRODESP. Os equipamentos de informática 	'dos são todos os 
fornecidos pela CONTRATADA. 
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Deverão ser fornecidos relatórios mensais consolidados apresentando 
as ocorrências com dados sobre os tempos e soluções. 

8.3.2.4. Para os equipamentos fornecidos pelas 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 8.3.2.1. 

8.3.2.5. 	As eventuais indisponibilidades ou deficiências que provoquem 
prejuízo no atendimento, total ou parcial, estarão sujeitas às 
penalidades estabelecidas no contrato. 

8.3.3. 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. 

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. 

8.3.4. REQUISITO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL 

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

8.3.5. 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 infra-estrutura de 
rede LAN - Local Area Network e WAN - Wide Area Network, que fazem parte 	' 
solução tecnológica adotada. 

8.4. DEMAIS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.4.1. A CONTRATADA providenciará, a qualquer tempo, revisões de Engenharia e 
Fábrica que forem classificadas como mandatárias pelo fabricante dos 
EQUIPAMENTOS, durante a vigência deste contrato. 

8.4.2. A CONTRATADA providenciará adequação das instalações ou melhoria no 
desempenho dos recursos da solução de Informática e Telecomunicações do 
Posto Poupatempo OSASCO, em termos de segurança, produtividade, 
contingência, monitoramento, gestão ou outros b 	ícios, por neio de 
equipamentos, softwares ou outros métodos. Isto poderá ocorstor inici tiva de 
ambas as partes, sempre com anuência da PRODESP. 
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8.4.3. No caso de incompatibilidades entre os sistemas utilizados pelos órgãos / 

instituições e o sistema operacional pré-instalado nos microcomputadores, ou 
qualquer outro software fornecido, a CONTRATADA providenciará o down grade 
de versão no sentido de compatibilizar toda a solução. 

8.4.4. A CONTRATADA deverá efetuar suporte técnico local para reinstalação, 
reconfiguração e ajustes de EQUIPAMENTOS e dos recursos cobertos por este 
contrato. 

8.4.5. 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 as 
fiscalizações e penalidades estipuladas na Minuta do Contrato. 

8.4.6. A CONTRATADA deverá manter equipe técnica qualificada para a realização dos 
Atendimentos Técnicos e das atividades de manutenção dos equipamentos 
existentes no Posto Poupatempo. 

8.4.7. São obrigações dos técnicos de informática da CONTRATADA: 

	

8.4.7.1. 	Fornecer as informações técnicas para a PRODESP, observando 
devidamente os métodos e processos sempre que solicitado. 

	

8.4.7.2. 	Informar a equipe responsável na PRODESP toda e qualquer 
alteração na configuração dos equipamentos ativos da rede LAN e 
WAN, e após a alteração, enviar uma cópia da documentação 
atualizada a PRODESP, via e-mail. 

	

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

	

8.4.7.4. 	Fornecer quaisquer outras informações e instruções concernentes 
aos EQUIPAMENTOS ou ao objeto deste contrato, que a PRODESP 
considere necessárias. 

	

8.4.7.5. 	Instalar e manter atualizada as configurações do Sistema de 
Gerenciamento Desktop da PRODESP, conforme padrões 
determinados, em todos os equipamentos da CONTRATADA. 

8.5. DIRETRIZES DE OBSOLESCÊNCIA 
Aplicam-se aos recursos fornecidos pela CONTRATADA. 

8.5.1. O Hardware será considerado OBSOLETO o equipamento que não estiver m 
em linha de produção ou a descontinuidade for anunciada pelo fabricante, ten 
como conseqüência a dificuldade de reposição de peças em um curto prazo d 
tempo. 

8.5.2. O Software será considerado OBSOLETO o software que não tiver mais 
atualizações de versões e releases, que por conseqüência provoque a falta de 
suporte pelo fabricante. 

8.6. REQUISITOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS 
Aplicam-se aos recursos fornecidos pela CONTRATADA. 

8.6.1. Deverá ser prevista a evolução tecnológica da solução 
que se observarem recursos subdimensionados ou que 
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função de atualização tecnológica de hardware ou software, que acarrete impacto 
nos atendimentos realizados. 

8.6.2. A solução deverá incluir o fornecimento de todos os componentes de software 
necessários ao adequado acompanhamento de disponibilidade e segurança. Os 
custos ficarão por conta da CONTRATADA. 

8.7. REQUISITOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMWEIS 

8.7.1. 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.). 

9. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO 

9.1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA 
O Sistema de Gerenciamento de Atendimento - POUPAFILA - a ser implantado em todos 
os órgãos do Posto Poupatempo OSASCO é de propriedade da PRODESP. Trata-se de 
um aplicativo capaz de realizar a gestão da demanda diária de atendimento. Para a 
utilização são necessárias as máquinas de emissão de senhas, teclados de operador, 
painéis para chamadas de senhas, microcomputadores e servidores disponíveis no 
mercado e especificados no item 8 - Teleinformática, deste Anexo. 

Principais funções: 

• Emissão de senha automática e instantânea com data, número de senha, tipo de serviço e 
previsão de tempo de espera; 

• Visualização da chamada dos números de senhas por meio de painéis eletrônicos; 

• Gerenciamento do atendimento pela administração do Posto e pelo representante técnico 
do órgão, possibilitando a alteração e reconfiguração das mesas de atendimento, quanto à 
classe de serviços, prioridades e horários de atendimento; 

• Monitoramento remoto em tempo real, pela PRODESP, que possibilita conhecer o 
movimento de atendimento por serviço, por mesa de trabalho, por órgão e por Posto. 

• Geração de dados estatísticos. 

CONFERE COM O ORIGINAL Veridiana Pz4eBarbosa 
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9.2. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS 

Será de responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de recursos de hardwar 
conforme quantitativos previstos no item 8 - Teleinformática, deste Anexo. 

Para a operacionalização do sistema será necessária a aquisição de dois servidores de 
rede, também previstos no item 8 - Teleinformática, deste Anexo. 

9.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: EQUIPAMENTOS 
As especificações dos equipamentos necessários que s 
CONTRATADA encontram-se detalhadas no item 8.2. - Espec 
Teleinformática - Relatórios: REL.STR.148/2007 - Desktop 
REL.STR.160/2007 - Solução de Gerenciamento de Filas. 

o fornecidos pela 
ões Técnicas de 

Servidores e 
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stCiá 
Máquina de 
assinar 
documentos — 
chanceladora 

Alimentação semi - automática; sistema de clichês de assinatura removíveis e intercambiáveis 
contadores de documentos irreversíveis a zero; bandeja móvel que possibilita o cancelamento 
de vários documentos através de sua regulagem; contador inviolável de 7 dígitos., irreversível, 
que garanta a contagem e controle de impressões; 3 chaves de controle — uma para bloquear / 
acionar o mecanismo, uma para retirada e colocação do clichê de assinatura e uma para evitar 
tentativas de cópias não autorizadas, entitamento automático através de 	rolo de feltro; 
impressão com tinta líquida vermelha, bivolt (110 e 220v) com a colocação e o fornecimento de 
2 clichês de assinatura para cada máquina. 

Máquina 
laminadora 

Máquina plastificadora de documentos utilizando polaseal (pouche) com controle variado de 
temperatura e velocidade; termostato com ajuste de temperatura; interruptor reverso para falhas 
de alimentação 	(auto reverso) 	110 volts; 	laminação quente ou fria; 	largura 	mínima 	de 
plastificação para o documento de identidade 

Máquina 
filigranadora - 
perfuradora 

Capacidade para perfurar automaticamente até 25 folhas por inserção, possuir linha fixa de no 
mínimo 5 (cinco) dígitos no formato letras; chave de segurança evitando uso indevido; 
acionamento automático através de colocação do documento: 110 volts 

Desfibrilador 
externo automático 

• Deve realizar análise de impedância transtorácica para ajuste automático do tempo de 
duração do choque; 

• Portátil, deve ser à prova de umidade, respingos de água e chuva para uso pré-hospitalar; 
• Peso máximo aproximado (3,5kg); 
• Capacidade para entregar choques na escala de 1 a 360 joules, bifásicos; 
• Modo de funcionamento com análise automática de ECG para detecção de Fibrilação 

Ventricular e Taquicardia Ventricular, com comandos de voz em português e disparo da 
desfibrilação pelo operador através de botão dedicado; 

• Registro em memória de ECG contínuo, eventos críticos, procedimentos realizados e dados 
do paciente; 

• Realização de auto-testes periódicos com avisos de bateria baixa ou necessidade de 
manutenção; 

• Alimentado por um jogo de baterias não recarregáveis de longa duração com vida útil de 2 
anos e autonomia para aplicação de no mínimo 30 cho 	es em carga máxima; 

• Memória digital interna e/ou memória removível exter 	p 	a armazenamento dos eventos, 
ocorridos, para posterior transferência para computador; 

• Acompanha cada equipamento: 	 / 
o 	6 pares de eletrodos adultos de desfibrilação; 	_____ 
O , ;3P  &S de eletrodos pediátrico de desfibrilação; 	%-.: 0 	, 	 f ic:(;'  
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10. EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 

10.1. DESCRIÇÃO E DIMENSIONAMENTO 

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

Os equipamentos que a contratada deverá fornecer destinam-se ao IIRGD e ao Detran e 
compõem-se dos seguintes itens: 

Máquina de assinar documentos — chanceladora 
	5 

Máquina laminadora 
	 2 

Máquina filigranadora — perfuradora 
	 2 

Desfibrilador externo automático 
	 2 

Nota: os quantitativos apresentados não incluem reserva técnica 

10.2. 	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
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o 9 kits de ressuscitação com: toalha, luva cirúrgica, depilador e máscara de ventilação 

(todos descartáveis) e tesoura; 
o 1 bolsa de transporte semi-rígida; 
o 1 manual de operação em português; 
o .software para revisão dos eventos em computador; 
o acessório de fixação (cabine de segurança com trava e alarme). 

• Atender às normas de fabricação e manutenção da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
— ANVISA, da Associação Brasileira de Normas Técnicas — ABNT e do Instituto Nacional de 
Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial — INMETRO.  

11. MATERIAL DE USO CONTINUO, DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO E DE INFORMÁTICA. 

Todos os quantitativos descritos a seguir são exemplificativos e destinam-se à administração do 
Posto, SERT, IIRGD, Detran, Fazenda, Jovem Cidadão e Prefeitura. 

11.1. MATERIAL DE USO CONTINUO 
Os tipos e quantidades relacionadas são as essenciais, exemplificativas e meras 
estimativas para auxiliar a Empresa que vier a ser CONTRATADA a ter ciência que 
deverá disponibilizar todos os materiais necessários, durante toda a vigência do 
Contrato, sem quaisquer custos adicionais, mantendo sempre o estoque para reposição 
de materiais danificados e/ou indevidos para o uso. 
Na ocasião da aquisição serão apresentados modelos originais de itens cujas 
características são específicas. 

ITENS QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO E MODELOS 

Pastas plásticas coloridas 1.500 

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 L 20 Tamanho oficio em cristal transparente 

Carimbos diversos - jogos 
de 15 carimbos cada 

30 jogos 
Tradicional em madeira. Os modelos serão 
apresentados na ocasião da confecção. 

Grampeador de mesa - 
tamanho médio 

60 

Perfurador de papel 25 
Tesoura 	para 	papel 	- 
tamanho médio  

60 

Estilete 	para 	papel 	- 
tamanho médio  

60 

Almofada para carimbo - 
entintado  

50 Tradicional, tamanho n° 3 

Almofada para carimbo - 
branco (virgem)  

25 Tradicional, tamanho n° 3 

Suporte para fita adesiva 30 

Régua plástica - 30 cm 90 

Tábua 	de 	apoio 	para 
coleta 	de 	impressões 
digitais 

20 unidades 

Apoios utilizados n. cole  :  de digitais, 
feitos em poliuretant ou m.deira, medidas: 
Largura: 8 cm,Comp  u,c---.4:  20 cm,  
Espessura: 0,6 c 	- 
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0014,, 

ITENS QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO E MODELOS (cont. 

Bisnaga tipo mostardeira de 
plástico fosco 

20 

Caixa de Arquivo Morto 50 
40 cm de altura X 18,5 de largura X 30 cm 
de comprimento 

Sacola de lona p/ malote 4 Cor azul — tamanho: 45 cm comp X 33 cm 
larg 

Apoio de punho p/ teclado 260 

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 
260 

Fabricada em injeção termoplástica em 
(PS) de alto impacto. Sendo a almofada de 
injeção em poliuretano com densidade 
média com características de pouca ou 
nenhuma conformação. Área de rolagem 
em substrato de Neoprex de 30 mm. Base 
em PVC de 24 mm de espessura com 
material antiderrapante. 

Lupa clássica com diâmetro 
de 90 mm e aumento de 25 
vezes 

2 

Lápis para decalque 
(eletrodo de solda) 

30 

Lanterna pequena 4 
Espelho 20 x 5 cm 4 
Chave de fenda de 8 mm 1 
Chave de fenda de 10 mm 1 
Chave fixa (10 x 11 mm) 4 
Chave fixa (12 x 13 mm) 4 
Alicate modelo universal no. 
2 

4 

Caixa de ferramentas 
pequena 

4 

Luvas de pano (pares) 4 
Notas: 
1. Os quantitativos apresentados sugerem, pelo histórico dos Postos Poupatempo, um volume médio 

mensal. 
2. Os itens sem Especificação Técnica são materiais de uso comum. „/", 
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ITENS 
MÉDIA 

MENSAL DE 
CONSUMO 

ESPECIFICAÇÕES TECN CAS 

Estojo 	Coletor 	de 	Impressão 	Digital 
(Base Cerâmica) 

15 unid 

Produto 	aprovado 	pelo 	IIRGD, 
modelo 3.500 da marca Impress, 
ou similar: 
Notas: 
• o estojo coletor é utilizado 

em cada ponto de 
atendimento do IIRGD; 

Película em Poliéster Transparente 
15 rolos Primer fosco, 27 micras 54mm x 

192mm (rolo com 1.000 peças) 

Invólucro para Carteira de Identidade, 
Pacote com 1.000 Peças 

15 pctes 

Bolsa plástica de PVC (cloreto 
de polivinila) cristal transparente 
para 	acondicionamento 	de 
Carteira de Identidade Civil com 
imagem 	digitalizada, 	modelo 
"porta CNH", dimensões: 75 mm 
X 107 mm e aba de 20 mm; 
espessura de 0,015 mm. 

Acetona — 500 MI 2 unid 

Álcool Gel - 500 MI 10 unid 

Utilizado no IIRGD; para limpar 
as 	mãos 	após 	a 	coleta 	de 
impressão digital. 

Álcool líquido — 900 ml 3 unid 
Almofada p/ Carimbo (Azul,Vermelha) 15 unid 
Apontador 15 unid 
Bobina Térmica para Dispensador de 
Senhas 

250 rolos 
formato 57mm x 40mm para 

impressão térmica 
Borracha Sintética C/ Proteção Plást. 
42x22 30 unid Com proteção plástica — 42x22 
Caneta Esferográfica 9 cx Azul E Preta - Caixa C/ 50 
Caneta Marca Texto 12 unid 
Capa p/ Protocolo de Processo 125 unid 
Carimbo Datador 3 unid 
CLIPS N°0 15 pctes Pcte C/ 1000 
Cola Branca 90 MI 125 unid 
Cola em Bastão 10gr 15 unid 
Corretivo Liquido 18ml 20 unid 
Elástico 35 pctes 'acate C/ 100 Gr 
Envelope de Polietil 80 unid á • 	rt 	a superi r 4 Furos „ 
Envelope S/ Timbre 180x250mm 250 unid u 
Envelope S/ Timbre 310x411/mm 260 unid ,/ 

	( - 	,Q 
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11.2. MATERIAL DE CONSUMO — PARA O ATENDIMENTO 

Neste tópico estão relacionados os materiais de consumo mais comuns e as 
quantidades são sugeridas a partir de médias identificadas nos Postos Poupatempo 
atuais, sendo que estes números deverão sofrer ajustes ao longo da operação do 
Posto. Existem outros itens que não estão relacionados, porém podem fazer parte da 
necessidade momentânea ou permanente da operação. Ex.: grafite para lapiseira, etc. 
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Envelope S/ Timbre 340x240mm  190 unid 
Esponja de Aço (tipo Bom Bril)  3 pctes 
Etiqueta adesiva 70x23, 4mm - 2 colunas 
(pcte c/ 1000)  

2 pctes 

Fita Adesiva  22 unid 
Fita Crepe - pcte c/ 6  2 unid 
Grampo de Aço 26/6  15 cx cx. c/ 5000 
Lacre Para Malote  125 unid 
Lápis Preto N° 2  30 unid 
Livro Ata  1 unid 
Papel Laser Branco (210x297) A4 -75 Gr  50 resmas (resma=500f1s) 

Papel Toalha  60 rolos 
Pasta Az Ofício  15 unid 
Pasta Az 1/2  Ofício  5 unid 
Pasta Fichário Em Pvc Tipo Camurça 
Azul  4 unid 
Pasta Sanfona  3 unid 
Pincel Atômico Azul 8 unid 
Pincel Atômico Vermelho  8 unid 
Removedor De Tinta — 1.000 ml 1 unid 
Saco De Estopa  3 unid 
Tinta Azul Com 37 MI Para Pincel 
Atômico  3 unid 
Tinta Preta Com 37 MI Para Pincel 
Atômico 3 unid 
Tinta Azul Com 42 MI P/ Almofada  8 unid 
Tinta Preta Com 42 MI P/ Almofada  5 unid 
Tinta P/ Clichê Máq. Chanceladora  3 unid 

Formulário Ficha de Identificação Civil - 9.000 
FIC 

fls 

Portaria IIRGD —323 de 18/09/06 
• Formato: 205mm de larg x 

11" de alt (formulário 
contínuo); 

• Quantidade de imagens 
por forlha/dobra: 01; 

• Gramatura do papel: 120 
gramas; 

• Cor branca de alta alvura; 
• Cor de impressão: preto 

Senegal N 9950 "cromos" 
—frente e verso; 

• Tipo off-set; l_ • Gabarito de impressão: 
1/6" vertical e 1/1-" 
horizontal (formulário 
contínuo); 

• Formato das remalinas: 
13 mm esquerda e 13 mm 

ireita, microserrilhado; 
• Se rilhas de destaque: 

dire a / esquerda / 
horizontal / dobra. 	c AR -- 

Obsérv
°  

\ ' 
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1) Serrilha horizontal do canhoto 

posicionada a 62 mm do "pé". 
O formulário será vincado a 
145 mm do "pé" (vinco 
somente para efeito de dobra, 
sendo que a pressão da dobra 
não deve diminuir a resistência 
do papel). 

2) O modelo será fornecido na 
ocasião da confecção do 
formulário 

Portaria IIRGD 064/97 de 
12/08/97. 

• formato: 203mmX9 % 
(formulário continuo); 

• n° de vias: 1, papel: 75 
gr/m2 , cor amarelo 
canário, cor da 
impressão: preto off-set 
(frente/verso); 

• gabarito de impressão 
1/8" 	/ 1/10" (continuo); 
formato das remalinas: 1/2  

Formulário Requisição de Atestado de 5. 100 fls "esquerda! 1/2  "direita, 
Antecedentes Criminais. microserrilhado; 

• serrilhas de destaque:1 — 
largura total de formulário 
para destaque de 
protocolo. 

Nota: o modelo será fornecido 
na ocasião da confecção do 
formulário. 	 _ 

• 
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11.3. MATERIAL DE CONSUMO — ITENS DE INFORMÁTICA 

ITENS UNIDADE 

TONER COR PRETA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

TONER COR CYAN IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

TONER COR MAGENTA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

TONER COR YELLOW IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

CILINDRO OPC PRETA — IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

CILINDRO OPC CYAN — IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

CILINDRO OPC MAGENTA — IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

CILINDRO OPC YELLOW — IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

FUSOR — IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO III PEÇA 

CARTUCHO PRETO IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO VI PEÇA 

CARTUCHO COLOR IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO VI PEÇA 

FITA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO IV E V PEÇA 

TONER COR PRETA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

TONER COR CYAN IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

TONER COR MAGENTA IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

TONER COR YELLOW IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

FOTORREVELADOR — IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

FUSOR — IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

TONER IMPRESSORA CONFIGURAÇÃO I PEÇA 

TONER FAXPHONE CONFIGURAÇÃO I PEÇA 

PICK ROLLER — SCANNER CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

PAD ASSEMBLY — SCANNER CONFIGURAÇÃO II PEÇA 

Nota: O consumo mensal depende da marca e modelo adquiridos pela CONTRATADA 

TíNUO 
ITENS QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO E MODELOS 

Apoio p/ punhos tipo almofada p/ 
acomodação de teclados 
.Confeccionados em espuma de 
poliuretano macio integral isento de 

280 hologenados, apresentando superfície 
Apoio de punho p/ teclado rugosa ("SKIN") 	e contato com os 

punhos e na bas 	terial 
antiderrapante. 	ões: 45 a 55 cm 
comp X raio bord 	5 ; 	ltura 2 a 3,5 	8-to 
e largura de 5 a 	":"---- 	 c,) / 	'Od›,  
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Mouse pad 280 

Fabricada em injeção termoplástica em 
(PS) de alto impacto. Sendo a almofada 
de injeção em poliuretano com densidade 
média com características de pouca ou 
nenhuma conformação. Área de rolagem 
em substrato de Neoprex de 30 mm. 
Base em PVC de 24 mm de espessura 
com material antiderrapante.  

12. ESPECIFICAÇÕES A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO POSTO 
POUPATEMPO 
A Contratada deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas neste item e 
nos termos do Edital e seus anexos, atentando para os requisitos necessários, visando à 
manutenção do padrão de qualidade dos serviços objeto desta licitação, formulados em 
conformidade com os padrões existentes nos Postos Poupatempo já instalados e em 
operação. 

O quadro de recursos humanos do Posto Poupatempo será composto por servidores públicos 
estaduais selecionados e indicados para a atividade de Representação Técnica (Supervisores)  
dos  órgãos da Administração Direta do Estado, servidores públicos de carreira policial, 
selecionados e indicados para as atividades inerentes à Polícia Civil (Papiloscopista Policial, 
Auxiliar de Papiloscopista Policial e Investigador de Policial — tais como a emissão de 
Atestados de Antecedentes e Carteira de Identidade) e, de carreira administrativa também 
selecionados e indicados para a realização de atividades específicas da retaguarda do Detran; 
funcionários dos órgãos da Administração Indireta (CDHU, Banco Nossa Caixa e outros); 
Gestores de Qualidade contratados pela Prodesp, e por ocupantes dos postos de trabalho 
(1 ou mais ocupantes por posto de trabalho) da Contratada, que deverão ser 
distribuídos e estar disponíveis de acordo com a necessidade dos serviços durante o 
horário de funcionamento do Posto até a capacidade máxima, especificado no quadro 
abaixo ( Quadro Resumo de Recursos Humanos do Posto) no que se refere aos órgãos da 
Administração Direta, nas atividades de Recepção, Orientação, Informação e Atendimento ao 
Cidadão e na Administração do Posto, cujas especificações estão detalhadas nos itens 
seguintes 

Quadro demonstrativo de Recursos Humanos sob a responsabilidade da Prodesp/ 
Pou atem o 

ÓRGÃOS/ 
EMPRESAS 

SERVIDORES PÚBLICOS E FUNCIONÁRIOS SOB A 
RESPONSABILIDADE DOS ÓRGÃOS TOTAL 

Supervisores/ 
Representantes 
Técnicos 

Carreira 
Policial/Adm. 

Atendentes/ 
Dema  - 	,rgos 

DETRAN 3 14 17 

FAZENDA 3 3 	4 
. 14 .n. 
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SERT 	 3 

149   

IIRGD 3 12 15 

E-POUPATEMPO/ 
Acessa 

PRODESP 

CORREIOS 

JEC 26 36 

JOVEM CIDADÃO 

CDHU 

SABESP 14 16 

NOSSA CAIXA 3 18 21 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

6 31 37 

OUTROS 2 11 13 

TOTAL GERAL 38 33 117 188 

Nota: no Detran serão alocados 6 funcionários, responsáveis pela confecção da CNH, mas que não estão sendo 
contemplados neste quadro e portanto não deverão ser contabilizados para a aquisição de uniforme e 
treinamento 

Quadro demonstrativo de Postos de trabalho sob a responsabilidade da Contratada 

ÓRGÃO/SERVIÇO QUANTIDADE DE POSTOS DE TRABALHO 

DETRAN 25 

FAZENDA 3 

SERT 19 C. 

IIRGD 34 , 

ACESSA SÃO PAULO 6 

E-POUPATEMPO 6 

ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 25/ 
• 

it.. 
, 
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OUTROS 
5 

ADMINISTRAÇÃO DO POSTO 
17 

TOTAL DE POSTOS DE TRABALHO DA 
CONTRATADA 

140 

Nota: Quantificação baseada nos critérios atuais para os Postos Poupatempo já implantados 

1 it-sivirunv.... 	......... 	..., 

Prodesp/Poupatempo 188 

Contratada 140 Postos de Trabalho 

Total Geral do Posto 188 + 140 postos de trabalho   

12.1. DISTRIBUIÇÃO DOS OCUPANTES DOS POSTOS DE TRABALHO DA 
CONTRATADA 
Os ocupantes dos postos de trabalho serão alocados na Administração do Posto, 
no atendimento ao cidadão nos órgãos da Administração Direta e nos serviços de 
Recepção, Orientação, Informação 
A presente licitação utilizará a nomenclatura de "Atendente Multitarefa" para designar 
os ocupantes dos postos de trabalho da Contratada que irão desenvolver suas atividades 
nos diversos órgãos da Administração Direta, no atendimento presencial ao cidadão para 
a emissão de documentos/serviços, nas atividades de retaguarda desses órgãos, e nos 
serviços de recepção, orientação e informação aos cidadãos, e que deverão ser 
alocados/remanejados entre essas atividades e órgãos, conforme a necessidade 
dos serviços , a fim de dar vazão às demandas, durante o horário de funcionamento 
do Posto. 
Portanto, a logística de operação da alocação dos ocupantes, nos postos de trabalho, 
deverá estar preparada para atender a qualquer tempo ao quadro especificado nes 
Edital em sua capacidade máxima, visando a manutenção do padrão de qualidade 
atendimento do Programa Poupatempo. 
A definição do percentual da reserva técnica para toda e qualquer substituição, 
programada ou não, inclusive para o horário de refeição/descanso, fica sob a 
responsabilidade da contratada, na apresentação da proposta e, na operacionalização do 
Posto. 
Caberá à Gestão da Qualidade Prodesp/Poupatempo o monitoramento da qualidade \.) 
dessa operacionalização que deverá garantir até 140 posto 	e trabalho observado os 

parâmetros abaixo: 
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Serviços Postos de Trabalho 
Total 

Postos de Trabalho 
Mínimo 

Carteira de Identidade RG 11 8 
Atestados Antecedentes - MC 2 1 
Triagem —IIRGD 3 2 
Retaguarda—IIRGD 15 11 
Entrega IIRGD 3 2 
CNH 12 9 
Entrega Doc. Detran 3 2 
Triagem Detran 4 3 
Retorno Bancário 6 4 
Triagem Sart 2 2 
Captação/Convocação - - 
Cadastro Mão de Obra 8 6 
Seguro Desemprego 6 4 
Carteira de Trabalho 3 2 
Acessa São Paulo 6 6 
e-poupatempo 6 6 
Secretaria da Fazenda 3 2 
Outros 5 5 
Administração 17 17 
Orientação 25 vide item abaixo 

12.1.2.A quantidade mínima dos postos de trabalho deverá obedecer ao Tempo de 
Espera (TE) para cada um dos serviços abaixo: 

• Carteira de Identidade - RG 30 minutos 
• Atestados de Antecedentes Criminais 15 minutos 
• CNH 15 minutos 
• Cadastro de Intermediação Mão de Obra 20 minutos 
• Seguro-Desemprego 30 minutos 
• Emissão da Carteira Profissional 15 minutos 

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 do inicio do atendimento 
na mesa. 

• A espera para os serviços monitorados não poderá ultrapassar os tempos de 
espera mencionados acima. Quando a espera atingir os tempos citados, a 
contratada deverá providenciar imediatamente abertura de mesas para atender 
a demanda dentro do tempo estabelecido. 

• Essa medição será realizada a qualquer momento pelo Gestor Prode 
acompanhado pelo Administrador Posto Local da Contratada. 

• A qualquer momento a Prodesp/Poupatempo reserva-se no direito de atualiza 
as informações acima. 

12.1.3. Os postos de trabalho da orientação deverão obedecer à tabela abaixo: 
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Nota: 
• A alocação dos postos de trabalho acima deverá ser bimestralmente avaliada 

com base na média diária de atendimentos do Posto. A contratada deverá 
adequar os postos de trabalho no prazo de 30 dias. A Superintendência de 
Operações informará os períodos de avaliação, no inicio das atividades do 
Posto. 

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

12.1.4. Produtividade — Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

12.1.4.1. A contrata deverá observar o tempo médio de atendimento dos 
serviços abaixo: 

• Carteira de Identidade - RG 
• Atestados de Antecedentes Criminais 
• CNH 
• Cadastro de Intermediação Mão de Obra 
• Seguro-Desemprego 
• Emissão da Carteira Profissional 

12.1.4.2. O tempo médio de atendimento a ser cumprido será informado pela 
Superintendência de Operações quando do inicio das atividades do 
Posto e será atualizado trimestralmente. 

12.1.4.3. O tempo médio de atendimento definido trimestralmente terá como 
base a média praticada no horário de pico dos Postos Poupatempo 
Ribeirão Preto, São José dos Campos, Campinas Shopping e 
Campinas Centro; através do Sistema de Gerenciamento de 
Atendimento. 

Nota: 
• A contagem de Tempo de Atendimento (TA) inicia-se no momento 

que a senha é chamada à mesa e encerra-se no momento da 
finalização do atendimento. 

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

12.1.5. Equipe da Contratada na Administração do Posto 

• Administrador:1 profissional 
• Coordenador de Atendimento e Recursos Internos: 1 profissional 
• Assistente de Atendimento: 1 profissional 
• Assistente de Recursos Internos: 1 profissional 
• Secretária: 1 profissional 
• Técnico Administrativo: 3 profissionais (Recursos Humanos, Financeira, 

Sistema de Manifestação, Estatística e Infra-estrutura) 
• Técnico de Informática: 2 profissionais 
• Técnico Administrativo para o Help Desk: 2 profissi 
• Técnico de Manutenção Geral: 2 profissionais 
• Auxiliar Administrativo (almoxarifado): 1 profissional 
• Supervisor Acessa São Paulo: 2 profissionais 
• Total: 17 profissionais 
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Nota: a estrutura apresentada para a Administração do Posto constitui uma 

referência e é baseada na experiência do Poupatempo, podendo a 
contratada adequá-la de acordo com as suas características e 
necessidades específicas. 

12.1.6. Os ocupantes dos postos de trabalho serão alocados no atendimento nos órgãos 
da Administração Direta, na orientação ao cidadão, na supervisão e, na 
coordenação do Posto: 

• Atendentes e Orientadores: multitarefa 
• Coordenação e auxiliares: Administração 

12.1.7. Jornada de Trabalho 

A Jornada de trabalho dos ocupantes dos postos de trabalho deverá ser definida 
pela contratada tendo em vista a necessidade dos serviços durante todo o 
horário de funcionamento do Posto, ininterrupto. 

12.1.7.1. Nos órgãos estaduais da Administração Direta do Posto Poupatempo e 
para o serviço de recepção, informação e orientação os ocupantes dos 
postos de trabalho deverão ser distribuídos durante todo o horário de 
funcionamento. 

12.1.7.2.A definição do número de ocupantes para as substituições dos ocupantes 
dos postos de trabalho durante o horário de refeição / descanso é 
responsabilidade da contratada., assim como a reserva técnica para as 
demais substituições ( faltas, licenças, férias e outros) 

12.2. HORÁRIOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO POSTO POUPATEMPO 
As escalas de horários dos ocupantes do postos de trabalho da Contratada deverão 
prever 10 (dez) minutos de antecedência do horário de início do atendimento do Posto, 
e 10 (dez) minutos para a finalização dos atendimentos, após o horário de fechamento 
do Posto, para a organização de materiais e equipamentos para o dia seguinte. 

12.2.1. A PRODESP poderá solicitar à Contratada, a seu critério, a redistribuição dos 
ocupantes 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. 

12.2.2.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 substituir seus 
ocupantes de postos ausentes para toda e qualquer situação tais como: 
substituições para o horário de refeição/descanso, faltas, atraso 
afastamentos, férias, trocas de pessoal, 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 	inidas no Item 13 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO. 
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12.2.3. A Contratada deverá observar para os ocupantes dos postos de trabalho que 
prestarão os serviços objeto desta licitação, todas as condições de trabalho, os 
direitos e benefícios previstos em Acordos/Convenções/Dissídios Coletivos de sua 
categoria profissional, bem como os previstos na legislação em vigor; 
respondendo, de forma exclusiva, pelo cumprimento dessas normas. 

12.2.4. A Contratada deverá firmar o contrato de trabalho com os ocupantes dos postos de 
trabalho, após o processo seletivo e, adotar as providências legais de contratação, 
conforme previsto no Edital — Minuta do Contrato — subitem 2.2.2 Cronograma de 
Implantação, para o início do Programa de Formação e Capacitação, a ser 
realizado antes da inauguração do Posto. 

12.2.5. Fica vedado à Contratada alocar na sua equipe, cujas atividades sejam executadas 
nas dependências do Posto Poupatempo, aqueles que por ventura possam ser 
portadores de moléstia grave ou infecto-contagiosa. 

12.3. QUALIFICAÇÃO MÍNIMA EXIGIDA PARA OS OCUPANTES DE POSTOS DE 
TRABALHO DA CONTRATADA, PARA ATENDIMENTO AOS PRÉ-REQUISITOS DE 
QUALIDADE DEFINIDOS NESTE EDITAL. 

12.3.1. Administração: para ocupar a posição de Administrador, o ocupante de posto 
de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte 
qualificação/capacitação: 

• Formação Superior Completa 
• Experiência profissional em nível de chefia em empresas de prestação de 

serviços 
• Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que envolvem as 

áreas de: finanças, administração de contratos, terceirizações, gestão de 
pessoal e qualidade de atendimento. 

• Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público. 
• Conhecimentos de Aplicativos Windows — Word e Excel, e dos Sistemas 

específicos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Ponto de 
Pessoal, etc. 

12.3.2. Administração: para ocupar a posição de Coordenador de Atendimento e Recursos 
Internos, o ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte 
qualificação/capacitação: 

• Formação Superior Completa 
• Experiência profissional em nível de chefia em empresas de prestação de 

serviços 
• Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que envolvem as 

áreas de: finanças, administração de contratos, contratação de prestação dr, 
serviços, gestão de pessoal e qualidade de atendimento. 

• Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público. 
• Conhecimentos de Aplicativos Windows — Word e Excel, e em Sistemas de 

Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Ponto de Pessoal, etc. 

12.3.3. Administração - atividades da área de Atendimento: para ocupar a posição de 
Assistente de Atendimento, o ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá 
possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• Formação Superior Completa 
• Experiência profissional em nível de comando de quipes em empresas de 

prestação de serviços 
• Bons conhecimentos práticos de Estatística e de 	da Qualidad 	oE co 
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• Bons conhecimentos das legislações que envolvem as áreas de: finanças, 

administração de contratos, contratação de prestação de serviços, gestão de 
pessoal e qualidade de atendimento. 

• Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público. 
• Conhecimentos de Aplicativos Windows — Word e Excel, e dos Sistemas 

específicos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Ponto de 
Pessoal, etc. 

12.3.4. Administração - as atividades da área de Recursos Internos: para ocupar a posição 
de Assistente de Recursos Internos, o ocupante de posto de trabalho da 
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• Formação Superior Completa 
• Experiência profissional no comando de equipes em empresas de prestação 

de serviços 
• Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que envolvem as 

áreas de: qualidade de atendimento, ou finanças, administração de 
contratos, contratação de prestação de serviços, gestão de pessoal, 
respectivamente. 

• Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público. 
• Conhecimentos de Aplicativos Windows — Word e Excel e de Registro e 

Controle de Ponto de Pessoal, etc. 

12.3.5. Administração - as atividades da área de Secretaria: para ocupar a posição de 
Secretária, o ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá possuir a 
seguinte qualificação/capacitação: 

• No mínimo, 2° grau Técnico de Secretariado completo. 
• 18 anos ou mais 
• Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows — 

Word e Excel. 
• Experiência em atividades administrativas 
• Bons conhecimentos de arquivo, follow-up, atendimento telefônico, redação 

de atas, pautas, correspondências, etc. 
• Habilidade no trato social 
• Boa fluência verbal 

12.3.6. Administração - as atividades da área de Recursos Humanos: para ocupar a 
posição de Técnico Administrativo (Recursos Humanos, Financeira, Estatística, 
Sistema de Manifestações e Infra- estrutura), os ocupantes de postos de trabalho 
da Contratada deverão possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• No mínimo, 2° grau completo. 
• 18 anos ou mais 
• Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Window — 

Word e Excel e de Sistema Específico de Registro e Controle de Ponto 
Eletrônico. 

• Experiência mínima de um ano em Departamento Pessoal / Atividades 
Administrativas/ Financeiro/Estatística e Infra — estrutura . 

• Bons conhecimentos de técnicas de arquivo, redação, etc. 
• Conhecimento técnico especializado de acordo com área de atuação 
• Facilidade em elaboração de textos, redação, r 	os e etc. 
• Habilidade no trato social 
• Boa fluência verbal 
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12.3.7. Administração - as atividades da área de Suporte Técnico e Manutenção de 

Informática: para ocupar a posição de Técnico de Informática, ocupante de posto 
de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• No mínimo, 2° grau Técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica 
ou Telecomunicações, ou ainda, Processamento de Dados ou Informática, 
completo. 

• 18 anos ou mais 
• Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows — 

Word e Excel. 
• Experiência mínima de 1 (um) ano na área de suporte e manutenção de 

informática e telefonia 
• Habilidade no trato social 
• Boa fluência verbal 

12.3.8. Administração - as atividades da área de HELP DESK: para ocupar a posição de 
Técnico Administrativo (Help Desk), o ocupante de posto de trabalho da Contratada 
deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• No mínimo, 2° grau completo. 
• 18 anos ou mais 
• Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows — 

Word e Excel. 
• Experiência em atividades de controles administrativos 
• Habilidade no trato social 
• Boa fluência verbal 

12.3.9. Administração - as atividades da área de Manutenção Geral: para ocupar a posição 
de Técnico de Manutenção Geral, o ocupante de posto de trabalho da Contratada 
deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• No mínimo 2° grau Técnico em Eletro-técnica completo. 
• 18 anos ou mais 
• Experiência mínima de 1 (um) ano em manutenção predial e eletrônica 
• Bons conhecimentos de manutenção de instalações elétricas, de ar 

condicionado e predial. 
• Habilidade no trato social 
• Boa fluência verbal 

12.3.10. Administração - as atividades da área de Almoxarifado: para ocupar a posição de 
Auxiliar Administrativo (Almoxarifado), o ocupante de posto de trabalho da 
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação: 

• No mínimo, 2° grau completo. 
• 18 anos ou mais 
• Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows 

Word e Excel. 
• Bons conhecimentos de técnicas de controle de estoque 
• Experiência em atividades administrativas 
• Habilidade no trato social 
• Boa fluência verbal 

12.3.11. Administração — para as atividades desenvolvidas na sala Acessa São Pau 
para ocupar a posição de Supervisão, o ocupante de posto de trabalho ia 
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/ 	.tação: 

• ,ftirMàOR Superior Completa ou em curso 
4.,Ëxperiêib profissional no comando de e em 
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rbosa 

prestação de serviços 
• Bons conhecimentos práticos de utilização dos recursos de Internet, e de 

atividades que envolvem as áreas de: qualidade de atendimento, 
prestação de serviços e gestão de pessoal. 

• Habilidades pessoais em liderança, atendimento ao público. 
• Conhecimentos de Aplicativos Windows — Word, Excel e Internet. 

12.3.12. No Atendimento e Orientação: para a prestação de serviços de atendimento 
presencial, emissão de documento e orientação, os ocupantes de postos de 
trabalho , que desempenham as atividades deverão possuir qualificação 
compatíveis com os serviços e atividades de atendimento ao público, e deverão 
atender ao seguinte perfil mínimo: 

• 2° grau completo. 
• 18 anos ou mais 
• Conhecimentos básicos de informática e digitação 
• Habilidade no trato social 
• Boa fluência verbal 

12.4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DOS OCUPANTES DOS POSTOS DE TRABALHO DA 
CONTRATADA 
A prestação de serviços objeto desta licitação tem como objetivo dar condições para 
que a população usuária faça uma adequada utilização dos serviços e/ou informações a 
ela disponibilizada pelos órgãos instalados no Posto Poupatempo. 
As atividades desenvolvidas envolvem o bom atendimento ao cidadão usuário do Posto 
Poupatempo, por meio da prestação de serviços, emissão de documentos e a 
prestação de informações precisas, objetivas, com cortesia e cordialidade no 
tratamento e clareza na comunicação, de maneira a atender às suas expectativas. 

12.4.1. Administrador: 

• Gerir, planejar e administrar as atividades do Posto Poupatempo, visando 
manter a qualidade dos serviços de atendimento ao cidadão; 

• Elaborar o planejamento de acordo com as diretrizes estabelecidas pela 
Superintendência Poupatempo, bem como acompanhar a execução do 
mesmo, considerando os objetivos a serem alcançados; 

• Aferir periodicamente o nível de satisfação do cidadão e propor a 
implantação de procedimentos que otimizem as atividades do Posto 
Poupatempo analisando os indicadores obtidos através de instrumentos 
internos; 

• Identificar, analisar e propor à Superintendência Poupatempo novas 
parcerias, objetivando implantar inovações para a contínua melhoria da 
qualidade na prestação de serviços / atendimento ao Cidadão no Posto 
Poupatempo; 

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

• Subsidiar a Superintendência com todas as informações de rotina, 
necessárias para a tomada de decisões, tais como: estatísticas diárias de 
atendimento, folha de freqüência de funcionários, mapeamento de 
situações de contingências, ocorrências inusitadas, relatórios financeiros, 
etc. 

12.4.2. Coordenador de Atendimento e de Recursos Inter 

• -inar.e acompanhar todas atividades de at 
i6x5to Poupatempo; 
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• Definir metodologias de análise, acompanhamento e elaboração de 
indicadores de desempenho e qualidade do atendimento; 
Implementar as diretrizes estabelecidas para a melhoria do desempenho 
dos funcionários e qualidade de atendimento; 
Acompanhar diretamente a operacionalização do atendimento, 
identificando problemas e apresentando soluções; 
Analisar relatórios estatísticos e outras fontes de informações tendo em 
vista a melhoria do atendimento; 
Avaliar, através de mecanismos diversificados 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; 
Articular atividades com os Gestores de Qualidade e Representantes 
Técnicos dos órgãos participantes do Posto; 
Coordenar a equipe que desempenha a 
cidadão; 
Coordenar as atividades relacionadas à infra-estrutura e 
para o bom funcionamento do Posto Poupatempo; 
Controlar e acompanhar os contratos; 
Acompanhar a operação dos serviços de 
melhorias e adequações; 
Controlar os gastos do Posto conforme planejamento do 
Providenciar compras e controles de estoques; 
Fazer gestões para suprir a Superintendência 
informações; 
Acompanhar o desenvolvimento das atividades de Segurança Patrimonial, 
manutenções internas, preventivas e corretivas, limpeza, copa, telefonia, 
transportes, xerox, almoxarifado, informática e teleprocessamento, para o 
perfeito funcionamento do Posto; 
Controlar os estoques dos diversos itens no Posto; 
Monitorar o cumprimento das normas e dos procedimentos definidos pelo 
Programa Poupatempo e a Legislação vigente, para garantir o padrão de 
qualidade no atendimento; 
Acompanhar o processo de seleção de pessoal para a contratação dos 
integrantes da equipe, bem como a execução do Programa de 
Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo Programa Poupatempo 
para garantir o padrão de qualidade no atendimento. 

Assistente de Atendimento: 
Acompanhar todas as atividades de atendimento ao cidadão; 
Dar subsídios para a definição de metodologia para a análise, 
acompanhamento e elaboração de indicadores de desempenho e 
qualidade do atendimento; 
Acompanhar diretamente a operacionalização 
identificando problemas e apresentando soluções; 
Participar da avaliação do nível de satisfação do atendimento presta 
quanto à qualidade, tempo de espera e de atendimento; 
Elaborar relatórios de ocorrências registradas durante 
trabalho, encaminhando-os ao seu superior; 
Analisar relatórios estatísticos e outras fontes de 
vista a melhoria do atendimento. 

Assistente de Recursos Internos: 

• AçorrfOrpar o desenvolvimento das atividades 
'Uran â'Patrinnonial, manutenções interna 
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limpeza, copa, telefonia, transportes, xerox, almoxarifado, informática e 
teleprocessamento, para o perfeito funcionamento do Posto; 

• Elaborar relatórios de ocorrências registradas durante seu horário de 
trabalho, encaminhando-os ao superior; 

• Controlar os estoques dos diversos itens no Posto 
• Acompanhar e controlar as atividades de administração de pessoal, tais 

como freqüência, férias, licenças, uso e distribuição de uniforme e crachás 
dos ocupantes dos postos de trabalho , bem como o cumprimento das 
normas e procedimentos definidos pelo Programa Poupatempo e a 
Legislação vigente, para garantir o padrão de qualidade no atendimento; 

• Acompanhar o processo de seleção de pessoal para a contratação dos 
integrantes da equipe, bem como a execução do Programa de 
Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo Programa Poupatempo 
para garantir o padrão de qualidade no atendimento. 

12.4.5. Secretária: 

• Controlar a agenda do Administrador e dos Coordenadores anotando e 
informando-os às datas e horários dos compromissos; 

• Atender e/ou efetuar ligações telefônicas, bem como recepcionar os 
integrantes da equipe e visitantes, triando-os e encaminhando-os à 
presença do interessado; 

• Redigir e digitar correspondências e relatórios em geral, utilizando técnicas 
de redação e respeitando os padrões estabelecidos pela empresa; 

• Realizar contatos telefônicos e pessoais, conforme orientação da 
Gerência; 

• Localizar quando solicitados documentos e informações necessárias à 
realização de atividades gerais; 

• Organizar e manter atualizado o arquivo geral; 
• Controlar os diversos itens de material de escritório e consumo no Posto; 
• Assessorar os membros da equipe da Administração em serviços 

administrativos. 
• Suporte em contingências (Comunicados para o Disk Poupatempo ) em 

razão de quedas de sistema e de capacidade de atendimento dos órgãos. 

12.4.6. Técnico Administrativo 
Recursos Humanos: 
• Efetuar cadastro de todos os funcionários do Posto, mantendo-o 

atualizado; 
• Manter controles cadastrais de ex-funcionários; 
• Efetuar controles e relatórios diários da freqüência/absenteísmo dos 

ocupantes dos postos de trabalho da Contratada, submetendo-os à 
Coordenação para avaliação;  

i tíquete refeição, vale-transporte, guias e atestados médicos e dema 
• Efetuar controles e distribuição de documentos/benefícios, tais com 

documentos referentes à área de gestão de pessoal da equipe da 
Contratada, sob a supervisão do Assistente de Recursos Internos; 

• Emitir/providenciar e controlar a utilização de uniforme e crachás de todos 
os ocupantes de postos de trabalho da Contratada; 

• Efetuar programação de férias, acompanhar as ocorrências diárias dos 
ocupantes de postos de trabalho da Contratada nas rotinas de faltas, 
atrasos, licenças-médicas, e em situações e 	'dente do trabalho, 
süpraaAtendo—os à Coordenação do Posto; 

• gfétbài ájertura de chamados de manutençã 	ma de c 
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suporte, visando o perfeito funcionamento; 

• Atualizar e acompanhar programação de férias; 
• Atualizar escala de trabalho dos ocupantes dos postos de trabalho; 
• Efetuar controle de Campanhas Sociais internas; 
• Realizar contatos telefônicos internos e externos; 
• Realizar as demais atividades acessórias e complementares da área de 

recursos humanos/ departamento pessoal e administrativa. 

Infra — estrutura e Financeiro 
• Acompanhar a manutenção predial, portaria, motoboy, limpeza e outros 

identificando as necessidades, emitindo ordens de serviços preventivas e 
corretivas; 

• Acompanhar o consumo de materiais de manutenção, limpeza e etc, 
solicitando compra , quando for o caso; 

• Acompanhar e atualizar as planilhas corretivas e preventivas de todos os 
serviços; 

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

• Controlar e registrar notas fiscais, faturas, contratos, recibos, contas a 
pagar e outros; 

• Realizar previsão / lançamentos de fluxo de caixa; 
• Preparar relatórios e borderôs de fechamento do mês; 
• Preparar aportes de caixa; 
• Controlar o Fundo Fixo ( operacional); 
• Conciliar movimentação bancária, financeira e fluxo de caixa; 
• Realizar contatos telefônicos com clientes internos e externos. 
• Auxiliar no almoxarifado, quando for o caso; 

Estatística e Sistema Gestão de Manifestação ao Cidadão 
• Coletar e tabular dados, elaborando gráficos e quadros estatísticos dos 

atendimentos diários e mensais, relatório de Atividades, produtividade dos 
funcionários, tempo Médio de Atendimento e 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); 

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

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

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

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

para conhecimento dos supervisores e funcionários; 
• Organizar o arquivo de manifestação; 
• Atendimento telefônico a clientes internos e externos; 
• Subsidiar com dados a elaboração do relatório gerencial; 
• Realizar contatos telefônicos com clientes internos e externos 

12.4.7. Técnico de Informática: 
de acesso, sis 
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espaço em disco); 
• Atualizar as versões de softwares e dos aplicativos utilizados no Posto; 
• Acompanhar, testar e dar o aceite de serviços realizados por 

concessionárias e/ou fornecedores em ativações ou cancelamentos de 
circuitos de comunicação de dados, de linhas telefônicas e de reparos em 
equipamentos; 

• Controlar o Distribuidor Geral (DG-Pares DG ou engate rápido) e dos 
recursos de rede (patch panei, rack, caixas de distribuição e cabeamento 
UTP); 

• Inspecionar e avaliar a infra-estrutura para instalação de novos 
equipamentos e mudanças no Layout existente; 

• Providenciar a manutenção da disponibilidade de equipamentos backup 
para pronta utilização; 

• Executar backup diário da Base de Dados dos serviços mais críticos do 
Posto Poupatempo; 

• Executar backup de todos os servidores instalados no Poupatempo em fita 
DDS, ou em outro meio de superioridade comprovada; 

• Executar backup dos dados do tarifador telefônico e documentos da 
estação da área de informação; 

• Controlar a atualização automática da lista de antivírus dos recursos de 
informática (servidores e estações); 

• Acionar os 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; 

• Reparar as Bases de Dados de sistemas críticos dentro do Posto; 
• Substituir de imediato, em caso de falhas ou defeitos dos equipamentos de 

informática e telefonia, com a devida configuração do recurso envolvido; 
• Realizar conectorização para cabeamento UTP incluindo montagem de 

rack; 
• Realizar instalações e dar suporte técnico a usuários do MS OFFICE / 

Notes e demais aplicativos, de ferramentas antivírus, mantendo as devidas 
atualizações e de recursos de microinformática em ambiente de rede; 

12.4.8. Técnico Administrativo (Help Desk): 

• Efetuar 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; 
• Efetuar a cobrança de atendimento às chamadas pendentes; 
• Realizar testes nos equipamentos recebidos de consertos externos; 
• Digitar, arquivar e controlar documentação das licenças de softwares, por 

fabricante e validade dos contratos; 
• Controlar a entrada e saída de equipamentos em caso de manutençã4 

empréstimos; 
• Informar a CMS (Central de Monitoramento de Sistemas) todas as paradas 

no ambiente de informática que possam impactar no atendimento ao 
cidadão. 
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12.4.9. Técnico de Manutenção Geral: 

• Realizar inspeções nos circuitos elétricos, nas instalações 
hidráulicas, nos sistemas de telefonia e na estrutur pre al; 

• Execu,opérações e manobras nas cabines de m eia te 
• Efe „àt''' ' :manutenção 
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• Preparar infra-estrutura para instalação de máquinas e equipamentos de 
teleprocessamento e informática; 

• Interpretar desenhos e diagramas de circuitos elétricos e comandos na 
execução de instalações elétricas de baixa e média tensão; 

• Utilizar instrumentos de medição, tais como Voltímetros, Amperímetros, 
Osciloscópios, Multímetros, Megômetros, etc; 

• Realizar as tarefas utilizando-se de equipamentos de proteção individual, 
respeitando as práticas de prevenção de acidentes. 

12.4.10. Auxiliar Administrativo (Almoxarifado): 

• Organizar o almoxarifado (materiais permanentes, materiais de consumo, 
equipamentos e uniformes); 

• Distribuir e controlar a demanda de materiais através de relatórios internos; 
• Participar do dimensionamento de estoques 
• Controlar e providenciar a reposição 
• Auxiliar na pesquisa de preços, quando da necessidade de aquisição de 

materiais. 

12.4.11. Supervisor — sala Acessa São Paulo: 

• Supervisionar as atividades relacionadas ao atendimento e à 
administração dos recursos disponíveis na sala do Acessa São Paulo; 

Implementar as diretrizes emanadas da Prodesp e da Coordenação do 
Programa / IMESP; 
• Aplicar as metodologias relacionadas às necessidades dos usuários, 

propondo ajustes e melhorias, quando for o caso; 
• Participar e coordenar as atividades de cadastramento de usuário, 

mantendo a organização dos dados para efeito de elaboração de relatórios 
estatísticos, bem como colaborar na análise de resultados obtidos; 

• Auxiliar no atendimento ao cidadão em geral, auxiliando-o na utilização 
dos recursos da Internet, possibilitando a obtenção de informações úteis e 
a utilização de serviços on-line, governamentais e não-governamentais; 

• Coordenar as atividades dos ocupantes dos postos de trabalho do 
atendimento do órgão; 

• Participar como multiplicador na formação e capacitação dos ocupantes 
dos postos do atendimento do órgão. 

• Elaborar relatórios de ocorrências registradas durante seu horário de 
trabalho, encaminhando-os ao seu superior; 

• Acompanhar e controlar as atividades dos ocupantes dos postos de 
trabalho do atendimento, zelando pelo cumprimento das normas e 
procedimentos definidos pelo Programa Poupatempo e a Legislação 
vigente, para garantir o padrão de qualidade no atendimento; 

Participar da elaboração de respostas às manifestações dos cidadãos 

12.4.12. Postos de Trabalho (Atendente / Orientador Multitarefa): 

(a) Os Postos de trabalho devem: 

• Cadastrar senha e acionar a chamada eletrônica (ou manual); 
• Atender o cidadão, acionando o sistema informatizado correspondente ao 

serviço solicitado, por meio de senha pessoal e intransferível; 
• Solicitar ao cidadão os documentos e/ou informações necessárias para a 

execução dos serviços procurados; 
• Conferir os documentos apresentados pelo cida 
• Pesquisar dados/informações em telas dife 	nos sistema 
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• Digitar dados cadastrais nos sistemas, necessários à emissMUtib 

documento e/ou serviço; 
• Imprimir, emitir documento e solicitar ao cidadão a conferência dos dados 

cadastrados, colhendo a assinatura do mesmo, quando for o caso; 
• Coletar as impressões digitais; 
• Devolver os documentos apresentados pelo cidadão, solicitando a 

conferência dos mesmos; 
• Encaixar os documentos na pasta plástica e encaminhar para a próxima 

etapa, quando for o caso; 
• Entregar documento ao cidadão para pagamento de taxas no posto 

bancário, quando for o caso, orientando-o quanto às próximas etapas do 
atendimento; 

• Encaminhar ao responsável pelos serviços na Unidade, os casos de maior 
complexidade ou inusitados, visando à agilidade de solução; 

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

• Providenciar o reabastecimento dos suprimentos específicos das 
impressoras (papéis, tinta, tonner); 

• Auxiliar 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; 

• Auxiliar 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; 

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

• Conferir e entregar o documento pronto ao cidadão, solicitando a 
conferência dos dados; 

• Transmitir e receber documentos via scanners; 
• Digitar dados para a emissão de Atestados de Antecedentes; 
• Preencher os dados do cidadão para emissão de CTPS, observando se é 

a 1a via, 2a  via ou continuação; 
• Auxiliar nas diversas atividades referentes a eventos sociais específicos 

junto às comunidades locais e/ou no Posto, tais como Ação Global e 
eventos culturais (exposições ou datas comemorativas); 

• Orientar o cidadão no preenchimento de formulários; 
• Orientar o cidadão quanto ao serviço de acesso livre à Internet, 

monitorando-o sobre a sua utilização, bem como controlar o tempo de us 
• Orientar o cidadão quanto à utilização dos serviços públicos disponíveis 

Internet, monitorando-o sobre a sua utilização e controlando o tempo 
uso, ou realizar o serviço pelo cidadão, caso não esteja familiarizado co 
o uso da Internet, visando a inclusão digital; 

• Estimular o cidadão a manifestar sua opinião, sugestão e/ou reclamação 
em formulário próprio; 

• Auxiliar nas pesquisas de índice de satisfação dos usuários, realizadas 
periodicamente no Posto do Poupatempo; 

• Nas situações de contingência, informar o respo 
o cidadão quanto à previsão do tempo de esera e u marcação de U ,..( \ 
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quando for o caso; 
• Informar e orientar todo cidadão usuário sobre os serviços prestados no 

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

• Orientar o usuário quanto ao local de 
previsão do tempo de espera; 

• Recepcionar e triar nos órgãos para verificação de pré-requisito e 
documentação apresentada pelo cidadão, condição de conservação e 
validade dos documentos apresentados, observando a legibilidade, 
rasuras, manchas, partes faltantes, estado da plastificação, orientando-o 
quanto à necessidade de obtenção de 2' via, quando for o caso, e 
distribuir senhas para o atendimento; 

• Emitir e entregar senhas de atendimento e/ou retorno; 
• Auxiliar nas pesquisas de índice de satisfação dos usuários, realizadas 

periodicamente no Posto do Poupatempo; 
• Orientar filas e as chamadas das senhas; 
• Orientar o usuário nas situações de contingência, quanto à previsão de 

tempo de espera, marcação de retorno e demais alternativas de 
atendimento; 

• Orientar o cidadão em eventuais situações de contingências que exijam a 
evacuação do Posto, e/ou deslocamentos da população para outras 
dependências do Posto, considerando o Plano de Ação de Emergência 
definido pela Prodesp; 

• Fazer divulgação dos serviços prestados, Campanhas e Eventos 
sociais/culturais promovidos pelo Posto; 

• Distribuir senhas de retorno em situações de contingências (queda de 
sistema, energia etc.); 

• Observar a condição do cidadão para o atendimento preferencial, tais 
como idosos, gestantes, pessoas portadoras de necessidades especiais, 
conforme previsão legal, distribuindo senha específica para este fim; 

• Atender e oferecer acompanhamento aos casos preferenciais previstos em 
lei, tais como idosos, gestantes, pessoas portadoras de necessidades 
especiais, que apresentem dificuldades de locomoção; 

• Identificar e acompanhar as situações de emergência médica, acionando a 
entidade competente para a prestação do devido socorro; 

• Relatar todas as ocorrências e fatos apurados ao responsável da Unidade; 
• Auxiliar nas diversas atividades referentes a eventos sociais específicos 

junto às comunidades locais e/ou no Posto, tais como Ação Global e 
eventos culturais (exposições ou datas comemorativas); 

• Percorrer todas as áreas de atendimento do Posto, abordando tod 
cidadão e identificando suas necessidades de encaminhamen 
orientando-o corretamente; 

• Acompanhar os procedimentos de abertura e fechamento do Posto, de 
acordo com as orientações passadas pela equipe de Administração; 

• Estimular o usuário a manifestar sua opinião, sugestão e/ou reclamação 
em formulário próprio; 

• Orientar o cidadão no preenchimento de formulários; 
• Estimular e auxiliar o cidadão na utilização dos totens e equipamentos de 

auto-atendimento; 
• Orientar o cidadão sobre a opção de realizar serv 

na Internet e encaminhá-lo ao setor de atendiment 
• Atentar" situações específicas tais como: 

perdidas, c(Mãos com comportamento inadequa 
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saúde, comunicando o fato ao responsável imediato, para o repasse à 
equipe de Administração; 

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

eí 

OBSERVAÇÕES: 

a) a Contratada deverá selecionar, preparar e treinar os ocupantes dos 
postos de trabalho encaminhando-os para a execução de suas atividades 
após a realização de levantamento criterioso de suas referências pessoais 
e profissionais; 

b) a Superintendência Poupatempo reserva-se o direito de por meio dos 
Gestores de Qualidade, verificar, a seu critério, a qualidade e adequação 
do perfil dos ocupantes dos postos de trabalho admitidos pela Contratada, 
bem como a qualidade do treinamento a que os mesmos estão sendo 
submetidos. 

12.5. SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO ELETRÔNICO — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

12.5.1. A Contratada deverá prever, entre outras atividades, um responsável pela 
apuração de freqüência de todos ocupantes dos postos de trabalho, que poderá 
ser feito por meio do mesmo Sistema de Controle de Ponto abaixo especificado. 

12.5.2. Para a fidelidade das informações, redução de tempo e de trabalho envolvidos 
nesse controle, a Contratada deverá disponibilizar um Sistema de Controle de 
Ponto Eletrônico para a emissão de Atestados de Freqüência e Boletim de 
Freqüência dos servidores públicos e o Registro de Freqüência da Equipe da 
Prodesp, que serão controlados e encaminhados às respectivas Origens, 
mensalmente, pelo Gestor contratado pela Prodesp. 

12.5.3. O sistema deverá prever no mínimo 3 (três) coletores que permitam o registro 
eletrônico do ponto de cada dos ocupantes dos postos de trabalho / servidor 
público e funcionário dos órgãos/instituições, através do uso de crachás com 
código de barras ou proximidade (smart card), com as seguintes características 
mínimas: 

• Sistema de baterias que permita seu uso na falta de energia elétrica, por 
um período mínimo de 12 horas; 

• No caso de falha na conexão com o computador ou queda de energia os 
coletores deverão manter os registros efetuados por um período de no 
mínimo 30 dias. 

12.5.4. Essas informações sobre o registro dos servidores públicos e funcionários dos 
órgãos/instituições deverão ser armazenadas e tratadas em um sistema d 
informática que tenha, no mínimo, as seguintes funções: 

• Cadastro de todos os funcionários 
• Armazenar e assegurar todas as informações pelo período de vigência 

contrato 
• Permitir várias faixas de horário de trabalho, com jornadas 

alternados 
• Emitir relatórios de ocorrências: atrasos, faltas, 

marcação, férias, licenças 
• Permitir o registro de faltas justificadas, injustificada 

do Servidor Público Estadual) 
• Permitir a compensação de horas para saídas an 

atras9das..(gstatuto do Servidor Público Estadual) 

do 
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• Permitir trabalhar com banco de horas 
• Emitir Boletim de Freqüência para os servidores públicos estaduais 

(Estatuto do Servidor Público Estadual) 
• Permitir a personalização de relatórios 
• Permitir a consolidação de informações na PRODESP/POUPATEMPO, 

integrando sua solução com a solução de Ponto PRODESP; 
• Prever a 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. 

12.5.5. Funcionalidades do equipamento para coleta de dados 

• Leitor Bidirecional, com sensor de sentido de rotação 
• Permitir o Controle de Freqüência, 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 

12.5.6. Funcionalidades do software junto aos coletores 

• 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 
• Efetuar a limpeza da memória de dados 
• Permitir o cadastro e envio de mensagens 
• Permitir programar funções e teclas 
• Importação e exportação de dados através da geração de arquivo padrão 

TXT com informações coletadas 
• Controlar as marcações de entrada / almoço / saída — 4 marcações 

13. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
Todos os Recursos Humanos ,alocados no Posto Poupatempo deverão participar do 
Programa de Formação e Capacitação, cujos conteúdos, metodologias, carga horária e 
demais especificações são definidas pela Superintendência do Poupatempo e descritas a 
seguir. 

As especificações técnicas do Programa de Formação e Capacitação sara a p stação dos 
serviços estão definidas por módulos, estabelecidos de acordo com os  •  i'etivos ais quais s vE. 
propõem, à populaçãe,a qual se destina e de acordo com as necessidad-  ?. - --ã wir  ntes. 
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13.1. Programa de Formação e Capacitação na Implantação do Posto 
13.1.1. Módulo Gerencial — Formação e Especialização Teórica/Prática com as 

Áreas da Superintendência Poupatempo/Prodesp: será ministrado para os 
ocupantes dos postos de trabalho da Contratada da Administração do 
Posto (1 Administrador, 1Coordenador e 2 Assistentes), observando-se o 
que se segue: 

• Conhecer em detalhe todo o universo conceituai que fundamenta o 
Programa Poupatempo no contexto da Administração Pública brasileira; 

• Ter domínio de todos os procedimentos para administrar o Posto com 
menor dificuldade possível; 

• Garantir o padrão Poupatempo em todos os aspectos; 
• Possibilitar que a experiência do modelo de gestão contratada seja 

exitosa. 

o A Contratada será responsável pelo custeio de salário, transporte, e 
alimentação dos ocupantes dos postos de trabalho da Administração 
do Posto na realização deste Módulo, que será praticado em São 
Paulo — Capital e/ou Postos do interior, conforme cronograma a ser 
fornecido pela PRODESP / POUPATEMPO; 

o O Modulo Gerencial será realizado em um período de 25 dias úteis 

13.1.2. Módulo I — Conceituai - sobre as Diretrizes e Pressupostos do Programa 
Poupatempo: durante a fase de implantação do Posto Poupatempo será 
ministrado a todos Recursos Humanos alocado no Posto, relacionados no 
item 12. — Recursos Humanos do Posto -Poupatempo/Prodesp e 
Contratada, por especialistas da PRODESP / POUPATEMPO, observando-se 
o que se segue: 

a) A PRODESP/POUPATEMPO arcará com o custeio das despesas com 
salários dos profissionais envolvidos que irão ministrar o conteúdo do 
Módulo 1; 

b) A Contratada será responsável pelo custeio das despesas de locação de 
auditório com capacidade de acomodação para os RECURSOS 
HUMANOS DO POSTO- Poupatempo/Prodesp e Contratada , no 
Município de Osasco, para a realização do Módulo I, coffee-break, 
recursos audio-visuais, bem como o custeio com salário e transporte dos 
ocupantes dos postos de trabalho da Contratada, conforme planilha de 
custos e formação de preços, e cronograma a ser fornecido pela 
PRODESP / POUPATEMPO. 

c) O Módulo I será realizado em período não inferior a 10 (dez) dias úteis. 

d) O coffee-break a ser fornecido atenderá, minimamente, com variaçã  • f • - 
sabor / tipo, e tendo a seguinte composição: Café, Chá, Água Miner.,  rá 

Tipos de Suco, Bolachas Doces e Salgadas, Mini-lanche e Mini-salga.. 

e) A Contratada será responsável pelo custeio das despesas de fornecimen 
do Material Didático de Treinamento deste Módulo, sendo que cad 
participante receberá 01 (um) Kit composto pelos seguintes itens: 

• 01 Pasta de Papel Lisa; 
Formato Aberto: 47,5 x 42,0 cm 
Formato Fechado: 23 x 32 cm 
Cor: 4x0 

• Papel: Triplex 300 gramas 
ãabá•mento: corte de faca especial e colagem 
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13.1.3. Módulo II — Programa de Formação e Capacitação — Comportamental: será 
ministrado a todos Recursos Humanos alocado no Posto, relacionados no 
item 12. — Recursos Humanos do Posto, - Poupatempo/Prodesp e 
Contratada 	por empresa ou entidade especializada e de qualidade 
reconhecida nesse mercado (para tanto a empresa e/ou entidade que vier a 
prestar este serviço deverá apresentar atestado de qualificação de no 
mínimo dois clientes), sob a responsabilidade da Contratada, observando- 
se o que se segue — 

a) A Contratada será responsável pelo custeio de todas as despesas relativas à 
realização deste módulo (contratação da empresa ou entidade, instrutores, 
coffee-break — duas vezes ao dia, instalações, material didático e certificado 
para os participantes), bem como o encaminhamento e transporte para os 
ocupantes dos postos de trabalho, conforme cronograma a ser fornecido 
pela PRODESP/POUPATEMPO; 

b) O Módulo II terá a duração mínima de 2 (dois) dias de 8 horas, totalizando 
16 horas; 

c) O Módulo Comportamento' direcionado aos ocupantes dos postos de 
trabalho da Contratada, bem como Gestores de Qualidade, Representantes 
Técnicos, servidores públicos e demais funcionários das empresas/órgãos 
que compõem o TOTAL DOS RECURSOS HUMANOS ALOCADO NO 
POSTO , deverá ter como conteúdo mínimo os tópicos especificados no item 
13.3; 

d) O coffee-break a ser fornecido atenderá, minimamente, com variação de 
sabor / tipo, e tendo a seguinte composição: Café, Chá, Água Mineral, 02 
Tipos de Suco, Bolachas Doces e Salgadas, Mini-lanche e Mini-salgado. 

13.1.4. Módulo III — Capacitação para execução dos Serviços (Partes Teórica e 
Prática): será ministrado a todos os ocupantes dos postos de trabalho da 
Contratada e servidores públicos do Detran e IIRGD , sob orientação e 
aplicação por especialistas da POLÍCIA CIVIL, da SECRETARIA DO 
EMPREGO E DAS RELAÇÕES DO TRABALHO, SECRETARIA DA FAZENDA, 
ACESSA SÃO PAULO, e-POUPATEMPO, DETRAN e da 
PRODESP/POUPATEMPO, para capacitá-los para o desenvolvimento das 
atividades, além de operação dos softwares e hardware e operação do 
Sistema de Identificação Civil, observando-se o que segue - 

a) A Contratada será responsável pelo encaminhamento e custeio de salário 
transporte e alimentação dos ocupantes dos postos de trabalho, para 
instalações a serem locadas pela Contratada no Município de Osasco par 
realização das Partes Prática e Teórica deste Módulo III, confor 
cronograma a ser fornecido pela PRODESP/POUPATEMPO; 

b) A Contratada será responsável pelo encaminhamento e custeio de salário, 
transporte e alimentação de todos ocupantes dos postos de trabalho para 
as instalações a serem locadas pela Contratada no município de Osasco 
para a realização das Partes Prática e Teórica deste Módulo, conforme 
cronograma a ser fornecido pela PRODESP/POUPATEMPO. 

c) A Contratada será responsável pelo custeio de loc ção d salas de aulas no 
município de Osasco (com antecedência e com indicaça do Endereço 
Nome do..,Responsável, CEP, e-mail e Telef ne deintato), 	ousff dif  

cap ciaãrdé 	comportar as respectivas equipe plani 	de 
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custos e formação de preços . para realização das Partes Teórica e Prática, 
sendo uma sala para cada tipo de capacitação (IIRGD, Sert, Detran, e-
poupatempo, Acessa São Paulo, Sistema de Gerenciamento do Atendimento 
e Orientação). Cada sala deverá contar com: ar condicionado, flip-chart (com 
folhas e canetas piloto), recursos audiovisuais (data-show e tela), e 
fornecimento de coffee-break duas vezes ao dia. As demais especificações 
para cada tipo de utilização encontram-se descritos no relatório 
PPT.REL.008/2006 v.1. 
Nota: Após a conclusão do Módulo Prático em salas de aula e do período 
de Treinamento Prático em Posto, todos os ocupantes dos postos de 
trabalho da Contratada, Representantes Técnicos, servidores públicos e 
demais funcionários das Instituições/órgãos deverão passar para as 
instalações do Posto Poupatempo, para a realização de testes e pré-
operação, por no mínimo 15 (quinze) dias, que antecedem à inauguração, 
para a verificação de necessidades de ajustes nos equipamentos, sistemas 
e na aprendizagem das equipes, conforme planilha de custos e formação 
de preços. 

d) Para a realização deste Modulo em salas de aula a, Contratada será 
responsável pelo custeio das despesas referentes à hospedagem ( se for o 
caso), ajuda de custo para 1 refeição diária e, para ida e volta ao local do 
treinamento (táxi) dos profissionais designados pelos órgãos Polícia Civil, 
Detran, Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, bem como para o 
período de pré-operação nas instalações do Posto Poupatempo, conforme 
especificados na Planilha de custos e formação de preços, Anexo IX- C 
do Edital 

e) Sempre que julgar necessário, a PRODESP/POUPATEMPO poderá realizar 
reciclagem relativa ao Módulo III, para todos os ocupantes dos postos de 
trabalho da Contratada e que desempenham as atividades referentes aos 
serviços objeto desta licitação, visando a manutenção do padrão de 
qualidade de prestação desses serviços; 
O conteúdo do treinamento para a execução dos serviços de Recepção, 
Orientação e Informação ao Cidadão será definido pela 
PRODESP/POUPATEMPO; 

g) No período pós-implantação a Contratada deverá promover o rodízio dos 
ocupantes dos postos de trabalho por diversas atividades dos órgãos, 
visando a qualificação dos mesmos como multitarefa; 

h) A Contratada é a responsável pela capacitação dos ocupantes dos postos 
de trabalho, auxiliares da Administração do Posto (Secretária, Técnico de 
Informática, Técnico Administrativo de Recursos Humanos, Técni 
Administrativo do Help Desk, Técnico de Manutenção Geral e Au 
Administrativo — Almoxarifado), tendo como base a descrição das ativida 
dos cargos relacionados no item 12.4, que deverá ocorrer no mesmo período 
de realização deste Módulo. 
Nota: A Contratada será responsável pelo encaminhamento e custeio de 
salário, transporte e alimentação dos ocupantes dos postos de trabalho dos 
auxiliares da Administração do Posto e ainda de seus Técnicos de 
Informática, para a complementação do treinamento de sua Parte Prática e 
Técnica, a ser realizada em São Paulo — Capital ou Grande São Paulo, 
conforme cronograma a ser fornecido pela PRODE 	UPATEMPO; 
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Mini-lanche e Mini-salgado. 

Nota: A contratada será responsável pela capacitação dos ocupantes dos 
postos de trabalho e demais funcionários das instituições/órgãos quando 
houver necessidade de aquisição de bens e serviços para o atendimento às 
exigências legais a Medicina e Segurança do Trabalho. 

13.2. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA POSTO EM OPERAÇÃO 

13.2.1. Integração pós-implantação: será ministrada a todos os novos ocupantes 
dos postos de trabalho da Contratada, que forem alocados no Posto após o 
período de implantação, em substituição a outros desligados, ou em razão 
de possíveis expansões, implantação de novos serviços, ou mesmo da 
instalação de novos órgãos da administração direta. 

a) a Contratada será responsável pelo custeio de todas as despesas relativas à 
realização deste módulo, inclusive a de encaminhamento e transporte dos 
ocupantes dos postos de trabalho, conforme cronograma a ser fornecido 
pela PRODESP/POUPATEMPO; 

b) este programa deverá ser realizado basicamente nos moldes do programa 
formação e capacitação para a implantação, antes no inicio das atividades 
do novo ocupante do posto de trabalho ;; 

c) o Módulo Comportamental não poderá terá a duração inferior a 2 (dois) dias 
de 8 horas, totalizando 16 horas; 

d) a Contratada deverá promover o rodízio desses novos ocupantes dos postos 
de trabalho nas diversas atividades dos órgãos, visando a qualificação como 
multitarefa; 

13.2.2. A PRODESP / POUPATEMPO reserva-se ao direito de verificar, a seu critério, 
junto aos ocupantes dos postos de trabalho admitidos pela Contratada, a 
qualidade do programa de formação e capacitação — módulo comportamental — 
para integração a que foram submetidos, determinando, se for o caso, a revisão 
e reaplicação dos conteúdos e módulos realizados pela Contratada. 

13.2.3. Módulo IV - Programa de Educação Continuada: será ministrado a todos 
Recursos Humanos alocados no Posto, relacionados no item 12. — Recursos 
Humanos do Posto — POUPATEMPO / PRODESP e Contratada, no mínimo uma 
reciclagem em cada ano de contrato, por empresa ou entidade especializada e 
de qualidade reconhecida nesse mercado (para tanto a empresa e/ou entidade 
que vier a prestar este serviço deverá apresentar atestado de qualificação de no 
mínimo dois clientes), sob a responsabilidade da Contratada, observando-se 
que se segue: 

a) o custeio do Módulo IV ficará sob a responsabilidade integral e exclusiva 
Contratada, bem como, o custeio com transporte do Quadro total 
Recursos Humanos do Posto.; 

b) o Módulo IV será realizado em 2 (dois) dias de 8 horas, totalizando 16 horas; 

13.2.3.1. A PRODESP/POUPATEMPO reserva-se ao direito de verificar, a seu 
critério, junto ao Quadro de Recursos Humanos do Posto a qualidade 
do programa de formação e capacitação 	ódulo comportamental de 
reciclagem a que foram submetidos, det m ando, se for o caso, a 
revisão e reaplicação dos conteúdos e mó los realizados pela 
Contratada. 

mistrativo 
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13.3. Especificações: Módulo II — Programa de Formação e Capacitação 

Comportamental 
Objetivos: 
Garantir a prática da qualidade no atendimento, proporcionando a adoção de posturas 
pró-ativas, com base nos pressupostos e padrão de qualidade do Programa 
Poupatempo, visando garantir a satisfação dos cidadãos usuários. 

Conteúdo Programático: 
Filosofia, pressupostos do Programa Poupatempo, conceitos e legislações de Ética, 
Cidadania: direitos e deveres, Normas/ procedimentos e valores para a excelência no 
atendimento, Conceito de atendimento, de qualidade, Padrão: diferente de robotização 
no atendimento, Processo de comunicação, Trabalho em equipe: Atitudes e Posturas, 
Competências para o atendimento, como lidar com situações de conflito, identificação 
das diferenças individuais e como lidar com os diferentes estilos. 

Para as turmas de Representantes Técnicos, Administração do Posto e Gestores, o 
conteúdo deverá abranger, além dos acima expostos, Técnicas/estratégias de 
Liderança / Motivação/ Relacionamento Interpessoal, Noções básicas de Gestão por 
Competências, Administração de Conflitos e Tomada de Decisões, e outros conteúdos 
relacionados à função de gestores. 

Metodologia: 
Além de exposições dialogadas, deverão ser utilizadas as técnicas de vivencias 
situacionais, dinâmicas de grupo, com materiais de apoio, tais como textos dirigidos, 
filmes, jogos, debates etc. 

13.4. Capacitação para o uso do desfibrilador e suporte de vida 

13.4.1. A Capacitação para o uso do desfibrilador e suporte de vida deverá ser 
ministrado a 30% do Quadro de Recursos Humanos alocados no Posto, 
relacionados no item 12. — Recursos Humanos do Posto, por empresa ou 
entidade especializada e de qualidade reconhecida nesse mercado (para tanto a 
empresa e/ou entidade que vier a prestar este serviço deverá apresentar 
atestado de qualificação de no mínimo dois clientes), sob a responsabilidade da 
Contratada, observando-se o que se segue — 

a) A Contratada será responsável pelo custeio de todas as despesas relativas 
à realização deste módulo (contratação da empresa ou entidade, 
instrutores, coffee-break — duas vezes ao dia, instalações, material didático 
e certificado para os participantes), bem como o encaminhamento e 
transporte para os ocupantes dos postos de trabalho, conforme 
cronograma a ser fornecido pela PRODESP/POUPATEMPO; 

b) A capacitação deverá estar de acordo com a American Heart Associati 
terá a duração mínima de 8 horas; 

c) O coffee-break a ser fornecido atenderá, minimamente, com variação de 
sabor / tipo, e tendo a seguinte composição: Café, Chá, Água Mineral, 02 
Tipos de Suco, Bolachas Doces e Salgadas, Mini-lanche e Mini-salgado 
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13.5. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS — SALA DE CAPITAÇÃO 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS 

SALAS DE CAPACITAÇÃO 

PPT.REL.008/2006 v.1 - NOVEMBRO/2006 
ATUALIZAÇÃO NOVEMBRO/2007 

PREÂMBULO 

CONTEÚDO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações 
técnicas mínimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente 
deverá obrigatoriamente atender. 

13.5.1. CONFIGURAÇÃO 1— IIRGD 
A sala de treinamento deverá ser de uso exclusivo da Prodesp, não podendo 
atender a outras empresas. Os recursos solicitados deverão estar disponíveis 
com 2 (dois) dias úteis de antecedência ao início dos treinamentos, e contar 
com: 

a) Microcomputadores conforme a especificação técnica REL.STR.148/2007, 
Configuração I, em quantidade suficiente para o treinamento de 02 
(dois) ocupantes dos postos de trabalho da Contratada deste Órgão, por 
equipamento, considerando os ocupantes dos postos de trabalho da 
reserva técnica; 

b) 1 (uma) licença de antivírus para cada equipamento definido no item 
13.5.1.1. Poderão ser remanejadas das adquiridas para a implantação do 
Posto; 

c) 1 (uma) licença do software emulador de terminal Web Enabler para cada 
equipamento definido no item 13.5.1.1. Poderão ser remanejadas das 
adquiridas para a implantação do Posto; 

d) 2 (duas) impressoras Matriciais de 136 Colunas, conforme a especifica 
técnica REL.STR.151/2007, Configuração V, constante deste edital; 

e) 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a especificação 
técnica REL.STR.151/2007, Configuração I, constante deste edital; 

O Infra-estrutura lógica necessária de pontos de re - interligados, para 
atender a quantidade de equipamentos a esent dos (micros e 
impressora); 

g) Infra-estrutura elétrica necessária para todos os equ 	tos; 
- 

h) Infra-estrutura necessária para o funcionam? 	o c, 
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i) 2 (dois) circuitos de comunicação de dados dedicados com 512kbps 

Gonçalves n°. 240, Taboão da Serra, SP; 
interligando as salas de capacitação a Prodesp, na Rua Agueda 

Nota: Este recurso poderá ser compartilhado com as demais salas de 
treinamento. 

j) Acesso à Internet para todos os microcomputadores; 
k) 1 (um) datashow Sony VPL — CS7 (ou similar); 
I) 	1 (um) Flip-chart (com folhas e canetas piloto); 
m) Apoio técnico especializado de informática. 

13.5.2. CONFIGURAÇÃO II— SERT 

2 (dois) dias úteis de antecedência ao início dos treinamentos, e contar com: 

A sala de treinamento deverá ser de uso exclusivo da Prodesp, não podendo 
atender a outras empresas, os recursos solicitados deverão estar disponíveis com 

a) Microcomputadores conforme a especificação técnica REL.STR.148/2007, 
Configuração I, em quantidade suficiente para o treinamento de 02 (dois) 
ocupantes dos postos de trabalho da Contratada deste órgão, por 
equipamento, considerando os ocupantes dos postos de trabalho da 
reserva técnica; 

b) 1 (uma) licença de antivírus para cada equipamento definido no item 
13.5.2.1. Poderão ser remanejadas das adquiridas para a implantação do 
Posto; 

c) 1 (um) Servidor de Rede conforme a especificação técnica 
REL.STR.148/2007, Configuração IV; 

d) 1 (uma) licença de antivírus para o Servidor de Rede definido no item 
13.5.2.3. Poderá ser remanejada da adquirida para a implantação do 
Posto; 

e) 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a especificação 
técnica REL.STR.151/2007, Configuração I, constante deste edital; 
Infra-estrutura lógica necessária de pontos de rede interligados, para 
atender a quantidade de equipamentos apresentados (micros, servidor e 
impressora); 

g) Infra-estrutura elétrica necessária para todos os equipamentos; 
h) Infra-estrutura necessária para o funcionamento dos circuitos 

comunicação de dados; 
i) 2 (dois) circuitos de comunicação de dados dedicados com 512kbp 

interligando a sala de treinamento a Prodesp, na Rua Agueda Gonçalves 
n°. 240, Taboão da Serra, SP; 

Nota: Este recurso poderá ser compartilhado com as demais salas de 
treinamento. 

j) Acesso à Internet para todos os microcomputadores 
k) 1 (um) datashow Sony VPL — CS7 (ou similar); 
I) ":1. (Um) Flip-chart com folhas e canetas piloto; 
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m) Apoio técnico especializado de informática. 

13.5.3. CONFIGURAÇÃO III — DETRAN 

A sala de treinamento deverá ser de uso exclusivo da Prodesp, não podendo 
atender a outras empresas, os recursos solicitados deverão estar disponíveis 
com 2 (dois) dias úteis de antecedência ao início dos treinamentos, e contar 
com: 

a) Microcomputadores conforme a especificação técnica REL.STR.148/2007, 
Configuração I, em quantidade suficiente para o treinamento de 02 
(dois) ocupantes dos postos de trabalho da Contratada deste Órgão, por 
equipamento, considerando os ocupantes dos postos de trabalho da 
reserva técnica; 

b) 1 (uma) licença de antivírus para cada equipamento definido no item 
13.5.3.1. Poderão ser remanejadas das adquiridas para a implantação do 
Posto; 

c) 1 (uma) Licença do software emulador de terminal Web Enabler para cada 
equipamento definido no item 13.5.3.1. Poderão ser remanejadas das 
adquiridas para a implantação do Posto; 

d) 2 (duas) impressoras Matriciais de 136 Colunas, conforme a especificação 
técnica REL.STR.151/2007, Configuração V, constante deste edital; 

e) 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a especificação 
técnica REL.STR.151/2007, Configuração I, constante deste edital; 

f) Infra-estrutura lógica necessária de pontos de rede interligados, para 
atender a quantidade de equipamentos apresentados (micros e 
impressoras); 

g) Infra-estrutura elétrica necessária para todos os equipamentos; 
h) Infra-estrutura necessária para o funcionamento dos circuitos de 

comunicação de dados; 
i) 2 (dois) circuitos de comunicação de dados dedicados com 512kbps 

interligando a sala de treinamento a Prodesp, na Rua Agueda Gonçalves 
n°. 240, Taboão da Serra, SP; 

Nota: Este recurso poderá ser compartilhado com as demais salas de 
treinamento. 

j) Acesso à Internet para todos os microcomputadores; 
k) 1 (um) datashow Sony VPL — CS7 (ou similar); 
I) 	1 (um) Flip-chart com folhas e canetas piloto; 
m) Apoio técnico especializado de informática. 

13.5.4. CONFIGURAÇÃO IV — ACESSA SÃO PAULO 

A sala de treinamento deverá ser de uso exclusivo da Prodesp, não podendo 
atender a outras empresas, os recursos solicitados deverão estar disponíveis 
com 1 (um) dia útil de antecedência ao início dos treina e 	, e contarbom: 
13.5.4.1. FORNECIDOS PELA PRODESP 

Microcomputadores e 1 (um) Servidor de 
Ir 	»,• 

sdficiente para o treinamento de 02 (dois) oc 
ii 
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trabalho da equipe da Contratada deste Órgão, por equipamento, 
considerando os ocupantes dos postos de trabalho da reserva 
técnica; 

13.5.4.2. FORNECIDOS PELA CONTRATADA 
a) 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a 

especificação técnica RELSTR.151/2007, Configuração I, 
constante deste edital; 

b) Infra-estrutura lógica necessária de pontos de rede interligados, 
para atender a quantidade de equipamentos apresentados 
(micros, servidor e impressora); 

c) Infra-estrutura elétrica necessária para todos os equipamentos; 

d) Infra-estrutura necessária para o funcionamento dos circuitos 
de comunicação de dados; 

e) Acesso à Internet para todos os microcomputadores; 

f) 1 (um) datashow Sony VPL — CS7 (ou similar); 

g) 1 (um) Flip-chart com folhas e canetas piloto; 

h) Apoio técnico especializado de informática. 

13.5.5. CONFIGURAÇÃO V — E-POUPATEMPO 
A sala de treinamento deverá ser de uso exclusivo da Prodesp, não podendo 
atender a outras empresas, os recursos solicitados deverão estar 
disponíveis com 1 (um) dia útil de antecedência ao início dos treinamentos, e 
contar com: 

a) Microcomputadores conforme a especificação técnica REL.STR.148/2007, 
Configuração I, em quantidade suficiente para o treinamento de 02 
(dois) ocupantes dos postos de trabalho da Contratada deste Órgão, por 
equipamento, considerando os ocupantes dos postos de trabalho da 
reserva técnica; 

b) 1 (uma) licença de antivírus para cada equipamento definido no item 
13.5.5.1. Poderão ser remanejadas das adquiridas para a implantação do 
Posto; 

c) 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a especificação 
técnica REL.STR.151/2007, Configuração I, constante deste edital; 

d) Infra-estrutura lógica necessária de pontos de rede interligados, para 
atender a quantidade de equipamentos apresentados (micros 
impressora); 

e) Infra-estrutura elétrica necessária para todos os equipamentos; 

f) Acesso à Internet para todos os microcomputadores; 

g) 1 (um) datashow Sony VPL — CS7 (ou similar); 

h) 1 (um) Flip-chart com folhas e canetas piloto; 

i) Apoio técnico especializado de informática. 
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13.5.6. CONFIGURAÇÃO VI — SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO — 

POUPAFILA 

A sala de treinamento deverá ser de uso exclusivo da Prodesp, não podendo 
atender a outras empresas, os recursos solicitados deverão estar disponíveis 
com 2 (dois) dias úteis de antecedência ao início dos treinamentos, e contar 
com: 

a) 1 (um) microcomputador conforme a especificação técnica 
REL.STR.160/2007, Configuração II; 

b) 21 (vinte e um) microcomputadores conforme a especificação técnica 
REL.STR.160/2007, Configuração I; 

Nota: Um dos microcomputadores será utilizado pelo Datashow. 
c) 1 (uma) licença de antivírus para cada equipamento definido no item a. 

Poderão ser remanejadas das adquiridas para a implantação do Posto; 
d) 2 (dois) painéis eletrônicos, conforme a especificação técnica 

REL.STR.160/2007, constante deste edital; 
e) 2 (dois) conversores de interface EIA-485/Ethernet, conforme a 

especificação técnica REL.STR.160/2007, constante deste edital; 
f) 2 (duas) dispensadoras de senha, conforme a especificação técnica 

REL.STR.160/2007, constante deste edital; 
g) 10 (dez) microterminais inteligentes, conforme a especificação técnica 

REL.STR.160/2007, constante deste edital; 
h) Infra-estrutura lógica necessária de pontos de rede interligados, para 

atender a quantidade de equipamentos apresentados (serial e ethemet); 
i) Infra-estrutura elétrica necessária para todos os equipamentos; 
j) 1 (um) datashow Sony VPL — CS7 (ou similar); 
k) 1 (um) Flip-chart com folhas e canetas piloto; 
1) 	Apoio técnico especializado de informática. 

13.5.7. CONFIGURAÇÃO VII— ORIENTAÇÃO 

A sala de treinamento deverá ser de uso exclusivo da Prodesp, não podendo 
atender a outras empresas, e contar com: 

a. 1 (um) microcomputador conforme a especificação técnica 
REL.STR.148/2007, Configuração I; 

b. 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a especificação 
técnica REL.STR.151/2007, Configuração I, constante deste edital; 

c. Infra-estrutura lógica necessária para pelo menos 05 (cinco) pontos de 
rede interligados; 

d. Infra-estrutura elétrica necessária para todos os equipamentos; 
e. 1 (um) datashow Sony VPL — CS7 (ou similar); 
f. Acesso à Internet; 
g. Apoio técnico especializado de informática; 
h. 1 (um) Flip-chart com folhas e canetas piloto; 
i. Aparelhos de TV / Vídeo Cassete / DVD; 
j. Acomodações mínimas para 50 participantes. 
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14. UNIFORMES: 

14.1. Descrição Geral 
A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes para todos os integrantes da 
equipe a serem alocados no Posto, conforme QUADRO DE RECURSOS HUMANOS — 
item 12.1, de acordo com as quantidades abaixo definidas: 

14.1.1.0 kit do uniforme masculino deverá constar, no mínimo de: 
• 2 calças 
• 4 camisas de manga curta 
• 2 camisas de manga longa 
• 2 gravatas 
• 1 malha de lã 

14.1.2.0 kit do uniforme feminino deverá constar, no mínimo de: 
• 1 saia 
• 2 calças 
• 4 blusas de manga curta 
• 2 blusas de manga longa 
• 2 lenços 
• 1 malha de lã 
• 3 jumpers (caso a funcionária engravidar) 

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

14.2.1. Entende-se como inadequada para o uso à peça que apresentar: 
• Manchas claras ou escuras permanentes, com danificação da cor original do 

tecido. 
• Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado 
• Rasgos em partes do tecido, fora das áreas de costuras, cujo conserto só seria 

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

• Tamanho incompatível com o usuário. 

14.3. Reposição de Uniformes 
Os Kits deverão ser substituídos em sua totalidade com a seguinte periodicidad 
sempre que quaisquer de seus itens estejam desgastados antes desse prazo: 

14.3.1. 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 dp lã: a cada 18 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 engravidez): se necessário, conforme critérios acima 

definidos. 

14.4. Especificação Técnica dos Uniformes 

14.4.1. Dos Tecidos 
o Para a confecção das saias, calças femininas e calças masculinas. 

• Composição: 100% poliéster (tolerância de + ou - 3%) 
• Largura por metro: 1,40 
• Tecido: K25 Edra - ref.: 399 azul marinho noturno - Kênia Indústrias Têxteis 

Ltda. 

o Para a confecção das blusas femininas e camisas masculinas 
Blusa feminina 
• Composição: 100% poliéster (tolerância de + ou - 3%) 
• Largura por metro: 1,40 
• Tecido: K25 Edra - ref.: 001 branco - Kênia Indústrias Têxteis Ltda. 

Camisa masculina 
• Composição: 33% algodão e 67% poliéster 
• Largura por metro: 1,60 
• Tecido: Cedrofil - ref.: 0002 G1 - branco - Cedro Indústria Têxtil Ltda. 

o Para a confecção das malhas - unissex 
Deverá ser lã 100% acrílica e antialérgica, ref.: 806 - Lansul - preta. 

o Para a confecção dos lenços 
Microfibra (100% poliéster), possuir tarja com 5cm de largura na cor azul 
marinho noturno, formando um triângulo, com medidas laterais de 0,85m e 
base 1,20 m. 
Os logotipos deverão ser estampados ou em silk screen. 
Os fundos obedecerão as seguintes cores: branco e azul. 

o Para a confecção das gravatas 
Microfibra (100% poliéster) na cor azul marinho noturno com listras nas co s 
branca e azul, e dentro os logotipos do Poupatempo. 
Os logotipos deverão ser estampados ou em silk screen. 
As padronagens dos lenços e gravatas poderão ser verificadas em qualquer 
dos Postos Poupatempo em funcionamento. 

14.4.2. Etiqueta de Garantia Total 
É o Termo de Garantia, fornecido pelo fabricante do tec 
contra defeitos aparentes e/ou latentes, visando o atendime 
n. ° 8.078 de 11.09.90 e o Regulamento Técnico de Eti 
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Têxteis - Resolução n.° 6, de 19/12/2005 do CONMETRO; abrangendo os tecidos 
(encolhimento, resistência e solidez) e a respectiva confecção (corte, costura, 
aviamentos, medidas), excluindo-se os casos de uso ou manutenção inadequados 
das roupas por parte dos usuários. 

Deverá constar na etiqueta: 
• 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) 
As etiquetas deverão ser fixadas às: 

Camisas masculinas e Blusas femininas 
• Centro do degolo, na parte traseira, sob o colarinho / bainha. 
Calças masculinas, calças femininas e saias. 
• Internamente no cós dianteiro esquerdo. 

14.4.3. Do Detalhamento de Confecção e Desenhos 

SAIA SOCIAL FEMININA 

Detalhes do Modelo 
• Talhe social, sem cós, 1 botão e 1 caseado no sentido horizontal na parte de 

trás, vista embutida com zíper, 2 pences dianteiras e 2 traseiras saindo da 
cintura, abertura em continuação da costura traseira. 

Costuras 
• Costuras com máquina 1 agulha ponto fixo para fixação do zíper, vista e 

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

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

Aviamentos 
• Linha de título 80, poliester/algodão ou 100% poliéster para fechamentos e 

pespontos. Título 120 e filamento para costuras de Overlock. 
• Botão perolizado 4 furos de 14mm 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 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confec 

licitante. , 
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Numeração 
Profissional 

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

Numeração 1, 
2,3 1 2 3 4 

5 6 

Pontos 	de 
Medida 

Tolerância 

Colarinho +/- 0,5 cm 36 38 40 42 44 46 
Tórax +/- 1 cm 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
Costas +/- 1 cm 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 
Cava 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Manga curta +/- 1 cm 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 ,5 31 33 
Comprimento +/- 1 cm 75 76 77 78 79 80 81 82 8,3.— 8,5 
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Numeração 
Profissional 

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Tolerânci 
a 

Cintura +/- 1 cm 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 
Quadril +/- 1 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
Comprimento +/- 1 cm 62 62,5 63 63,5 64 64,5 _ 65 65,5 66 66,5 67 67,5 68 68,5 

CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA 

Detalhes do Modelo 
• Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com botão e 

caseado, frente aberta com fechamento através de 8 botões e 8 caseados (no 
pé de gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla 
entretelada, mangas curtas com bainha fixa, 1 bolso chapado retangular no 
lado esquerdo, costas com pala e prega macho ao centro. 

Costuras 
• Costuras em interlock bitola mínima 7mm para o fechamento das laterais, 

ombros e mangas, fixação das gola, pala, bolso, bainhas, barra e pespontos 
em máquina 1 agulha ponto fixo, arremate nos cantos do bolso. 

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

Aviamentos 
• Linha de título 120, poliester/algodão ou 100% poliéster para todas as costuras 

e filamento de poliéster para Overlock. 
• Botões perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a vista e de 10mm para 

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

Etiquetas 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecção, em nome da empresa 

licitante. 
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CALÇA SOCIAL MASCULINA 

Detalhes do Modelo 
• Calça so:diár? 'cr'ts postiço entretelado e forrado co 

s' w 'rft 
	 r- 
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CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA 

Detalhes do Modelo 
• Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com botão e 

caseado, frente aberta com fechamento através de 8 botões e 8 caseados (no 
pé de gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla 
entretelada, mangas longas com punhos fechados com botão e caseado, 1 
bolso chapado retangular no lado esquerdo ( 14 x 15cm), costas com pala e 
prega macho ao centro. 

Costuras 
• Costuras em interlock bitola mínima 7mm para o fechamento das laterais, 

ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, bainhas, barra e pespontos em 
máquina 1 agulha ponto fixo, arremate nos cantos do bolso. 

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

Aviamentos 
• Linha de título 120, poliester/algodão ou 100% poliéster para todas as 

costuras e filamento de poliéster para Overlock. 
• Botões perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a vista, punhos e de 

lOmm para as pontas da gola. 
• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecção, em nome da empresa 

licitante. 

Numeração 
Profissional 

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

Numeração 1, 2, 3 1 2 3 4 5 
Pontos de Medida Tolerância 
Colarinho +I- 0,5 cm 36 38 40 42 44 46 
Tórax +I- 1 cm 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
Costas +I- 1 cm 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 
Cava +I- 1 cm 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
Manga longa +/- 1 cm 59 59,5 60 60,5 61 61,5 62 62,5 63 63,5 64 64,5 
Comprimento +/- 1 cm 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 
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enchance no traseiro, fechamento através de colchete, 7 passantes vista 
embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura lateral, 4 pregas 
frontais - sendo 2 de cada lado e 2 bolsos embutidos com um vivo na parte 
traseira. 

Costuras 
• Costuras com máquina 1 agulha ponto fixo para colocação de cós, fixação dos 

bolsos, zíper, vivos dos bolsos, vista e pespontos em máquina 1 agulha ponto 
corrente para o fechamento das laterais e entrepernas (costura aberta com as 
bordas overlocadas), com máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente para o 
fechamento do gancho traseiro (costura aberta com as bordas overlocadas), 
travetes nos cantos dos bolsos e no acabamento da vista, Overlock nas partes 
desfiantes do tecido. 

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

Aviamentos 
• Linha título 80, poliester/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 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecção, em nome da empresa 

licitante. 

Numeração Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
Pontos de Medida Tolerânci 

a 
Cintura +/- 1 cm 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 
Quadril +I- 1 cm 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 
Gancho dianteiro s/cós +/- 0,5 cm 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 
Gancho traseiro s/cós +/- 0,5 cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4.6 47 48 
Coxa +1- 1 cm 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 
Entrepernas 4/1 1cm 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 
Ilharga +1-1 cm 111,5 112 112,5 113 113,5 114 114,5 115 115,5 116 116,5 117 117,5 118 
Boca +1- 0,5 cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 

CALÇA SOCIAL FEMININA 

Detalhes do Modelo 
• Calça social, cós postiço entretelado e forrado om 3,1.m de largura e 

enchance no traseiro, fechamento através de botão, ista emb tida com zi 
2 pences -tPa4'iras e dois bolsos. 
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Costuras 
• Costuras com máquina 1 agulha ponto fixo para colocação de cós, fixação dos 

bolsos, zíper, vivos dos bolsos, vista e pespontos em máquina 1 agulha ponto 
corrente para o fechamento das laterais e entrepernas (costura aberta com as 
bordas overlocadas), com máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente para o 
fechamento do gancho traseiro (costura aberta com as bordas overlocadas), 
travetes nos cantos dos bolsos e no acabamento da vista, Overlock nas partes 
desfiantes do tecido. 

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

Aviamentos 
• Linha título 80 poliester/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos e 

linha 120 para costuras de pespontos e Overlock. 
• Botão perolizado 4 furos de 14mm. 
• Zíper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecção, em nome da empresa 

licitante 

Numeração 
Profissional 

34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Pontos 	de 
Medida 

Tolerância 

Cintura +I- 1 cm 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 
Quadril +/- 1 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 
Gancho 
dianteiro s/cós 

+/- 0,5 cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 27 28 29 30 31 

Gancho 
traseiro s/cds 

+/- 0,5 cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44,5 46 47,5 49 50,5 

Coxa +I- 1 cm 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
Entrepernas +/- 1cm 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 
Ilharga +1-1 cm 107, 

5 
108 108, 

5 
109 109, 

5 
110 110, 

5 
111 111, 

5 
112, 
5 

113, 
5 

114, 115, 116, 

Boca +/- 0,5cm 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 , 

BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA 

Detalhes do Modelo 
• Colarinho entretelado com pé de gola, frente abe 

de 7 botões e 7 caseados (no pé de gola no senti 
sentido vertical), vista dupla entretelada, mangas 
costas com 

chamento atravék 
tal e os demais 

inha fixa 
CO 

?vkOaS? 
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Costuras 
• Costuras em interlock bitola mínima 7mm 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 poliester/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos, 

caseados, pespontos e pregar botões e linha 120 e filamentos para Overlock 
• Botões perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a vista. 
• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecção, em nome da empresa 

licitante. 

Numeração Profissional 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 
Pontos de Medida Tolerância 
Colarinho +/- 0,5 cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 
Busto +/- 1 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 
Costa +/- 1 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 
Cava +/- 1 cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 
Manga +/- 1cm 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 
Comprimento +1- 1 cm 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 

BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA LONGA 

Detalhes do Modelo 
• Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com fechamento através 

de 7 botões e 7 caseados (no pé de gola no sentido horizontal e os demais 
sentido vertical), vista dupla entretelada, mangas longas com punhos fechados 
com botão e caseado e costas com pala. 

Costuras 
• Costuras em interlock bitola mínima 7mm para o fechamento das later 

ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, punhos, bainhas, ba 
pespontos em máquina 1 agulha ponto fixo. 

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

Aviamentos 
• Linha de título 120 poliester/algodão ou 100% poliéster 

pespontos, caseados e pregar botões. Linha 120 e filamen 
• Botões perolizac1,9s 4 furos de 12mm de diâmetro para a vis 
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• Colarinho e entretela pré-encolhidos. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 

PREGÃO N° 182/200700 0 1 

Etiquetas 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecção, em nome da empresa 

licitante 

Numeração Profissional Tolerância 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 

Pontos de Medida 

Colarinho +1- 0,5 cm 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

Busto +I- 1 cm 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 

Costa +I- 1 cm 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 

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

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

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

MALHA DE LÃ COM DECOTE EM V MANGA LONGA UNISSEX 

Detalhes do Modelo 
• Decote em V na mesma cor da lã, sanfona remalhada com largura de 4cm, 

punhos com sanfona remalhada na mesma cor da lã com largura de 7cm, 
barra com sanfona remalhada na mesma cor da lã e com largura de 7cm, 
ombro com cadarço de poliéster com 1cm de largura e ombro com cadarço de 
poliéster com lcm de largura. 

Costuras 
• Costuras em interlock bitola mínima 7mm para o fechamento das laterais e 

ombros, bainhas, barra e pespontos em máquina 1 agulha ponto fixo. 
• Pontos 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 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição 
• Com a identificação do tamanho da roupa 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecça 	nome da empre a 

licitante. 
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Numeração Profissional PP P M G GG 

Pontos de Medida Tolerância 

Tórax +/- 0,5 cm 102 106 110 114 118 

Costas +I- 1 cm 48 50 52 54 56 

Com manga 63 64 65 66 67 

Comprimento total +/- 0,5 cm 68 70 72 74 76 

JUMPER GESTANTE (SALOPETE)  

Detalhes do Modelo 
• Vestido gestante com 1 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 7mm para o fechamento das laterais e 

ombros, fixação da gola, bainhas, barra e pespontos em máquina 1 agulha 
ponto fixo. 

• Pontos por cm: 4,00 a 4,5 em todas as costuras. 

Aviamentos 
• Linha 80 poliester/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos, caseados 

e pregar botões e linha para costuras de pespontos e Overlock 
• Botões perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a abertura frontal. 
• Linhas e botões na cor do tecido. 
• Botões extras na parte interna. 

Etiquetas 
• Com o nome do tecido e sua respectiva composição; 
• Com a identificação do tamanho da roupa; 
• Da garantia total do fabricante do tecido e da confecção, em nome da empresa 

licitante. 

Numeração 
Profissional 

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

Pontos de Medida Tolerância 

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

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

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

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

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

15.1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CRACHÁS 

• Medidas do crachá: 85,0 mm x 60,0 mm; 

• Material do crachá em PVC branco; 

• O nome do integrante da equipe deve ser escrito com a primeira letra maiúscula e 
as demais em letra minúscula na Fonte Anal, em Negrito, na Cor Preta e Tamanho 
12,5; 

• A atividade "Administrador", "Coordenador Atendimento", "Coordenador Recursos 
Internos", "Assistente de Atendimento", "Assistente de Recursos Internos", 
"Secretária", "Técnico de Informática", "Técnico de Administração", "Técnico de 
Manutenção", "Auxiliar Administrativo", "Supervisão", "Atendimento" ou "Orientação" 
deve ser escrita com a primeira letra maiúscula e as demais em letra minúscula na 
Fonte Anal, na Cor Preta e Tamanho 12,5; 

• A forma de inserção do nome e/ou logomarca da contratada no crachá será 
definido pelo Poupatempo após assinatura do contrato. 

• Acessório: cordão de crachá. 
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16. SERVIÇOS GERAIS DE APOIO 

16.1. LIMPEZA 
A prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial nos Postos 
Poupatempo têm como objetivo a obtenção de adequadas condições de salubridade e 
higiene, com a disponibilização de mão-de-obra, saneantes domissanitários, materiais e 
equipamentos. A CONTRATADA deverá responsabilizar-se pela limpeza de todas as 
áreas especificadas no contrato, de forma que as mesmas sejam mantidas limpas durante 
todo o período de funcionamento do POUPATEMPO. 

• Os sanitários devem receber atenção especial e ser continuamente limpos e 
abastecidos com papel higiênico e papel toalha. 

• Os sanitários de uso público serão localizados fora do Posto Poupatempo, próximo e 
junto à área de circulação do Shopping, devendo a CONTRATADA prever a limpeza 
dos mesmos. 

A CONTRATADA obriga-se a: 
• Responsabilizar-se integralmente pela prestação destes serviços com observação da 

legislação vigente aplicável, mantendo no Posto POUPATEMPO a quantidade de 
integrantes da equipe, equipamentos, materiais e saneantes domissanitários 
suficientes ao perfeito atendimento do objeto deste contrato. 

• Responsabilizar-se exclusivamente pelos danos causados diretamente ao 
POUPATEMPO ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do 
contrato. 

• Ressarcir a Prodesp/Poupatempo por todo e qualquer dano ocasionado por sua 
equipe no desempenho de suas funções, assumindo, desde já, inteira 
responsabilidade por esses eventos, podendo o POUPATEMPO, a seu critério, 
descontar os respectivos valores das faturas devidas à CONTRATADA; 

• Fornecer à suas equipes uniformes apropriados para cada tipo de trabalho, identificar 
o seu pessoal através de crachás, com fotografia recente, e também os provendo dos 
equipamentos convencionais de segurança e de Proteção Individual - EPI's, quando a 
execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as normas de segurança legais. 
Os uniformes e os equipamentos de segurança devem ser substituídos sempre que 
for necessário a fim de serem mantidos em perfeitas condições de uso. 

• Manter um rádio de comunicação na Administração para agilizar o encaminhamento 
de funcionários para atendimento imediato do Posto. 

16.2. VIGILÂNCIA 
As atividades de prestação dos serviços de vigilância / segurança patrimonial no Posto 
Poupatempo deverão obedecer às seguintes disposições: 

• Fiel observância à legislação vigente, aplicável, em especial, nos termos da Le 
7.102, de 20/06/93, alterada pelas Leis n's 8863, de 28/03/94, e 9017, de 30/03/95, 
regulamentada pelos Decretos n°s 89.056, de 24/11/83, e 1592, de 10/08/95, bem 
como Portarias DPF 992, de 25/10/95 alterada pela Portaria DPF n.° 277, de 13.04.98 
e MJ 893, de 02/12/87 e Portaria DPF n.° 891 de 12.08.99; 

• Deverá ser exercida por vigilantes devidamente uniformiza os e 
porte de arma de fogo ao longo do período de funcionamento o Post 

• Manter afixado n .fpgto.„POUPATEMPO, em local visível, o 
Delegacia de P tia -dia. )7 egião, do Corpo de Bombeiros, 
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administração da instalação e outros de interesse; 

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

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

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

• Cumprir as posturas do Município e as disposições legais Estaduais e Federais que 
interfiram na execução dos serviços; 

• Nos pontos estratégicos do Posto POUPATEMPO, os vigilantes deverão portar rádios 
de comunicação, devidamente licenciados junto aos órgãos competentes; e manter 
um rádio com a administração do Posto para contato com a empresa e comunicação 
quando houver necessidade de atendimento a alguma demanda do Posto. 

16.3. COPA 
Os serviços de copa compreendem o fornecimento de café e chá para os funcionários 
envolvidos nas atividades de atendimento e prestação de serviços do Posto. 

Os serviços de copa serão prestados como segue: 

• A CONTRATADA deverá alocar os recursos humanos suficientes, devidamente 
treinados e uniformizados, durante o período de operação do Posto; bem como 
fornecer os materiais, equipamentos e insumos necessários para o preparo e 
distribuição de café e chá 

• Insumos básicos sugeridos: 

• 01 (um) fogão industrial de duas bocas com gás e botijões sobressalentes, com 
selo de qualidade da ABNT, que possibilitem substituição imediata em caso do 
término do gás, cujo consumo é da responsabilidade da CONTRATADA; 

• 01 (uma) geladeira com capacidade mínima de 320 litros, com freezer; 
• 01 (um) marmiteiro elétrico; 
• 01 (uma) cafeteira elétrica industrial com capacidade para 30 (trinta) litros de café; 
• garrafas térmicas 
• 01 carrinho para transporte das garrafas térmicas 

• Fornecer à equipe encarregada deste serviço, uniformes apropriados para cada tipo 
de trabalho e também os equipamentos convencionais de segurança quando a 
execução do trabalho assim o exigir. 

• Manter todos os equipamentos em perfeitas condições de uso; os equipamentos 
elétricos devem ser dotados de sistema de proteção para evitar danos na rede 
elétrica. 

• A CONTRATADA deverá manter o local de trabalho devidamente higienizado e 
pelos seus funcionários. 

Diferentemente dos demais itens / equipamentos, os insumos básicos acima descritos 
deverão ser retirados do Posto ao Final do Contrato. 
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16.4. TRANSPORTES 
A contratação destes serviços nos Postos Poupatempo tem como objetivo o transporte de 
documentos, malotes e equipamentos leves e pessoas, devendo a CONTRATADA: 

• Prestar os serviços de transporte por meio de veículos adequados. 

• Responsabilizar-se pelos bens (relatórios, fitas, disquetes, materiais diversos) e 
equipamentos que transportar, mantendo inclusive sigilo das informações referentes 
aos documentos confiados à sua guarda. 

• Fornecer uniformes apropriados e em quantidades suficientes para cada tipo de 
trabalho à sua equipe, bem como os equipamentos convencionais de segurança 
quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as normas de 
segurança previstas na legislação. 

• Contratar seguros de responsabilidade civil por danos materiais e/ou pessoais e 
contra acidentes que possam ser causados aos passageiros, a terceiros e aos 
funcionários. 

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

• Manter sempre os veículos em perfeitas condições de uso 

• Veículos sugeridos: 01 perua (Van ou Kombi) e 01 motocicleta, com período de 
máximo de fabricação até 02 anos. 

• A disponibilidade dos veículos deverá seguir o horário de funcionamento do Posto 

• Para a perua (Van ou Kombi): estimada quilometragem de 6.000km / mês 

• Principais serviços de transporte de responsabilidade do Posto, apenas como 
referência para conhecimento das atividades previstas: 

• IIRGD: malotes diários para transporte de caixas, fichas de identificação civil e 
retirada de espelhos, sendo uma vez por semana com carro e demais vezes com 
motocicleta. 

• Detran: 01 vez a cada 15 dias para retirada de espelhos, com carro, e diários com 
motocicleta. 

• Sert: retirada semanal de carteiras de trabalho no escritório do Ministério Público 
de Trabalho, com carro. 

• Fazenda: 03 malotes por semana com motocicleta, e 1 vez por mês com carro 
• Administração do Posto: 02 malotes por semana, com carro, para a 

Superintendência Poupatempo, e demais dias da semana com moto; transporte 
semanal de funcionários para eventos, instituições e reuniões; compra de 
materiais utilizados pela Administração do Posto; transporte de documentos 
achados e perdidos para devolução aos órgãos responsáveis. 

• Atendimento domiciliar para o IIRGD, com carro, sendo em média, 6 veze 
mês. 
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17. DIVULGAÇÃO 

17.1. FOLHETERIA 

ITEM QUANTIDADE OBSERVAÇÃO 

Campanha 
Publicitária de 
Lançamento: TV, 
rádio, out door, revista 

Uma quinzena Uma semana ant s e u 	-  depois da 
inauguração. 	\ 	 , 
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O fornecimento de folheteria será de responsabilidade da contratada, considerando os 
itens, quantidades e especificações a seguir apresentadas e que constam das Planilhas 
VII e X, partes integrantes do Anexo IX-C deste Edital. 

ITEM QUANT (*) ESPECIFICAÇÕES OBS. 

Folder Geral do Posto 100 mil Formato: 50cm x 21cm 
Papel off set 90 gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: 	dobrado 	e 
refilado 
Número de dobras: 4 dobras 

Reposição a 
cada 4 
meses, (50 
mil unidades). 

Folder do e-poupatempo 50 mil Formato: 
40 x 20cm (aberto) 
20 x 20 cm (fechado) 
Papel 	couché 	fosco 	120 
gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: 1 dobra e refile 

Reposição a 
cada 4 meses 
(30 mil 
unidades) 

Filipetas de Serviços 
individuais (10 modelos) 

400 mil, 
incluindo os 
10 modelos 

Formato: A5 
Papel 	off set 	75, 	90 	e 	120 
gramas 
Cores: 4 x 4 
Acabamento: refilado 

Reposição a 
cada 4 meses 

Impressos diversos (fichas 
de manifestação, 
formulários Detran, IIRGD, 
senhas manuais de retorno 
etc.) 

200 mil Formato: diversos 
Papel: off set 90 gramas 
Cores: 1 x 1 
Acabamento: 	refilado 	e 
remalina 

Reposição a 
cada 30 ou 60 
dias, 
dependendo 
do material 

(*) Quantidades utilizadas para a inauguração do Posto, uma vez que o consumo inicial é maior; a 
reposição fica adequada à demanda. 

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

• A contratada deverá apresentar os leiautes e os protótipos para aprovação do Poupatempo 
/ Prodesp. 

17.2. DIVULGAÇÃO / PUBLICIDADE 
Na fase de implantação a contratada deverá responsabilizar-se pela realização da 
Campanha Publicitária para início de operação do Posto. 
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1 

e jornal. 
Evento de 
inauguração 
Evento de 
inauguração 

um Montagem e operação de infra-
estrutura de palco, sistema de som, 
comunicação visual, receptivo etc., 
atração musical, para evento de 
inauguração. 

• O Poupatempo fornecerá as diretrizes de divulgação e publicidade; 
• A contratada deverá apresentar proposta para aprovação do Poupatempo / Prodesp. 

Pré-briefing da Campanha Publicitária para início de operação do Posto: 

Divulgar a instalação do Posto Poupatempo, endereço, horário de funcionamento e serviços 
oferecidos para a população do município e região a ser atendida pela unidade, por meio de 
campanha publicitária, abrangendo os meios de comunicação TV, rádio, outdoor, revista e 
jornal. 

O período preferencial para veiculação é de uma quinzena, sendo uma semana antes e uma 
após o dia da inauguração. Assim, o plano de mídia a ser apresentado deve contemplar a 
identificação dos principais veículos de comunicação do município e região, e suas 
respectivas programações, indicando a quantidade de inserções a ser realizada em cada 
uma, as datas e horários, o custo unitário e o custo total negociado com o veículo. 

Integrada à campanha publicitária a ser executada, ou seja, seguindo o mesmo tema, deve 
haver a distribuição de volantes por promotores em semáforos e principais cruzamentos do 
município, informando a população sobre a inauguração. 

É obrigatória a apresentação de campanha para aprovação da Prodesp, bem como a 
utilização das assinaturas oficiais do Poupatempo, Prodesp e Governo do Estado de São 
Paulo. 

Conceitos a serem utilizados: diversos serviços reunidos num único local; atendimento 
eficiente e de qualidade; revolução cultural na prestação de serviços públicos; respeito, 
dignidade e cidadania. 

A empresa vencedora participará de reunião para elaboração de briefing completo. 

88 

E CO '1/40  

c,D MWS? 
GsVk 



CONFERE COM O ORIGINAL 

 

Lo 	/ 4/).-   
Veridiana P o Barbosa 

R tr. 4 346-7 
Assistgnte dministrativrat n  

Gerência de FacilitiesU 

PREGÃO N° 182/2007 
7 DESP :111PRO 
Tecnologia da Informação 

  

18. SERVIÇOS DE APOIO AO CIDADÃO 

REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COPIADORA, PAPELARIA E FOTOS. 

A prestação dos serviços de apoio ao cidadão, englobando copiadora, papelaria e fotos será de 
responsabilidade da contratada, que poderá auferir receitas destas atividades. 

18.1. COPIADORA! PAPELARIA! FOTOS 

Introdução 
Na área destinada à exploração de serviço de apoio de papelaria, reprografia, fotos e 
afins será permitida a comercialização dos seguintes produtos: 
• Cópias reprográficas 
• Impressos e formulários de uso do serviço público 
• Material de informática, material de escritório. 
• Jornais, revistas e afins. 
• Revelação de filmes fotográficos 
• Serviço de fotografias coloridas 3 x 4 (3 fotos) e 3 x 4 (6 fotos), em papel fotográfico 

OBS: o responsável pela exploração deste serviço deverá manter, no mínimo, 2 (duas) 
cabines para fotos com os respectivos equipamentos; 2 (duas) máquinas 
copiadoras; balcão para atendimento ao público e balcão para display de material, 
para possibilitar a realização dos serviços, nas medidas e quantidades acima e 
com boa qualidade. 

• As atividades de prestação de serviços de papelaria, reprografia, fotos e afins 
obedecerão às seguintes disposições: 

Art. 1° O funcionamento dos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins, nas 
dependências do posto deverá ser oferecido em horário coincidente e limitado ao 
de operação do Posto Poupatempo. 

Art. 20  A limpeza, manutenção e a conservação dos espaços ocupados e equipamentos 
utilizados na exploração dos serviços de Papelaria, 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. 

5 1° As áreas e os espaços ocupados, as instalações e as benfeitorias, deverão 
permanecer em perfeito estado de limpeza, manutenção e conservação. 

§ 2° O lixo deverá ser colocado em recipientes apropriados, dentro das áreas e 
espaços ocupados. 

Art. 3° O dimensionamento da potência básica instalada de energia elétrica 
exploração dos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins, e 
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. 

Art. 4° Os responsáveis pela exploração dos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos 
e Afins responderão, por si, por seus empregados ou pr 	os, exclusivamente 
por danos pessoais e materiais causados a terceiros, 	tes do consumo 
dos produtos e serviços ali oferecidos. 
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Art. 5° É dever dos responsáveis pela exploração dos serviços de Papelaria, 
Reprografia, Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos: 
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a) conduzir-se com atenção e urbanidade; 
b) abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons costumes e à 

segurança. 
c) apresentar-se corretamente uniformizados e identificados, de maneira que 

não haja confusão com os uniformes adotados pelo POUPATEMPO. 
d) responder pela limpeza e conservação do local. 
e) a publicidade referente aos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins 

não poderá interferir nas atividades de atendimento ao cidadão e no 
funcionamento do Posto de maneira geral. 

Art. 6°. É expressamente proibido aos responsáveis pela exploração dos serviços de 
Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos: 

a) a permanência, nas áreas e espaços ocupados, em horários diferentes 
daqueles de operação do Posto; 

b) o funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou congêneres que 
sejam ouvidos fora das áreas e espaços ocupados, bem como algazarras, 
distúrbios e ruídos; 

c) a ocupação de fachadas externas e áreas de uso comum, com mercadoria, 
cartazes, propagandas, indicações e dizeres congêneresi 

d) a publicidade sob forma de distribuição de panfletos, circulares e outros; 
e) a guarda ou depósito de mercadorias de natureza inflamável, explosiva ou 

perigosa; 
f) o exercício de comércio ambulante e atividades promocionais que envolvam 

rifas e sorteios, ou qualquer outra atividade não autorizada; 
g) a venda de bilhetes de loteria, exceto aqueles promovidos por instituições 

financeiras governamentais, destinados a apoio cultural ou fins filantrópicos, 
de programas do Governo do Estado de São Paulo; 

h) interferir ou prejudicar a comunicação visual do POUPATEMPO com 
publicidade própria. 

Art. 7° As áreas e espaços destinados aos serviços de Papelaria, 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. 
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19. SISTEMAS CORPORATIVOS 

Para facilitar o acompanhamento e a padronização dos procedimentos entre as unidades de 
atendimento do Programa Poupatempo, a PRODESP desenvolveu alguns sistemas que 
deverão ser utilizados pela CONTRATADA. 

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

A PRODESP é também responsável pela instalação, manutenção, treinamento e suporte 
técnico destes Sistemas. Assim sendo, todos os Sistemas Corporativos serão objeto de 
treinamentos específicos, como também, farão parte do "Manual de Operações do Posto 
Poupatempo". 
19.1. SISTEMA DE INFORMAÇÕES À POPULAÇÃO (www.poupatempo.sp.gov.br) 

Sistema que contém o "Guia de Informações à População" que permite dar acesso a 
todos os requisitos, documentos e taxas necessários para a realização dos serviços 
nos Postos Poupatempo. Este "Guia" pode ser acessado pela Internet, em totens de 
auto-atendimento e pelo Disque Poupatempo. 
Contém também informações sobre as situações de impacto no atendimento nas 
Unidades do Poupatempo, por exemplo, término de senhas, contingências e 
alternativas de atendimento. 
A Administração do Posto terá a responsabilidade, entre outras de: 

• Seguir, rigorosamente, o padrão de requisitos e procedimentos exigidos da 
população para a realização dos serviços conforme consta no "Guia de 
Informações"; 

• Alertar o Gestor de Qualidade Poupatempo para situações atípicas de atendimento 
que não constam do "Guia" e/ou com informações incompatíveis com a prática; 

• Inserir informações sobre situações de impacto no atendimento (término de senhas, 
contingências etc.) 

19.2. SISTEMA DE MANIFESTAÇÃO DO CIDADÃO 

O Sistema de Gestão das Manifestações do Cidadão — SGMC 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 estar:: 
sistemática e permanentemente, sendo diretamente monitoradas pela PRODESP  • o 
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, cujo detalhamento 
fará parte do Manual de Operações do Posto Poupatempo: 

• Manter o "Espaço Opinião" preparado para a manifestação, o a bancada, caixa 
de sugestão, fichas de manifestação em branco, canetas  a  co nicação visual 
adequada, garantindo assim um espaço confortável para a ma 	ão e crita d 
cidadão usuário dos seNi; 
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• 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; 

• Cumprir a meta de acolhimento das manifestações, mediada pelo índice de 
manifestação do Cidadão. 

19.3. SISTEMA DE ESTATÍSTICAS 

A Contratada deverá fornecer a PRODESP informações e dados estatísticos de 
atendimento, extraídos do Sistema de Gerenciamento do Atendimento e/ou 
complementados por planilhas e relatórios elaborados conforme periodicidade 
estabelecida no "Manual de Operações do Posto Poupatempo" e também outras 
eventuais em caso de atendimento a necessidades específicas. 

A Contratada e a PRODESP poderão propor ajustes estruturais na sistemática ou na 
estratégia de atendimento, quando necessárias. 

19.4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO 

Ver Capítulo 9 deste Caderno. 

19.5. CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS 
A Central de Monitoramento de Sistemas do Poupatempo é uma estrutura subordinada 
à Gerência de Apoio Operacional a Projetos da PRODESP e instalada fisicamente no 
Posto Poupatempo Santo Amaro, com a responsabilidade de prover aos Postos, 
Unidades Móveis e Superintendência de Operações do Poupatempo, apoio às 
atividades de acionamento às retaguardas e acompanhamento nas providências de 
restabelecimento da Indisponibilidade dos Sistemas e recursos de alto grau de 
severidade, ou seja, hardware, software, circuitos de dados e caixas de auto-
atendimento bancário, que impossibilitem a realização do atendimento parcial ou total à 
população. 
Além de acionar as respectivas retaguardas dos Órgãos, a Central de Monitoramento 
realiza o registro e monitoramento da ocorrência até a normalização da 
indisponibilidade. Este acompanhamento aplica-se a todos os sistemas dos Órgãos, 
Empresas e Instituições que participam dos Postos Poupatempo. 

Outros sistemas e recursos contemplados: 

• Acesso à Internet; 

• Circuitos de dados Intragov; 

• Equipamentos ativos de rede (Switches L3, Servidores de Rede); 

• Auto Atendimento Bancário; 

• Lotus Notes e Webmail — Ferramentas fornecidas pela Prodesp. 

Sistemas não contemplados — uso interno do Posto: 

• Controle de Bem Patrimonial; 

• Controle de Estoque; 
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• Gerenciamento de PABX; 

• Bilhetagem e Tarifação; 

• Ponto Eletrônico; 

• Cadastramento de RH; 

• Help Desk; 
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• Sistema de Gerenciamento de Atendimento — Poupafila; 

• Outros. 

A manutenção e o suporte técnico dos sistemas e os respectivos recursos de 
teleinformática são de responsabilidade de cada Órgão, Empresa e Instituição 
participante. 
Os procedimentos de acionamento entre Postos e Central de Monitoramento de 
Sistemas estão descritos no "Manual de Operações do Posto Poupatempo". 
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20. SIGLAS E TERMOS UTILIZADOS NESTE CADERNO 
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CARGOS OBRIGATÓRIOS 
Denominação dada aos funcionários públicos legalmente responsáveis pelas atribuições dos 
cargos de Auxiliar de Papiloscopista Policial, Papiloscopista Policial e Investigador de Polícia. 

CDHU 
Companhia de desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 

CTPS 
Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento emitido pela Secretaria de Estado do 
Emprego e Relações do Trabalho 

Detran 
Departamento Estadual de Trânsito 

DOE 
Diário Oficial do Estado de São Paulo, publicação oficial do Estado de São Paulo. 

e-poupatemPo 
Projeto que disponibiliza gratuitamente serviços públicos pela Internet, por meio de orientação e 
ajuda de funcionários capacitados. 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. 

ESTATUTO 
Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo 

IIRGD Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton Daunt", vinculado à Secretaria de Segurança 
Pública, responsável pela emissão de Carteira de Identidade e Atestado de Antecedentes. 

JEC 
Juizado Especial Cível vinculado ao Tribunal de Justiça 

MULTITAREFA 
Termo utilizado para designar os integrantes da equipe da CONTRATADA que desenvolvem 
suas atividades na linha de frente do atendimento ao cidadão para a emissão de documentos e 
prestação de serviços das entidades participantes; nas atividades de retaguarda local destas 
mesmas entidades; nos serviços de recepção, orientação e informação aos cidadãos; nos 
serviços de entrega de documentos aos cidadãos. 

PROCON 
Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, vinculada à Secretaria da Justiça e Defesa 
Cidadania 

PRODESP 
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, vinculada à Casa Civi 

do Cidadão SGMC 
Sistema de Gerenciamento de Manifestações 
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SERT 
Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho 
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ANEXO II 

PLANTA DE LAYOUT 
(Anexo XI do Edital) 

OBS.: Em meio magnético 
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PARCELA DE REMUNERAÇÃO MENSAL PELA PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS = PREÇO GLOBAL PROPOSTO 

(item 5) DIVIDIDO POR 60 MESES* 	RStmês 
R$ 813.333,33 

  

  

• PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO =50 MESES 
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STTB Engenharia em Atendimento 

PREGA O N°. 182/2007 

ANEXO IX 
PROPOSTA DE PREÇOS 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS 

Item Descrição dos Serviços Total 

1 
CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO DO POSTO POUPATEMPO 

Transporte da Planilha " A' - Ref.12 
R$ 	 7.913.206,89 

2 
CUSTO TOTAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DURANTE O PRAZO 
CONTRATUAL 

Transporte da Planilha " E " - Ref. 20 
R$ 	30.770.899,33 

3 CUSTO TOTAL ( item 1 + item 2) R$ 38.684.106,22 

4 COEFICIENTE DE BOI - BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS 1,2615 

5 PREÇO GLOBAL PROPOSTO (Item3 x item 4) R$ 
48.800.000,00 

Preço global Proposto (valor por extenso). (Quarenta e Oito Milhões e Oitocentos Mil Reais). 

 

 

Parcela mensal (valor por extenso): 	(Oitocentos e Treze Mil, Trezentos e Trinta e Três Reais e Trinta e Três Centavos). 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 

(i) 

Valéria ezzi Pinto 
RG: 16.5 .263 SSP/SP 
CPF: 1 1.940.808-39 

CONSÓRCIO STTB Engenharia em Ate 



ANEXO IX-A 
PLANILHA A - PLANILHA DE IMPLANTAÇÃO DO POSTO POUPATEMPO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

PREGÃO N°. 182/2007 

Valéria I zzi Pinto 
RG: 16.53 .263 S 	SP 

CPF: 11 ,940,80 
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PLANILHA "A" 

N° 
Ref. 

Planilha
Especificação 

Aberta Técnico) Descrição dos Serviços 

Custo Total 

R$ 

(item - Caderno 

1 Planilha I Execução e montagem do mobiliário completo 1.735.730,74 / 	6 

2 

3 

Planilha II 
Implantação do sistema de informática completo, inclusive softwares, anti-
virus,etc. e sistema de comunicação 1.397.219,52 

/ 	8 

Planilha III / Implantação dos equipamentos de Gerenciamento 
do Atendimento 

281.967,97 9 

4 Planilha IV Implantação de equipamentos e utensílios específicos /81.242,76 
 10 

5 Planilha V 
Programa de formação e capacitação contemplando o conteúdo dos módulos 
conceituai, comportamental e em serviço 551.955,73 

/ 13 

6 Planilha VI Fornecimento de uniformes, crachás e ponto eletrônico 158.384,74 
/ 	14 / 15 

7 Planilha VII Campanha de lançamento e evento inaugural /2.059.119,99 
 17 

8 Planilha VIII Comunicação visual /314.658,48  7 

9 Planilha IX Salários, encargos sociais e benefícios para a fase de implantação/597.054,48 ( 	
12 

10 Planilha XIII Implantação do c,abeamento estruturado 718.872,88 
/ 	8. 

11
11  Fornecimento inicial de material de uso contínuo para escritório da 

Administração 16.999,59 

12 
TOTAL GERAL (Ref. 1 + 	+ Ref. 11) 

Transportar para o item 1 da PLANILHA PROPOSTA PREÇOS 	R$ 7.913.206,89 

Observação: Os custos acima relacionados incluem a remuneração do investimento no prazo contratual. 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 200 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 



ANEXO 1X-B 
PLANILHA B  - PLANILHA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

PREGÃO N°. 182/2007 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 
Valéria I 
RG: 16.53 

CPF: 11 

00 
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Representante Legal 
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PLANILHA ' B ' 

Ref. 
Planilha 
Aberta

Caderno Descrição dos Serviços Mensais 

Custo Mensal 

R$ 

Especificação (item - 
Técnico) 

1 Planilha IX Salários, encargos sociais e benefícios para Operação 263.019,59 /7 	12. 

2 Planilha X Programa de educação continuada 
10.047,94 / 	13.2_3 

3 Planilha XI Divulgação 
15.151,07 17 

4 Planilha XII Serviços de apoio (limpeza, vigilância, transportes, manutpredial) 56.990,29 / 	18 

5 Reposição de uniforme e crachás e manutenção do ponto eletrônico 15.918,28 14.3 

6 Despesas de transmissão de dados - Administração da Contratada 6.31121 

7 Despesas de telefonia - viva voz 
13.842,41 

8 Manutenção dos equipamentos de gerenciamento do atendimento 5.495,42 9 

9 Manutenção dos equipamentos específicos 5.750,09 10 

10 Manutenção dos equipamentos, programas e recursos de informática 9.855,13 8 

11 Material de consumo - processamento de dados 11.361,55 11.3 

12 Fornecimento diário de café, chá e água, inclusive material 4.414,91 16.3 

13 Consumo de energia elétrica 37.939,82 

14 Consumo de água e taxa de esgotos 14.083,75 

15 Material de consumo - uso continuo dos escritórios 20.784,25 11.1 / 11.2 

16 Manutenção, limpeza e conservação do sistema de ar condicionado 11.148,63 5.2 

17 Manutenção e conservação do mobiliário e da comunicação visual 12155,12 6 / 7 

18 Despesas de seguro patrimonial e de responsabilidade civil 35.210,88 

19 
Total mensal (ref 1 + ... + ref. 18) 549.480,35 

20 
Custo Total de Operação e Manutenção da Unidade (ref. 21 x 56*) 	Transportar para 

Item 2 da PLANILHA PROPOSTA DE PREÇOS R$ 30.770.899,33 

* período de operação e manutençao aa uniosue — 
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PREGAO N°182/2007 

ANEXO IX - C 

PLANILHA "J.1" 
Ref. 1 da Planilha "A" 

EXECUÇÃO E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO COMPLETO CONFORME "LAY-OUT" 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

ttem Descrição Ref. Quant unia. Custo Unitário 
R$ 

Custo Total R$ 

1 Armários 

a. Armário alto 800 x 550 x 1600 mm(h) Ah 120 pç 1.166,06 139.927,45 
b. Armário alto p/ pastas suspensas 800x550x1600mm Apa 6 pç 1.558,55 9.351,28 
c. Armário baixo 800 x 600 x 730 mm(h) AB 95 pç 284,26 27.004,76 
d. Armário rack para TV e Video AR 2 pç 2.236,09 4.472,18 
2 Estações de Trabalno 
a. Estação de trabalho (1600x800)x (1200x600)x730mm(h) ET1 21 pç 1.471,86 30.909,00 
b. Estação de trabalho (1400x800) x (1200x600)x730mm(h) ET2 70 pç 1.474,21 103.194,90 
c. Est/ canto2 (1400x800) x (1400x800)x730mm(h) ET3 1 Pç 1.398,48 1.398,48 
3 Mesas 
a. Mesa de trabalho 1600 x 800 x 730 min ME1 1 pç 1.388,32 1.388,32 
b. Mesa de trabalho 1400 x 800 x 730 mm ME2 95 pç 1.315,61 124.982,61 
c. Mesa de trabalho 1200 x 800 x 730 mm ME3 46 pç 1.250,64 57.529,53 
ri Mesa de trabalho 1000 x 800 x 730 mm ME4 30 pç 897,65 26.929,38 
e Mesa de apoio 800 x 800 x 730 rrem ME3 36 pç 727,09 26.175,23 
6. Mesa de apoio 800 x 600 x 730 mm ME6 82 pç 688,49 56.455,79 
g.  Mesa de apoio 1200 x 600 x 730 mm ME8 9  Pç 937,93 8.441,39 
h.  Mesa para refeitório 1500x 700 0730 mm MRF 7 Pç 517,11 3.619,78 

Mesa de reunião d=1200 x 730 mm(h) p/ 4 pessoas MR4 2 pç 574,76 1.149,52 
e. Mesa reta 2400 x 1000 x 730 mm(h)18 pessoas MRR8 6 pç 1.130,44 6.782,64 
1 Escaninho 800(L)x660(h)x250(p)rnm EN 2 pç 2.316,68 4.633,36 
4 Rack CPD para 6 computadores 24000800x2060mm CPD 1 pç 30.631,75 30.631,75 
5 Cadeiras 

a.  Cadeira giratória baixa com rodizios CB 295 pç 451,21 133.106,14 
b.  Cadeira giratória alta CA 50 pç 451,21 22.560,36 
c.  Cadeira fixa com prancheta CP 62 Pç 247,64 15.353,78 
d.  Cadeira fixa CF 225 pç 153,60 34.560,10 
e.  Banco de espera em madeira BA 105 pç 1.454,82 152.755,65 
f.  Banco de vestiário em madeira BV 9 pç 1.064,96 9.584,67 
6 Aparadores em granito AG 12 pç 2.339,12 28.069,39 
7 Balcões 
a. Balcão de informaçdes gerais/aberto 8I2 1 pç 8.957,10 8.957,10 
b. Balcão modular 8M1 26 pç 1.007,91 26.205,70 
c. Balcão modular para micros de consulta de multas BM3 7  Pç 1.274,15 8.919,07 
d Balcão de entrega de documentos / RG BEI 4 pç 1.112,51 4.450,02 
e. Balcão de entrega de documentos / AA BE2 2 pç 1.112,51 2.225,01 
f. Balcão dos Correios mod BP-02-ERG BC1 5 pç 9.128,26 45.641,28 
8 Móveis de aço 
a. Assento industrial (cadeira de aço) Al 1 pç 153,60 153,60 
b. Estante metálica desmontável EM 55 pç 208,03 11.441,67 
c. Guarda-roupa de aço urn módulo c/ 4 portes GR 96 pç 198,53 19.059,00 
d. Bancada de trabalho para manutenção predial BT 1 pç 853,97 853,97 

9 SUBTOTAL (transportar para Item 10 da Planáha 1.2) 	 R$ 
1.188.873,85 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "1.2" 

Continuação... 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição Ref. Quant Unid. Custo 
Unitário R$ Custo Total R$ 

10 De transporte do item 9 da Planilha "1.1" 	R$ /// ///// //// //////// 1.188.873,85 
11 Sala médica 
a. Escadinha de dois degraus ES 4 pç 63,64 254,58 
b. Maca de exame MA 4 pç 218,48 873,92 
12 Lixeiras 
a.  Lixeira de aço inoxidável fixada no piso LA1 12 pç 797,92 9.575,09 
b.  Cesto de lixo para papel / área de trabalho CLP 290 pç 12,30 3.567,39 
c.  Cesto de lixo para box sanitário CLB 12 pç 34,20 410,36 
d.  Cesto de lixo para lavatório dos sanitários CLL 14 pç 37,05 518,65 
13 Acessórios 
a. Pedestal para fila com fita retrátil UN 75 pç 243,18 18.238,27 
b. Porta toldar em acrílico PF 12 pç 35,62 427,46 
c. Cinzeiro de piso CZ 4 pç 180,48 721,93 
d. Relógio de parede RG 2 pç 588,94 1 . 177,89 
14 Especiais 
a.  Cadeira de rodas 2 pç 1.062,95 2.125,90 
b.  Carro hidráulico 1 pç 707,68 707,68 
e. DVD/VHS Player 1 pç 522,36 522,36 
d. Máq. de escrever 011ivetti mod ET1250MD,ou similar 1 pç 740,93 740,93 
e. Quadro magnético 2 pç 119,61 239,23 
f. TV 29" tela plana 1 pç 929,96 929,96 

15 Cofres 
a. Cofre de chão 1,20x0,50x0,45m 5 pç 1.809,99 9.049,94 
b. Armário cofre 1,60x1,20x0,60m 2 pç 15.665,51 31.331,02 
16 Divisórias 
a. Divisória cega altura 1,10 x 0,09m DV1 147 m2 428,00 62.916,14 
b. Divisória cega altura 2,14x0,09m DV4 430 m2 355,14 152.711,43 
c. Divisória mista altura 2,14x0,09m DV5 336 m2 497,77 167.251,34 
d. Divisória cega altura 1,10 x 0,05m DV7 14 m2 233,92 3.274,81 
e. Divisória cega altura 2,80x0,09m DV9 140 m2 358,86 50.239,98 
f. Poda de divisória cega altura 2,10m DP1 25 pç 924,23 23.105,85 
g. Porta de divisória cega dupla altura 2,10m DP2 3 pç 1.312,19 3.936,56 
h. Porta de divisória cega altura 1,10m DP3 2 pç 1.004,11 2.008,22 
17 TOTAL (transportar para ref. 1 da Planilha "A") 	 R$ 1.735.730,74 



Valéria I zzi 
RG: 16.538263 

CPF: 111/940. 

nto 
SP 

04/ 

Gry 

CONFERE COM O ORIGINAL Veridiana Po to Barbosa 

PI 	
Matr. 14.346-7 

Gen; mia de Facilitie 

CONSÓRCIO O O O 20 8 
STTE Engenharia em Atendimento 

PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "II" 
Ref. 2 da Planilha "A" 

IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA COMPLETO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição Quant Custo Lindado 
RS 

Custo Total 
Rt 

1 
DESKTOPS E SERVIDORES- RELSTRM0721207 

a Configuração I 144 2.980,28 429.159,78 
b. Configuração II 10 3.533,26 35.332,57 
E Configuração III 1 4.107,05 4.107,05 
d. Configuração tv s 13.099,05 65.495,25 
2 IMPRESSORAS- REL.STR.1512007 
a. Configuração I 21 2.707,24 56.852,12 
b. Configuração II 3 2.612,25 7.836,76 
c. Configuração /li 2 39.706,24 79.412,48 
d. Configuração P/ 5 1.582,23 7.911,14 
e Configuração V 30 2.225,70 66.770,89 
f. Configuração VI 1 6.055,65 6.055,65 
3 SCANNER COLORIDO- RELSTR.152/2007 
a, Configuração 1 1 1.092,40 1.092,40 
b. Configuração II 3 6.122,78 18.368,33 
4 COMUTADORES ETHERNET (SWITCHES) - REL.STR.149/2607) 
a Com5guração I 2 32.211,57 64.423,15 
b. Configuração II 12 4.402,30 52.827,61 
5 TELEFONIA / FAX 
.. Fax/Fone - confiTiraçãoi- ( REL srR 153n007 9 1.265,12 11.386,07 
b. Linhas telefOrricas diretas 2 409,86 819,72 
6 TOTEM MULTIMIDIA - REL.STR_155/2007 
a. Configuração I 3 22.914,20 68.742,60 
h. Configuração II 1 25.050,21 25.050,21 
7 SOFIWARES 
a. Wrndows 2003 Server STD.EN 5 2.831,05 14.155,23 
b. Office 21107 Standard BR 60 1.606,81 96.408,65 
c. Office 2007 Professional I3R 14 1.733,44 24.268,21 
d. Carel Draw X3 1 1.539,63 1.539,63 
e Antivirus corporativo- Desktop 155 91,71 14.215,64 
f, Antivirus corporativo - Servidor 5 107,01 535,04 
g. Software Backup para Servidor de Rede 5 1.766,83 8.834,16 
h. Extra Personal Cfient (CrEtima versão) s 1.187,39 5.936,94 
1_ Web Enabler 59 949,91 56.044,69 
8 OUTROS EQUIPAMENTOS 
a Console swach KVM e cabos KVM-REL.STR.158/2007 1 1.679,44 1.679,44 
b Access Poirrt (REI STR 159/2007) 1 3.060,61 3.060,61 
c Pocket PC (REL STR 157/2007) 13 1.803,88 14.431,03 
d TabIet PC (REI STR 156/2007) 1 7.599,28 7.599,28 
e Gravador/Reprodutor DVD/CDROM externo (REL.STR.154/2007) 1 455,96 455,96 
f. Testador de cabos UTP Categoria 6 - RELSTR.150/2007 1 3.324,69 3.324,69 
9 NOBREAK E ESTABILIZADORES - REL SFR. 161/2607 
a. Configuração 1 1 33.246,85 33.246,85 
b. Configuração II 1 7.615,82 7.615,82 
c. Configuração ui 3 8.722,05 26.166,14 
d Configuração Ni 2 10.354,29 20.708,59 
e Configuração V 3 12.145,71 36.437,13 
f_ Configuração VI 1 18.912,03 18.912,03 

10 TOTAL (Transportar pan a Re/ 2 da Plannba . A - ) 	 RS 1.397.219,52 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 20 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX -c 

PLANILHA "III" 
Ref. 3 da Planilha "A" 

IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição Quant. 
Custo Unitário 

R$ 
Custo Total 

R$ 

1  Dispensar de senhas 21 1.981,51 41.611,76 

2  Painel eletrônico 39 3.725,55 145.296,34 

3  Conversor de interface 30 1.643,63 49.308,88 

4  Micro terminal- teclado inteligente 55 831,84 45.750,99 

5 TOTAL (Transportar para ref. 3 da Planilha " A") 	R$ 281.967,97 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008 

CONSORCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "IV" 
Ref. 4 da Planilha "A" 

IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS ESPECÍFICOS 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição Quant. 
Custo 

Unitário 
R$ 

Custo Total 
R$ 

1 Máquina de assinar documentos - chanceladora 5 3.134,70 15.673,52 
2 Máquina filigranadora-perfuradora 2 14.201,16 28.402,31 
3 Máquina laminadora 2 2.456,78 4.913,56 
4 Desfribilador portátil 2 8.017,24 16.034,48 
5 Pastas plásticas coloridas 1500 2,94 4.417,08 
6 Pastas plásticas "L" 20 0,38 7,60 
7 Carimbos diversos -jogo c/15 carimbos 30 67,95 2.038,41 
8 Grampeador de mesa - tamanho médio 60 5,74 344,25 
9 Perfurador de papel 25 7,22 180,48 

10 Tesoura para papel - tamanho médio 60 5,16 309,48 
11 Estilete para papel - tamanho médio 60 0,68 41,04 
12 Almofada para carimbo-entitado - tamanho 3 50 2,42 121,11 
13 Almofada para carimbo sem tinta ( branco ) - n.3 25 1,57 39,18 
14 Suporte para fita adesiva 30 18,69 560,83 
15 Régua plástica 30cm 90 0,19 17,10 
16 Tábua de apoio para coleta de impressões digitais 20 6,85 136,98 
17 Bisnaga tipo mostardeira 20 3,56 71,24 
15 Caixa p/arquivo morto 40(h)x18,5(L)x30(C)cm 50 0,73 36,57 
19 Sacola de lona para malote 4 23,75 94,99 
20 Apoio de punho para teclado 280 24,92 6.976,52 
21 Mouse pad 280 1,53 428,22 
22 Lupa clássica d=90mm, aumento 25X 2 15,20 30,40 
23 Lápis para delcalque ( eletrodo de solda) 30 1,14 34,20 
24 Lanterna pequena com imã 4 12,35 49,40 
25 Espelho 20x5cm 4 17,12 68,47 
26 Chave de fenda de 8mm 1 7,12 7,12 
27 Chave de fenda de lOmm 1 8,55 8,55 
28 Chave fixa 10x11mm 4 4,27 17,10 
29 Chave fixa 12x13mm 4 4,56 18,24 
30 Alicate universal n.2 4 19,95 79,79 
31 Caixa para ferramentas - pequenas 4 19,95 79,79 
32 Luva de pano (par) 4 1,19 4,75 

33 TOTAL (Transportar para a Ref. 4 da Planilha " A " ) 	R$ 81.242,76 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

1 0 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 

CONSÓRCIO STTB Engenharia em Atendimento 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "V" 
Ref. 5 da Planilha "A" 

PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTEMPLANDO O CONTEÚDO DOS 
MÓDULOS CONCEITUAL, COMPORTAMENTAL E EM SERVIÇO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Programas de Treinamento 

Cluant. de 

treinandos 
A 

Total de 

dias 
B 

custo 

Unitário 
C 

Custo Total 
D = AvBxC 

1 
Módulo Gerencial: FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO TEÓRICA/PRÁTICA, para os 
funcionários da Administração da CONTRATADA( item 13.1.1 do Anexo XII - Caderno de 
Especificações Técnicas do Edital) 

4 25 90,36 9.035,92 

2 
Módulo I: TREINAMENTO CONCEITUAL, conforme item 13.1.2 do Anexo XII - Caderno de 
Especificações Técnicas do Edital 

340 10 21,94 74.605,93 

3 
Módulo II: TREINAMENTO COMPORTAMENTAL, conforme tens 13.1.3 e 13.3 do Anexo XII - 

Caderno de Especificações Técnicas do Edital, sendo máximo de 25 participantes por turma. 
340 2 105,18 71.520,93 

4 Módulo III: CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - TEÓRICA E PRÁTICA 
Parte Teórica - Sala de Capacitação - Conforme itens 111.4 e 13.4 do Anexo XII - Caderno de 
Especificações Técnicas do EDITAL 4.1 

4.1.1 Configuração I : IIRGD - Policia Civil (incluir transporte e ajuda de custo de 2 instrutores) 58 to 149,66 86.800,73 
4.1.2 Configuração II :SERT - (incluir transporte e ajuda de custo para: 2 Instrutores por 15 dias + 1 Técnico 

em Informática para alas +1 Tecnico L, i-ro por 1 rila + l' Tecnico PADEF por 1 Oral 

30 13 140,87 54.938,47 

4.1.3 Configuração III : DETRAN (incluir transporte e ajuda de custo de 2 Instrutores) 48 10 126,53 60.733,45 
4.1.4 Configuração IV ACESSA SÃO PAULO 10 10 180,82 18.082,11 
4.1.5 Configuração V 	e-poupatempo 8 10 442,18 35.374,04 
4.1.6 Configuração VI: Sistema de Gerenciamento do Atendimento 32 8 213,93 54.767,34 
4.1.7 Configuração VII : Orientação 32 10 73,25 23.441,04 
4.2 Parte Prática: Treinamento em São Paulo 

4.2.1 Estágio dos funcionários da CONTRATADA envolvidos na Administração do Posto 13 	5 	110,98 	7.213,69 
4.3 Parte Prática: Pré-operação 

4.3.1 
Treinamento e testes, ajustes de equipamentos e sistemas (incluir transp., ajuda de custo e 

hospedagem de instrutores) 

a.  Servidores e funcionários públicos (PRODESP) 188 15 8,33 23.481,89 
b.  Funcionários da Contratada envolvidos na AdministracAo do Posto 17 15 15,56 3.967,68 
c.  Postos de Trabalho (Multitarefa) - ver observação 123 15 11,36 20.967,92 
5 CapacItação do pessoal para uso do desfibrilador e suporte de vida 51 1 137,74 7.024,58 

6 TOTAL GERAL (Transportar para Ref.  . 5 da Planilha " A" ) 	R$ 551.955,73 

Observação: É de responsabilidade da CONTRATADA a quantidade de empregados para operar os Postos de Trabalho nas condições exigidas no 

EDITAL 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008. 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "VI" 
Ref. 6 da Planilha "A" 

FORNECIMENTO DE UNIFORMES, CRACHÁS E PONTO ELETRÔNICO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição Quant Unid. Custo Unitário 
R$ 

Custo Total 
R$ 

1 
Uniformes 

1.1 
Servidores Públicos e funcionários sob responsabilidade 

do órgão (PRODESP) 
188 kit 356,37 66.998,12 

1.2 Equipe da Contratada 
a Administração do Posto 17 kit 356,37 6.058,34 
b. Postos de Trabalho (Multitarefa) 123 kit 356,37 43.833,88 
1.3 Subtotal de uniformes 116.890,34 
2 Crachás individuais 

2.1 Servidores Públicos e funcionários sob responsabilidade 
do órgão (PRODESP) 

188 pç 8,25 1.551,89 

2.2 Equipe da Contratada 
a. Administração do Posto 17 In 8,25 140,33 
11 Postos de Trabalho (Multitarefa) 123 pç 8,25 1.015,33 
2.3 Subtotal de crachás 2.707,55 

3 
Perdas e/ou reposições na fase de implantação 	( 
3% do item [1.3 + 2.3J) 

3% 
3.587,94 

4 
Total de uniformes+crachás 

(it. em1.3 + item 2.3 + item 3) 123.185,83 
5 Implantação do sistema de ponto eletrônico 1 gl. 35.198,92 35.198,92 

6 TOTAL (item 4 + item 5) - Transportar para a Ref. 6 da Planilha " A" 	R$ 158.384,74 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008, 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.211540-SSP/SP 

Representante Legal 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "VII" 
Ref. 7 da Planilha "A" 

EVENTO INAUGURAL 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição Quant Custo Unitário RS Custo Total R$ 

1 Folder geral do posto 100.000 0,19 18.998,20 
2 Folder do e-poupatempo 50.000 0,19 9.499,10 
3 Filipetas de serviços individuais (10 modelos) 400.000 0,07 26.217,52 

4 
Impressos diversos (fichas de manifestação, formulários 
Detran,senhas,etc.) 200.000 

0,05 9.594,09 

5 
e uma semana após a inauguração e evento inaugural ( infra-

estrutura e atração musical) 1 
1.994.811,08 1.994.811,08 

6 TOTAL ( Transportar para Ref. 7 da Planilha " A " ) 	R$ 2.059.119,99 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008. 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "VIII" 
Ref. 8 da Planilha "A" 

COMUNICAÇÃO VISUAL 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Produto Dimensões Quant 
Preço Unitário 

R$ 
Preço Total 

R$ 
1 Totem principal 18,00x3,50 1 70.029,74 70.029,74 
2 Quadro externo 1,90x0,90 2 1.752,94 3.505,88 
3 Backlight Entrada 2,00x7,50 2 13.773,10 27.546,20 
4 Backlight secundário 3,00x4,80 1 13.021,84 13.021,84 
5 Backlight secundário II 3,00x1,50 1 10.517,64 10.517,64 
6 Placa Triagem 0,50x1,50 1 1.252,10 1.252,10 
7 Placa Informação 1,50x1,00 1 2.442,69 2.442,69 
8 Placa Saída 1,50x1,00 1 2.442,69 2.442,69 
9 Placa Pendência 0,30x1,30 1 598,37 598,37 
10 Placa institucional 1,00x1,00 4 893,60 3.574,42 
11 Placa Apoio 0,40x0,30 3 125,65 376,95 
12 Pintura no piso r=0,50 2 483,27 966,53 
13 Diretório Interno 1,90x0,80 3 2.363,61 7.090,84 
14 Pintura "Informações 0,30x3,40 1 1.585,99 1.585,99 
15 Adesivo balcão 0,75x1,75 1 1.311,85 1.311,85 
16 Pintura de frase-Todos são iguais.." 2,70x0,40 1 1.262,64 1.262,64 
17 Placa de órgão 0,50x1,60 14 1.344,36 18.821,04 
18 Placa direcional 2 ( dupla face) 0,45x2,00 1 1.585,99 1.585,99 
19 Placa direcional 3 ( dupla face) 0,68x2,00 3 2.279,26 6.837,78 
20 Placa Triagem 0,26x1,50 9 744,23 6.698,08 
21 Totem de informação temporária 2,10x0,60 4 4.810,70 19.242,80 
22 Placa Médico 0,30x0,30 7 92,26 645,82 
23 Placa Foto 0,26x1,50 1 744,23 744,23 
24 Placa de apoio 0,30x0,30 24 92,26 2.214,24 
25 Placa de administração 0,30x0,30 3 92,26 276,78 
26 Placa de Audiência 0,30x0,30 4 92,26 369,04 
27 Identificação de mesa 1,00x0,10 107 376,95 40.333,44 
28 Testeira das grelhas ( por metro) 0,30x1,00 223 225,82 50.357,27 
29 Adesivo BNC 0,16x0,16 11 98,41 1.082,52 
30 Adesivo Acessa São Paulo h = 0,10 20 81,72 1.634,32 
31 Adesivo Correios h = 0,10 5 34,27 171,34 
32 Adesivo Dertran h = 0,10 9 34,27 308,41 
33 Adesivo IIRGD h = 0,10 3 34,27 102,80 
34 Placa de senha 0,09x0,76 25 210,00 5.250,03 
35 Placa de segurança 0,30x0,30 48 109,83 5.272,00 
36 Caixa de sugestões 2,00x0,40 2 2.592,07 5.184,13 
37 TOTAL (transportar para Ref.8 da Planilha "A") 	R$ 314.658,48 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "IX" 
Ref. 9 da Planilha " A " e Ref. 1 da Planilha" B " 

SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item CARGO ! FUNÇÃO 
Quant. Salário 

Encargos 
Sociais 

Custo 
salarial R$ 

Custo Total 
R$ 

76,27% 

(a) (b) c=bxES d=b+c (a) x (d) 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO POUPATEMPO SANTOS ( " ) 

1 Administrador 1 4.996,03 3.810,47 8.806,50 8.806,50 

2 Coordenador Atendimento e Recursos Internos 1 3.330,68 2.540,31 5.871,00 5.871,00 

3 Assistente de Atendimento 1 2.442,50 1.862,89 4.305,39 4.305,39 

4 Assistente de Recursos Internos 1 2.442,50 1.862,89 4.305,39 4.305,39 

5  Secretária 1 934,35 712,63 1.646,98 1.646,98 

6 Técnico de Informática 2 1.786,86 1.362,84 3.149,71 6.299,41 

7 Técnico de Administração (Help-Desk) 2 857,31 653,87 1.511,18 3.022,36 

8 Técnico de Administração 3 885,99 675,75 1.561,74 4.685,22 

9 Técnico de Manutenção 2 1.443,29 1.100,80 2.544,09 5.088,18 

10 Auxiliar Administrativo (almoxarifado) 1 777,16 592,74 1.369,89 1.369,89 

11 Supervisor - sala Acessa São Paulo 2 1.376,86 1.050,13 2.426,98 4.853,97 

12 Benefícios (Vale transporte, vale refeição, etc.) 17 208,61 208,61 3.546,37 

13 Total da Administração Local 	 R$ 53.800,65 

EQUIPE ATENDIMENTO 

14 Postos de Trabalho - multitarefa () 123 721,64 550,39 1.272,03 156.460,29 

15 Benefícios (vale transporte, vale refeição, etc.) 123 270,53 270,53 33.275,73 

16 Total da Equipe de Atendimento 	R$ 189.736,01 

TOTAL MENSAL DE MÃO-DE-OBRA 	 R$ 

17 Total da Administração Local (item 13) 53.800,65 

18 Total dos postos de Trabalho - Equipe Muititarefa ( item 16) 189.736,01 

19 Provisão para substitutos, absenteismo, etc. ( 8% sobre somatória item 17 + item 18) 19.482,93 

20 TOTAL MENSAL (item 17+18+19) -Transportar para Ref. 1 da Planilha " B " (') 	R$ 263.019,59 

(*) As quantidades indicadas são uma referência mínima baseada nos postos Poupatempo em operação. 
(**) A quantidade de empregados multitarefa é de responsabilidade da CONTRATADA 
(**) Para implantação (Ref.9 da Planilha "A") considerar um fator de 2,27 aplicado sobre o item 20 acima. 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008. 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 
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PREGÃO N°18212007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "XIII" 
Ref. 10 da Planilha 'A " 

IMPLANTAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição CLASSE 	UNIDADE 	Quant. 	P.UNITARIO 	PREÇO TOTAL(R$) 

1 
REDE DE BAIXA TENSÃO - TELEFONIA 

a  Cabo CCI 50mmx200 pares, com conexões e acessórios SER.CG  m 300,00 79,81 23.943,43 

b 
Bloco de Engate rápido 10 pares com fusível para telefonia - com 
conexões e acessórios SER.CG  ei 28,00 153,69 4.303,21 

c 
Bloco de Engate rápido 10 pares para telefonia - com conexões e 
acessórios SER.CG  LM 24,00 143,08 3.433,81 

ci 
Distribuidor Geral de Telefonia ( DG) 1,20 X 1,20m com conexões e 
acessórios SER.CG  un 1,00 514,94 514,94 

e 
Distribuidor Geral de Telefonia ( DG) 3,00 X 2,00m com conexões e 
acessórios SER.CG on 1,00 1.052,22 1.052,22 

Central telefônica 30 troncos, 160 ramais analógicos + 8 digitais SER.CG  or. 1,00 96.431,30 96.431,30 

2 Lógica 

a 
Patch Cables UTP cat. 6 RJ45 1,50m com capa cover, inclusive 
conexões e acessórios SER.CG . 1.700,00 32,77 55.712,22 

b 
Patch Cables UTP cat. 6 RJ45 3,00m com capa cover, inclusive 
conexões e acessórios SER.CG  ,r, 800,00 44,79 35.830,61 

c 
Patch - Panei 24 podas RJ45 -cat. 6, inclusive conexões e acessórios 

SER.CG  . 75,00 904,33 67.825,00 

d 
Organizador de Cabos, inclusive conexões e acessórios-Horizontal 1U 

SER.CG or, 75,00 36,10 2.707,24 

e Cabeamento UTP - categoria 6-c/conexões e acessórios SER.CG  si 73.000,00 5,16 376.534,84 

f Reck telecomunicações 12Ux450 fechado, com poria e chave SER.CG  oii 6,00 532,36 3.194,15 

g Reck telecomunicações 24Ux570 fechado, com poda e chave SER.CG  un 2,00 2.405,93 4.811,86 

h 
Rack telecomunicações 40Ux570 fechado, com 2 ventilação, teto 
forcada , com porta, chave e demais acessórios SER.CG  un 7,00 6.082,58 42.578,05 

3 PREÇO TOTAL ( Transferir para ref. 10 da Planilha A 	R$ 718.872,88 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008. 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

.1/3 	/ (>- 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 

CONSÓRCIO STTE Engenharia em Atand ento 
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PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "X" 
Ref. 2 da Planilha" B" 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEM PO OSASCO 

Programa de Educação Continuada - MODULO IV 
Contratação de empresa especializada, com o fornecimento de instrutores, coffee-break, 
instalações, material didático e certificado 

Carga horária, por turma: 2 dias de 8 horas (total 16 horas) 

Quantidade de turmas = 14 ( Multitarefa (13) + Supervisão (1) ) 
Valor por hora = R$/h 

Valor unitário por dia - R$/dia 199,48 

Quantidade de funcionários 340 

Total de dias 2 
Total anual 	(R$/dia vezes Total de dias) - R$/ano 135.647,15 

Total geral para 4 anos (R$/ano x 4 anos) - R$ 542.588,61 

Custo mensal ( Total geral para 4 anos / 56 meses) 
( Transportar para Ref. 2 da Planilha " B " ) R$/mês 10.047,94 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008. 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 
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000213 
PREGÃO N° 182/2007 

ANEXO IX - C 

PLANILHA "Xl" 
Ref. 3 da Planilha" B " 

DIVULGAÇÃO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição 
Consumo mensal Custo Unitário R$ Custo Total 

R$ 

1 Folder geral do Posto Osasco 12.500 0,19 2.374,78 
2 Folder do e-poupatempo 7.500 0,19 1.424,87 

3  Filipetas de serviços individuais ( 10 modelos) 100.000 0,07 6.554,38 

4 
Impressos diversos ( fichas de manifestação, 
formulários DETRAN, senhas manuais, 
etc.) 

100.000 
0,05 4.797,05 

5 TOTAL MENSAL (Transportar para Ref. 3 da Planilha " B " ) - R$ 15.151,07 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008. 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 

CONSÓRCIO STTB Engenharia em Atendimento 
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CONSÓRCICO 00219 
Engenharia em Atendimento 

PREGÃO N° 182/2007 
ANEXO IX - C 

PLANILHA "XII" 
Ref. 4 da Planilha " B " 

SERVIÇOS DE APOIO 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 
DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 

DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

Item Descrição dos Serviços Quanti- 
dade 

Unid. Custo unitário Custo Mensal 

1 
Serviços de limpeza e asseio R$ R$ 

a Áreas internas - pisos frios 3125 m2 2,96 9.261,62 
b.  Áreas internas com espaços livres 1875 m2 2,22 4.167,73 
c.  Áreas externas - estacionamento 2500 m2 0,22 546,20 
ci. Limpeza de vidros-freqüência semanal 125 m2 0,68 85,49 
e. Sanitáhos 1 posto 2.727,19 2.727,19 
1.1 Subtotal de limpeza (item 1.a + ...item 1.e) 16.788,24 
2 Segurança de portaria e vigilância 
a. Posto de vigilância não armada - diurno - 12h 7 posto 2.564,76 17.953,30 
2.1 Subtotal segurança de portaria e vigilância 17.953,30 
3 Veiculo de apoio 
a.  Fornecimento de motocicleta 125cc 1 mês 2.159,07 2.159,07 
b.  Locação de perua tipo Kombi ( 3000km/mês) 1 mês 4.781,85 4.781,85 
c.  Operação e manutenção dos veículos 1 mês 6.962,84 6.962,84 

3.1 Subtotal veículos de apoio 13.903,76 
4 Manutenção predial (provisão) 1 mês 5.631,17 5.631,17 
5 Total (itens 1.1 + 2.1 + 3.1 + 4) 54.276,47 
6 Despesas de apoio diversas (provisão) 5% mês 2.713,82 

7 TOTAL GERAL (itens 5 + 6 ) - Transportar para a Ref 4 da Planilha "B" 	R$ 56.990,29 

São Bernardo do Campo, 23 de Janeiro de 2008. 

CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO 

Francisco José da Silva 
RG n° 5.213.540-SSP/SP 

Representante Legal 
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CONSÓRCIO 
STTB Engenharia em Atendimento 

PREGÃO N°. 182/2007 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 

DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

ITENS ATIVIDADE 
MESES 

1 2 3 4 5 

I MOBILIÁRIO 

A Divisórias, mesas, balcões e mobiliários do CPD 

a1 Apresentação dos protótipos para aprovação 

a2 Fabricação e Entrega 

' Montagem das Divisórias 

a4 Distribuição das mesas 

B Cadeiras, armários, acessórios - fabricação / entrega — 

C 
Bancos, aparadores de granito, lixeiras de aço - fabricação / 
entrega 

II SISTEMA DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

Apresentação dos protótipos para aprovação  

Fabricação / Instalação 

III EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS 

A 
Laminadoras, perfuradoras e coletoras de impressão digital - 
fabricação / entrega 

B Demais equipamentos específicos - fabricação / entrega 

IV TELEINFORMÁTICA 

A Cabeamento estruturado 

Instalação 
 

B 

b1 

Solução Lan 

Contratação - 

b2 Prazo de entrega 

b3 Instalação 

Gerôncia de Focilitias 
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CONSÓRCIO 
STTB Engenharia em Atendimento 

PREGÃO N°. 182/2007 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 

DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

ITENS ATIVIDADE 
MESES 

1 2 3 4 5 

C Equipamentos de Informática - Aquisição  

cl Entrega 

c2 Instalação 

D Sistema de Telefonia 

Entrega Instalação 

E Telefonia / Interligação 

e1 Contratação 

e2 Instalação 

G Telefones públicos 

g1 Contratação  

g2 Instalação 

V SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO 

Instalação de equipamentos específicos 

VI PONTO ELE7RÔNICO 

Instalação dos equipamentos e softwares  

VII SERVIÇO DE APOIO 

Limpeza / Inicio da operação  

B Vigilância / Início da Operação 

C 

D 

Copa 1 Início da operação 

Transportes / Inicio de operação 

E Lanchonete / Inicio da operação L-..., 

F Foto e copiadora / Início da operação 

VIII RECURSOS HUMANOS 

A Equipe da contratada 

ai Processo seletivo 

a2 Contratação 

a3 Apresentação Apresentação da listagem completa P 

1 	. 1 tr.  
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Representante Legal 
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CONSÓRCIO 
STTB Engenharia em Atendimento 

PREGÃO N°. 182/2007 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO A PRESTAÇÃO INTEGRADA 

DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 
DO POSTO POUPATEMPO OSASCO 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO 

ITENS 

MESES 
ATIVIDADE 

IX PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

A Formação e Capacitação de toda equipe do Posto 

ai Módulo I: Conceituai - Programa Poupatempo 
— 

a2 Módulo II: em Serviço 

3 

X 

Módulo III: Comportamental 

UNIFORMES 

Apresentação dos protótipos para aprovação 

Coleta de medidas 

Confecção 

Entrega 

XI IMPRESSOS OFICIAIS 

Apresentação do lay-out para aprovação 
 

Execução e entrega 

XII MATERIAL DE USO CONTÍNUO 

Aquisição e entrega 

XIII FOLHETEFtIA 

Apresentação de protótipo para aprovação 

Execução e entrega 

XIV DIVULGAÇÃO / PUBLICIDADE 

Apresentação de peças publicitárias para aprovação do _ 

 	Governo 

Execução 

Veiculação na Mídia 

XV INSTALAÇÃO E TESTES 

XVI 

XVII 

PRÉ-OPERAÇÃO 

INAUGURAÇÃO 
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ANEXO—VI 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO 

Órgão ou Entidade: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO 
PAULO - PRODESP 

Contrato n°: 	PRO.00.5359 

Objeto: 

Contratante: 

Contratada: 

Prestação de Serviços de Gestão abrangendo serviços integrados de 
implantação, operação e manutenção do Posto Poupatempo Osasco, na Avenida 
Hilário Pereira de Souza, 664, na Vila Yara, Osasco — SP. 

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

TB — SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E 
RECURSOS HUMANOS LTDA — LÍDER DO CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA 
EM ATENDIMENTO. 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução 
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da 
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, 
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos 
e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do 
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Taboão da Serra,  j/ de 44,9-I2‘ 08 . 

CQMPANHIA DE PROCESSAMENTO D 
TADO DE SÃO PAULO - PRODESP Direto  

04 Me:~ 
441114,~* fá* 14D~ 

itt1)51-0 

99 ARLA 
de Serviços ao Cidadão 

TB — SERVIÇOS, TRANSPORTES, LIMP 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LT 
LÍDER DO co~gp jOaT113SILEINGENHARIA 
ATENDIMENTO. Diretor  

Ra Aguda Gonçalves, ~ , 240 -Taboão da serra - SP- CEP067-m.E..0 	
45.oto (pr 

-TELEFONE: 	60 0  ABn - F : (11) 6845-6381 
68   

,) 
INTERNET: www.prodesp.sp.qov.br  - prodespasp.qov.br  
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ANEXO VII 

TERMO DE ENCERRAMENTO E DE QUITAÇÃO AO CONTRATO 
DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTA° ABRANGENDO A 
PRESTAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO 
OSASCO FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO — 
PRODESP E A 

PRO.MINUTA 

Pelo presente instrumento particular, de um lado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, Estado de São Paulo, 
na Rua Agueda Gonçalves n.° 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 62.577.929/0001-35, doravante designada 
simplesmente PRODESP, e, de outro, a empresa 	 , com sede na Rua 	  
n° 	-   - 	. CEP.: 	, inscrita no CNPJ/MF sob n.° 
	 , doravante designada simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por 
seus representantes legais ao final designados e assinados, resolvem encerrar o contrato de prestação de 
serviços de gestão abrangendo a prestação integrada de serviços de de implantação, operação e 
manutenção do posto Poupatennpo Osasco — PRO.MINUTA, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

I - ENCERRAMENTO 

1.1. 	As partes, de comum acordo, consideram concluído o objeto do contrato PRO.MINUTA em .... de 
	  de 2.00 	, permanecendo em plena vigência todas as obrigações eventualmente 
remanescentes. 

1.2. 	Em decorrência do encerramento do contrato mencionado no item 1.1. acima, as partes dão-se 
plena, rasa, mútua, reciproca, irrestrita, irrevogável e irretratável quitação dos serviços e valores 
referentes ao objeto do contrato PRO.00.MINUTA, para nada mais reclamar a qualquer título. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. 

Taboão da Serra, 	de 	 de 200_. 

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

CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 6845.6000 (PAB) - FAX: (11) 6845-638 \ 
INTERNET: s.s.ww.prodesp.sp.qov.br  - prodespasp.qov.br  



AsODESP 

Veridiana O O Barb0Sa 

• 

Metr. 14.346-7 
ASSiStailte Administrativo 

rort3ncia de Faz.:unias 

CONFERE COM O ORIGINAL 00 0 2 2 6 

Tecnologia da Informação 
PRO.00.5359 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO 

DE CONSÓRCIO 
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as empresas: 

1. TB SERVIÇOS TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS 
HUMANOS LTDA., Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, n° 673 — Sala 03, 
Jabaquara — São Paulo, CEP.: 04309-010, inscrita no CNPJ/MF sob n° 
60.924.040/0001-51, I.E. 149.592.700.114, atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o n° 35200859012 e última alteração de 
contrato social arquivada sob n° 409.304/07-4, em sessão de 06/12/2007, neste ato 
representada por seus diretores, Sr. Francisco José da Silva, administrador de 
empresas, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG n° 5.213.540 — 
SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 767.472.398-49, e Sra. Lídia Leila da Silva, 
advogada, divorciada, portadora da Cédula de Identidade RG n° 4.907.841-0 — 
SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 032.719.178-33, doravante simplesmente 
denominada "TB"; e 

2. 	SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTI:kA., 
com sede na Rua Dr. Alberto de Cerqueira Lima, n° 657, Campinas, Estado de São 
Paulo, CEP.: 13076-010, inscrita no CNPJ/MF sob n° 43.217.280/0001-05, ..átos 
constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n° 
35.209.114.354, em sessão de 12 de fevereiro de 1990 e última alteração arquivada 
sob n° 364.421/07-1, em sessão de 23/11/07, neste ato representada por :seus 
diretores  Altair Moreira de Souza Filho,  brasileiro, casado, administrador de 
empresas, portador da Cédula de Identidade RG 5.173.477 (SSP/SP) e inscrito no 
CPF sob n° 029.933.708-12, e  Euripedes Ferreira Brasil Júnior,  bíáileiro, 
separado judicialmente, administrador de empresas, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 8.110.594 - SSP/SP e inscrito no CPF sob n° 952.106.448-04 à, 
doravante simplesmente denominada  "SOCICAM" e 

3. 	EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA.,  com sede 
na Avenida Tenente Marques, n° 2051, Cajamar, Estado de São Patifo, CEP.: 
07750-000, inscrita no CNPJ/MF sob n° 61.288.437/0001-67, atos constitutivos 
arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n°211080, em sessão 
de 04 de maio de 1957, NIRE 352.010.314.76, e última alteração arquivada sob n° 
325.967/07-6, em sessão de 20 de setembro de 2007, neste ato representada por 
seu sócio  Antonio Dias Felipe,  brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula 
de Identidade RG n° 10.321.869-5 — SSP/SP e inscrito no CPF sob n°289.177.158-
34, do doravante simplesmente denominada  "TEJOFRAN";  resolvem, de comum 
acordo , constituir um  CONSÓRCIO,  que reger-se-á pelos artigos 278 e 279 da Lei 
6.404 de 15.12.76 e cithiM- ItK8WWlicáveis à espécie, mediant: :s cláusulas • 8 e con 	 OGNIN 
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CLÁUSULA 1' - DA DENOMINAÇÃO 

1.1 - O CONSÓRCIO denominar-se-á, para efeitos legais e administrativos de 
CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO. 

CLÁUSULA 2 - DA SEDE 

2.1 - A sede do CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO será na 
Estrada dos Casa, n° 3.777, Bloco 01, Sala 02, Jardim do Lago, na Cidade de São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP n° 09840-000. 

CLÁUSULA 3° - DO OBJETO DO CONSÓRCIO 

3.1 - O CONSÓRCIO ora instituído tem por finalidade a execução do contrato de 
prestação de serviços de gestão, abrangendo a prestação integrada de serviços de 
implantação, operação e manutenção do Posto POUPATEMPO OSASCO, de 
acordo e em especial, mas não exclusivamente, oriundas do Pregão n° 182/2007 e 
seus anexos realizado pela Cia de Processamento de Dados do Estado de São 
Paulo — PRODESP. 

3.2 - O CONSÓRCIO, ora constituído executará os respectivos serviços na forma do 
contrato que lhe seja adjudicado. 

CLÁUSULA 4— DA VIGÊNCIA E PRAZO DO CONSÓRCIO 

4.1 - O CONSÓRCIO vigorará pelo mesmo prazo de vigência do contrato a ser 
firmado com a PRODESP visando à consecução do objeto de prestação de serviços 
de implantação, operação, manutenção e fornecimentos oriundos do Pregão, 
realizado pela PRODESP podendo ser prorrogado na forma e np(s) prazo(s) das 
respectivas prorrogações advindas do mencionado contrato. 

CLÁUSULA 5a  — DA PARTICIPAÇÃO DE CADA CONSORCIADA'. 

5.1 - Sem prejuízo da solidariedade definida no presente instrumento, a participação 
nominal das PARTES na composição do CONSÓRCIO será donforrhe os 
percentuais abaixo indicados, tanto para as despesas comuns incorridas pelo 
CONSÓRCIO, como para os serviços prestados e respectivos faturamentos, nestes 
incluindo os recebimentos de receitas e partilhas do resultado: 

• 33,34% - caberá à TB SERVIÇOS 
• 33,33%- caberá à ~R? DE NOTAS 
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5.2 - A partilha do resultado do empreendimento, que corresponderá ao saldo 
resultante das receitas, menos toda e qualquer despesa inerente ou correlata à 
totalidade dos serviços prestados, será efetuada às CONSORCIADAS nas 
proporções estabelecidas acima. Na hipótese de eventual saldo negativo, as 
CONSORCIADAS partilharão os prejuízos nas mesmas proporções. 

5.3 - Por despesas inerentes ou correlatas à completa execução dos serviços 
contratados se entende: 

- Despesas oriundas do(s) custo(s) de implantação do sistema do Poupatempo 
Osasco; 

- Despesas Operacionais, tais como custo total de operação e manutenção do 
sistema durante o prazo contratual e seus respectivos aditivos, se houverem. 

CLÁUSULA 6 — DA ADMINSTRAÇÃO E GESTÃO DO CONSÓRCIO 

6.1 - A administração e direção do CONSÓRCIO serão exercidas por uma Gerência, 
que será composta por 03 (três) gerentes, indicados um de cada empresa 
participante do CONSÓRCIO a quem caberá a orientação geral do consórcio, 
aprovar as regulamentações de seu funcionamento, os planos cie obras de 
implantação e serviços a serem executados e as demais situações relativas à 
operação e administração da unidade fixa do Poupatempo. 

6.2 - O gerente indicado por qualquer das empresas participantes do consárciO 
poderá ser substituído a qualquer tempo, todavia a substituição somente poderá 
ocorrer por outro gerente da mesma empresa que o indicou. 

6.3 - O prazo de gestão de cada gerente será o mesmo de  vigência do 

CONSÓRCIO, salvo se for substituído na forma acima prevista. 

6.4 - Todas, as decisões administrativas e diretivas do CONSÓRCIO serão 
deliberadas em conjunto pelos gerentes indicados em reunião de gerência. 

funciona 

6.5 - Cada consorciada, por intermédio de seu gerente designado, terá direito a 01 
(um) voto nas reuniões. 	 162 TAB;ELIAQ 1:)C INPTAS 
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6.7 - Nos limites de suas atribuições e poderes, é lícito aos gerentes constituir 
mandatários do CONSÓRCIO, devendo ser especificados no instrumento, os atos 
ou operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de 
mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. 

6.8 - A gerência, juntamente com o conselho consultivo, deverá reunir-se 
mensalemente, para deliberarem e tratarem de assuntos de interesse do 
CONSÓRCIO e da execução do contrato de serviços firmado com a PRODESP. 

CLÁUSULA 7' — DO CONSELHO CONSULTIVO 

7.1 - Sem prejuízo das atribuições e poderes de administração e gestão inerentes à 
Gerência, será constituído um Conselho Consultivo, formado no mínimo por 06 
(seis) membros, indicados de forma igualitária pelas empresas participantes do 
Consórcio, o qual será chamado a opinar se, e quando, as decisões relativas a 
execução do contrato da PRODESP e demais deliberações de interesse do 
CONSÓRCIO não forem consenso entre os gerentes, prevalecendo a decisão 
tomada pela maioria simples incluindo o voto dos conselheiros. 

7.2 - Não sendo atingida a maioria de votos e persistindo o empate, o conflito será 
decidido por um árbitro, alheio às empresas participantes, nomeado de comum 
acordo entre as empresas consorciadas. Havendo a impossibilidade de conciliação 
na indicação, cada uma das partes fará a sua indicação, sendo a arbitragem 
realizada pela Câmara de Arbitragem da FIESP — Federação das Indústrias do 
Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA 8 - DA LIDERANÇA E REPRESENTAÇÃO 

8.1 - Independente das normas de administração e gestão do CONSÓRCIO dcima 
pactuadas, a liderança do CONSÓRCIO será exercida pela CONSORCIADA TB 
SERVIÇOS TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS 
HUMANOS LTDA. cabendo-lhe a representação do mesmo perante a PRODESP e 
em face de terceiros, exclusivamente sobre atos previamente aprovados pela 
gerência ou maioria do conselho consultivo. Desde logo a CONSORCIADA LÍDER 
designa para assinatura do contrato e documentos pertinentes ao objeto» a ser 
executado o Sr., Francisco José da Silva, já qualificado.. 	' 

8.2 - Não haverá taxa de administração ou qualquer retribuição à TB SERVIÇOS 
TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA. 
pelo exercício da liderança do CONSÓRCIO. 



lo 
CLÁUSULA 12a  - DAS DISPOSIÇÕES GE 

11.4 - A solidariedade ora instituída não se estende aos demais encargos civis, 
trabalhistas, previdenciários e tributários perante terceiros, que não sejam oriundos 
çIq execução do contrato com a PRODESP, os quais' caberão exclusiva e 
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CLÁUSULA 9a  - DO FATURAMENTO E DO RECEBIMENTO 

9.1 - O CONSÓRCIO manterá contabilidade própria e será de responsabilidade de 
cada CONSORCIADA recolher os tributos que lhe sejam pertinentes, cabendo ao 
CONSÓRCIO emitir suas faturas diretamente a PRODESP, cabendo-lhe o 
respectivo recebimento, através de sua conta bancária. 

9.2 - Cada parte contribuirá nas despesas comuns na razão direta de sua 
participação na prestação de serviços objeto do consórcio e suportará os 
respectivos custos e despesas incorridas na consecução dos objetivos do 
CONSÓRCIO. 

CLÁUSULA 10' — DAS OBRIGAÇÕES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES 

10.1. As CONSORCIADAS exercerão, em conjunto, todas as atividades oriundas do 
contrato de prestação de serviços decorrentes das atividades do Poupatempo, 
objeto do respectivo contrato, respondendo, de per si, pelos atos praticados em 
contrario com as deliberações da Gerência. 

10.2. Entende-se por obrigações, direitos e responsabilidades todas aquelas 
elencadas no contrato de prestação de serviços a ser firmado com a PRODESP 
para execução de gestão de Poupatempo. 

CLÁUSULA 11' — RESPONSABILIDADE DAS CONSORCIADAS 

11.1 — As partes CONSORCIADAS assumirão perante a PRODESP a 
responsabilidade solidária por todas as obrigações oriundas do ,-..Contrato 
Administrativo a ser firmado. 

11.2 - Cada CONSORCIADA responderá individual e solidariamente pelas 
exigências até a conclusão final do serviço que vier a ser contratado com o 
CONSÓRCIO, quer no que se refere às exigências de ordem fiscal, quer 
administrativas. 

11.3 — A responsabilidade solidária das CONSORCIADAS abrange todos os atos 
praticados em Consórcio, tanto na fase de licitação quanto na fase de execução do 
contrato. 
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12.1 - O CONSÓRCIO não terá sua composição alterada, ou sob qualquer forma 
modificada sem prévia e expressa anuência da  PRODESP,  até a conclusão e 
aceitação dos serviços e fornecimentos que vier a ser contratado. 

12.2 - Cada CONSORCIADA  assegura que não assumiu nem assumirá qualquer 
compromisso incompatível com o mencionado neste instrumento, que impeça sua 
perfeita execução. 

12.3 - A falência de uma  CONSORCIADA  não se estende a outra, subsitindo o 
CONSÓRCIO, sendo que os créditos que porventura tiver a falida, serão apurados e 
pagos na forma aprovada pela Gerência. 

12.4 - No caso de descumprimento por qualquer das  CONSORCIADAS  de suas 
obrigações contratuais com a administração do Poupatempo ou daqueles contraídos 
com a PRODESP ou entidade que a suceder, a matéria será apreciada pelo 
Conselho Consultivo, que após a devida e prévia manifestação da  CONSORCIADA 
inadimplente, decidirá sobre o assunto, por maioria de votos na forma do item 7.1 
supra, promovendo ou 'autorizando a adoção das medidas legais correspondentes. 

12.5 - A tolerância por qualquer das  CONSORCIADAS  ao não cumprimento pela 
outra, de qualquer dos termos ou condições deste contrato, do contrato com a 
PRODESP ou entidade que a suceder, não constituirá novação nem abdicação dos 
direitos que lhes são neste instrumento ou em Lei assegurados, os quais poderão 
ser exigidos em ocorrência, idêntica ou semelhante, posteriores. 

12.6 - Todos e quaisquer aditamentos ou alterações contratuais só terão validade se 
feitos através de documento escrito, assinado pelos representantes legais de ambas 
as Consorciadas. 

12.7 - O presente contrato de Consórcio obriga não só as partis consorciadas, 
como também seus herdeiros e sucessores para todos os fins e efeitos de direito e 
a qualquer título. 

12.8 — As partes poderão deliberar pela transformação do presente  CONSÓRCIO 
em empresa de propósito especifico no curso da execução do contrato, com prévia 
autorização da PRODESP. 

12.9 — A Gerência e o Conselho Consultivo serão eleitos em ato em separado de 
Reunião das CONSORCIADAS,  fixando-lhes suas respectivas atribuições, prazo de 
mandato e respectivas remunerações se for o caso. 

CLÁUSULA 13 - FORO 

13.1 - Elegem as partes contratantes o foro da Comarca da Cidade de São Paulo, 
Capital do Estado de São Paulo, para dirimir qualquer dúvida que resulte do 
presente, com ex ressa wp.flikgulg 1.915pler outro por privilegiado que seja. 
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E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente em 3 (três) vias de igual 
teor na presença das duas testemunhas infra-assinadas. 

São Paulo, 07 de fevereiro de 2008. 

TB SE VIÇOS TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO ECURSOS HUMANOS LTDA. 
Franc sco José da Silva 	 Lídia Leila da Silva 

••• 

AM ADMINISTRAÇÃO, OJETOS E R • R ENTA 	LTD 
oreira de Souza Filho 	Eurípedes Ferreira rasil Júnior 

4111P. 
MOI [Pr EMPRE' • 	• r.• • 	• 	MENT e 	ERVIÇOS LTDA. 

Antonio Dias F 

2. César Ap. -cido Gabriel 
RG n° 9.796.841 — SSP/SP 
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
N° 758/2017 

VÁLIDA ATÉ 15/02/2018 

Certificamos que o Atestado em 05 folhas fornecido pela COMPANHIA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, em 30 

de junho de 2010, à Empresa TB SERVIÇOS TRANSPORTE, LIMPEZA, 

GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., Registro CRA-SP n° 000629 a 

qual tem como Responsáveis Técnicos os Administradores LÍDIA LEILA, DA 

SILVA, Registro CRA-SP n° 099468 e GERALDO ROMERA PORTELA SiLVA 

GOMES, Registro CRA-SP n° 098764, encontra-se registrado neste Conselho, 

através do RACT n° 2074/2013 de 26 de julho de 2013, cujas atividades 

profissionais correspondentes, estão elencadas nas alíneas "a" e "b", da Lei n° 

4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato que venha a ser apurado, 

que comprove a falsidade do referido Atestado. Esta Certidão tem sua 

autenticidade comprovada pelo selo n° SP042831. E para que produza os efeitos 

legais vai a presente certidão assinada por mim, SEBASTIÃO JUAREZ PEREíRA 

NEVES, Fiscal desta Autarquia. São Paulo, 15 de agosto de 2017x.x.x.x.x.x.x.x.x 

SEBASTIÃO JUAREZ PEREIRA NEVES 

Fiscal 

TIM 	

Rua Estados Unidos, 865/889 — Jd. América — CEP: 01427-001 — São Paulo 
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256 — www.crasp.gov.br  
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ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA N°  090/2015 

A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO — PRODESP, neste ato 
representada por seus funcionários SERGIO TADEU HIROTA DA SILVA, matricula 14.809-0, Especialista 
Suporte Gestão e OTACILIO GUIMARÃES CECCHINI, matrícula 14.136-7, Assistente Administrativo, atesta para 
os devidos fins que o CONSÓRCIO STTB ENGENHARIA EM ATENDIMENTO, representado pelas empresas TB 
SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS 5/A, inscrita no CNPJ N2  
60.924.040/0001-51, com sede na Praça Whitaker Penteado, n2  183 — 22  andar— Jabaquara — São Paulo — SP, 
LÍDER DO CONSÓRCIO COM 33,34% DE PARTICIPAÇÃO, SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E 
REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N2 43.217.280/0001-05, com sede na Dr. Alberto de Cerqueira 
Lima, 657 — Campinas - SP, COM 33,33% DE PARTICIPAÇÃO e EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N2  61.288.437/0001-67, com sede na Av. Tenente Marques, n2  2.051 — 12  
andar — sala 14 — Distrito de Polvilho - Cajamar — São Paulo — SP, 33,33% DE PARTICIPAÇÃO forneceu e 
executou os serviços alusivos ao objeto do contrato conforme abaixo.toreilacierradtrçociatendendo 

Sen Pobertokonsen,133 rel•4224-4433 satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência. 	 se Morctal Garcro Tobeltõo 
N 	A C ÁO EVO COPÉOCOnIere com C 
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CONTRATO 	 PRO.00.5408 
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Objeto 

 

Prestação de Serviços de Gestão abrangendo a prestação integrada de serviços de adequação de imóvel, 
de implantação, operação e manutenção do Posto Poupatempo São José do Rio Preto, de acordo com o 
Caderno de Especificações Técnicas constantes do ANEXO I e nas condições estabelecidas no contrato 
supracitado. 

Os serviços objeto da contratação compreendem: 

Prestação de serviços de recepção, informação, orientação ao público e atendimento presencial nos órgãos da 
administração direta e administração do Posto, conforme discriminado no Anexo I do contrato. 

Divulgação do Posto Poupatempo para a inauguração e durante todo o período de operação do Posto, de 
acordo com as especificações do Anexo I do instrumento. 

Adequação do imóvel sito Rua Antônio de Godoy, 3033 e 3047 — Centro — São José do 	Rio Preto — SP., 
conforme Projeto Executivo — Anexo II, incluindo material, equipamentos e mão de obra, para execução da 
infra-estrutura hidráulica, elétrica, lógica, telefonia e de ar condicionado bem como o fornecimento de todos 
equipamentos necessários à operação do Posto Poupatempo. 

Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os serviços de reparos necessá ios 
à continuidade de funcionamento do Posto incluindo edificações e as instalações hidro-sanitárias, elétric 
de ar condicionado, mantendo-as em condições normais de funcionamento. 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 	 1/3 
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Para as eventuais adequações no Posto Poupatempo, provenientes de alterações de lay-out ou especificações 
de equipamentos, tendo como referência projetos apresentados pela PRODESP, bem como atualizações 
tecnológicas, a CONTRATADA deverá apresentar 03 (três) orçamentos acompanhados da composição de 
benefícios e despesas indiretas, para análise e aprovação prévia da PRODESP. 

Fornecimento, montagem e manutenção de todo mobiliário do Posto, inclusive substituição quando 
necessário. 

Fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação visual do Posto, inclusive substituição 
quando necessário. 

Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, hardwares e demais equipamentos necessários à 
operação da administração do Posto e dos órgãos da Administração Direta, mantendo a tecnologia atualizada 
conforme Anexo I. 

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

Fornecimento e manutenção dos equipamentos de gerenciamento de atendimento para todos os órgãos. 

Realização dos Programas de Formação e Capacitação (na fase de implantação e durante toda a operação), de 
Integração (pós-implantação) e de Educação Continuada para toda a equipe de serviços de recepção, 
informação, orientação ao público, atendimento e administração do Posto, inclusive da equipe gestora da 
PRODESP, com o respectivo fornecimento de infra-estrutura e apoio logístico para a realização de todos estes 
programas. 

Fornecimento e reposição de uniformes e crachás para toda a equipe de serviços de recepção, informação, 
orientação ao público, atendimento, administração do Posto e dos órgãos que compõem o Posto, inclusive da 
equipe gestora da PRODESP. 

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

Fornecimento de todo material necessário à instalação e operação dos equipamentos e sistemas eletrônicos e 
computacionais, bem como dos insumos utilizados nos atendimentos normais, nos atendimentos de exceçã 
(casos em que a condição física ou mental do 

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 	 2/ 3 
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cidadão requer tratamento especial e preferencial) e eventual contingência para a execução dos serviços 
contratados. 

Fornecimento de serviços de transporte de malotes, limpeza, vigilância e copa. Para o fornecimento destes 
serviços a CONTRATADA poderá valer-se das disposições contidas no Anexo I tendo em vista a necessidade da 
manutenção da uniformização do padrão de serviços do Programa Poupatempo. 

A média diária é de 6.567 atendimentos. 

A média mensal é de 144.474 atendimentos. 

Assinatura 	20/06/2008 

Vigência 	 20/06/2008 a 19/06/2014 

SERGIO TADEU HIROTA DA SILVA 
Especialista Suporte Gestão 
Matrícula 14.809-0 
Área responsável pela emissão do atestado gerado em 
conformidade com as informações prestadas pelos gestores do 
contrato 

oTACIL\10 GUIMARÃES CECCHINI 
Assâtente Administrativo 
Matrícula: 14.136-7 
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SEBASTIÃO JUAREZ PEREIRA NEVES 

Fiscal 

SISTEMA CFA/C RAS 
CONSELHOS FEDERAL E REGIONAIS DE ADIAIN,STRA,0 

SP 042830 

000238 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO 

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 
N° 757/2017 

VÁLIDA ATÉ 15/02/2018 

Certificamos que os Atestados em 28 folhas fornecidos pela COMPANHIA DE 

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, em 09 

de janeiro de 2007 e 24 de abril de 2015, à Empresa TB SERVIÇOS 

TRANSPORTE, LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS S.A., 

Registro CRA-SP n° 000629 a qual tem como Responsáveis Técnicos os 

Administradores LíDIA LEILA DA SILVA, Registro CRA-SP n° 099468 e GERALDO 

ROMERA PORTELA SILVA GOMES, Registro CRA-SP n° 098764, encontram-se 

registrados neste Conselho, através do RACT n° 1888/2012 de 05 de novembro 

de 2012, cujas atividades profissionais correspondentes, estão elencadas nas 

alíneas "a" e "b", da Lei n° 4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato 

que venha a ser apurado, que comprove a falsidade dos referidos Atestados. 

Esta Certidão tem sua autenticidade comprovada pelo selo n° SP042830. E para 

que produza os efeitos legais vai a presente certidão assinada por mim, 

SEBASTIÃO JUAREZ PEREIRA NEVES, Fiscal desta Autarquia. São Paulo, 15 de 

agosto de 2402,30)5s1m!miço,xsxsxN.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x. 
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A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, neste ato representada por 

seus funcionários SERGIO TADEU HIROTA DA SILVA, matrícula 14.809-0, Especialista Suporte Gestão e 

CESAR AUGUSTO GIAVAROTTI BARBOSA, matrícula: 14.482-4, Especialista Suporte Gestão, atesta para os 

devidos fins que o CONSÓRCIO INTEGRA FÁCIL, representado pelas empresas TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, 

LIMPEZA, GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ. N2  60.924.040/0001-51, com 

sede na Praça Whitaker Penteado, 183 — 20  andar — Jabaquara — São Paulo — SP, líder do consórcio, com 

40% de participação, B2BR BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ. N° 

01.162.636/0001-00, com sede na Av. Yojiro Takaoka, 4.384 — cj. 1.010 — 102  andar — Alphaville — Santana 

de Parnaíba — SP, com 47% de participação e CEI SHOPPING CENTERS LTDA, inscrita no CNPJ. N2  

00.860.283/0001-41, com sede na Av. Rouxinol, 1041 — cj. 1.802 — Moema — São PauloJrg'AFotri 13% de 
, 	7t 

participação, forneceu e executou os serviços alusivos ao objeto do contrato conformei 	Wl-trepporj a do, 

atendendo satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência. 

CONTRATO 	 PRO.00. 4897 

SC, 
411,n,   d 

Prestação de Serviços de Gestão abrangendo a prestação integrada de serviços de adequara& 	óvel, 

de implantação, operação e manutenção do Posto Poupatempo Bauru, de acordo com Caderno de 
Especificações Técnicas constantes do Anexo 1 e nas condições estabelecidas no contrato. 

ATESTADO DE FORNECIMENTO E CAPACIDADE TÉCNICA N°  092/2015 

OBJETO 

41ar 
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Os serviços objeto da contratação compreendem: 

Prestação de serviços de recepção, informação, orientação ao público e atendimento presencial nos órgãos 

da administração do Posto, conforme discriminado no Anexo I do contrato. 

Adequação do imóvel sito na Avenida Nações Unidas, n° 4-44, conforme Projeto Executivo — Anexo VII 
incluindo material, equipamentos e mão de obra, para execução da infraestrutura hidráulica, elétrica, 
lógica, telefonia e de ar condicionado bem como o fornecimento de todos os equipamentos necessários à 

operação do Posto Poupatempo. 

Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os serviços de reparos 
necessários á continuidade de funcionamento do Posto incluindo edificações e as instalações 
hidrossanitárias, elétricas e de ar condicionado, mantendo-as em condições normais de funcionamento; 

Para as eventuais adequações no Posto Poupatempo, provenientes de alterações de lay-out ou 
especificações de equipamentos, tendo como referência projetos apresentados pela PRODESP, bem como 
atualizações tecnológicas a CONTRATADA deverá apresentar 03 (três) orçamentos acompanhados da 
composição de benefícios e despesas indiretas, para análise e aprovação prévia da PRODESP. 
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du 	
do Posto, inclusive substituição quando 

Fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação visual do Posto, inclusive substituição 

quando necessário. 

Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, hardwares e demais equipamentos necessários à 
operação da administração do Posto e dos órgãos da Administração Direta. 

Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte" e de "Manutenção" dos recursos de teleinformática e 

de informática para todos os órgãos do Posto. 

Fornecimento e manutenção dos equipamentos de gerenciamento de atendimento para todos os órgãos. 

Realização de Programas de Formação e Capacitação (na fase de implantação e durante toda a operação), 
de Integração (pós-implantação) e de Educação Continuada para toda a equipe de serviços de recepção, 
informação, orientação ao público, atendimento e administração do Posto, inclusive da equipe gestora da 
PRODESP com o respectivo fornecimento de infraestrutura e apoio logístico, para realização de todos estes 

programas. 

Fornecimento e reposição de Uniformes, Crachás para toda a equipe de serviços de recepção, informação, 
orientação ao público, atendimento administração do Posto e dos órgãos que compõem o Posto, inclusive 

da equipe gestora da PRODESP. 

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

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

Fornecimento de serviços de transporte de malotes, limpeza, vigilância e copa. Para o fornecimento destes 
serviços a CONTRATADA poderá valer-se das disposições contidas no Anexo I tendo em vista a necessidade 
da manutenção da uniformização do padrão de serviços do Programa Poupatempo. 
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Divulgação do Posto Poupatempo para a inauguração e durante todo o período de operação do Posto de 
acordo com as especificações do Anexo I do instrumento. 

A média diária é de 4.941 atendimentos. (Referência: outubro a dezembro/2011). 

A média mensal é de 111.034 atendimentos. (Referência: outubro a dezembro/2011). 
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CESAR UG STO GIAVAROTTI BARBOSA 
\ Especialista Suporte Gestão 

Matrícula: I4\ .432-4 

SERGIO TADEU HIROTA DA SILVA 
Especialista Suporte Gestão 
Matrícula 14.809-0 
Área responsável pela emissão do atestado gerado em 
conformidade com as informações prestadas pelos gestores 
do contrato 
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Taboão da Serra, 30 de Junho de 2010 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N°069/2010 

A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, neste 

ato representada por seus funcionários, YARA MARQUES BARBOSA, matricula: 14.029-6, 

Coordenadora e SIMONE MARTINS OLIVERO. matricula: 14.436-8, Especialista Suporte Gestão, 

atesta para os devidos fins que o CONSÓRCIO TTBS - JUNDIAI, inscrito no CNPJ N° 10.703.01610001-

14, sito à Estrada dos Casa, 3.777 - Bloco 02 - sala 04 - Jardim do Lago - São Bernardo do Campo - 

SP, representado pelas empresas TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA GERENCIAMENTO E 

RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 60.924.040/0001-51, LÍDER DO CONSÓRCIO, sito à 

Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira. 673 - saia 03 - Jabaquara - São Paulo - SP, com 33/34% 

de participação, SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no 

CNPJ N° 43.217.280/0001-05, sito à Rua Dr. Alberto de Cerquelra Lima, 657 - Jardim Dom Bosco - 

Campinas - SP, com 33/33% de participação, EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS 

LTDA, inscrita no CNPJ N° 61.288.437/0001-67, sito à Av. Tenente Marques, 2.051 - 1° andar - saia 14 

- Polvilho - Cajamar - SP, com 33,33% de participação, executam os serviços alusivos ao objeto do 

contrato conforme abaixo relacionado e dentro do prazo de sua vigência. 

CONTRATO 	 PRO.00. 5590 

Objeto: 

Prestação de serviços de Gestão abrangendo Serviços Integrados de Adequação de Imóvel, de 
Implantação, de Operação e Manutenção do Posto Poupatempo Jundiai, de acordo com o Caderno 
de Especificações Técnicas constantes do ANEXO I e nas condições estabelecidas neste contrato. 

Os serviços, 	ido da contratação, compreendem, entre outros: 
r-N 0E. 

W 	ã 	ceie serviços de recepção, informação, orientação ao pu-blico e atendimento presencial 
srqe'e% r-  g 	d administração direta e indireta do Posto e administração do Posto, conforme 

1.11.1011.0.0, dis 	inj.no Anexo 1 deste contrato. 
'hm 

af, 	.N 	\tits.0.2d7b 

E  ggySICZ 	 tot 
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NÇ,52„50A 00017603  
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Média diária de atendimentos 

Período: de Jan a Mai/2010 

1.800 

Serviços de natureza pública 

mais de 50 

2) Adequação do imóvel com área total de 2.287,35 m2, conforme projeto executivo apresentado 
no Anexo XI do Edital, incluindo material, equipamentos e mão de obra, para execução da infra-
estrutura hidráulica, elétrica, lógica, telefonia e de ar condicionado bem como o fornecimento de 
todos os equipamentos necessários à operação do Posto Poupatempo. 

3) Prestação de serviços de Administração geral do Posto. 
• Dimensionamento de Recursos Humanos 

o Responsabilidade Prodesp/Poupatempo: 50 
o Responsabilidade da Contratada: 63 Postos de Trabalho 

4) Fornecimento, instalação e operação doS recursos de teleinformática a de informática, incluindo , 
softwares, hardwares e demais equipamentos necessários operação dos órgãos, com o total 
de 81 microcomputadores, 

5) Fornecimento e manutenção dos equipamentos (Hardwara) de gerenciarnento de atendimento 
para todos os órgãos do Posto. 

6) Fornecimento, montagem e manutenção de todo mobiliário; fornecimento e reposição de 
uniformes e crachás para todos de integrantes do Posto; fornecimento de folheteria e 
impressos; e fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação visual do 
Posto. 

7) Fornecimento de serviços de transporte de malotes, limpeza, vigilância e copa. 

Assinatura 	 02/04/2009 

Vigência 	 02/04/2009 até 01/04/2014 

simoNE M 
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Taboão da Serra, 30 de Junho de 2010 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 056/2010 

A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, neste 

ato representada por seus funcionários, YARA MARQUES BARBOSA, matricula: 14.029-6, 

Coordenadora e NEIDE PASSOS DE FIGUEIREDO SIMONETTI, matricula: 9.802-4, Especialista 

Suporte Gestão, atesta para os devidos fins que o CONSÓRCIO TTBS - TAUBATÉ, inscrito no CNPJ 

N° 11.125.335/0001-52, sito à Estrada dos Casa 3.777 - Bloco 02 - sala 03 - Jardim do Lago - São 

Bernardo do Campo - SP, representado pelas empresas TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 60.924.040/0001-51, LÍDER 

DO CONSÓRCIO, sito à Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 673 - sala 03 - Jabaquara - São 

Paulo - SP, com 33/34% de participação, SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ N 43,217.280/0001-05, sito à Rua Dr. Alberto de 

Cargueira Lima, 657 - Jardim Dom Boscu - Campinas - SP, com 33133% de participação, EMPRESA 
TEJOFRAN DE SANEAMENTO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 61.288.437/0001-67, sito à Av. 

Tenente Marques, 2.051 - 1° andar - saia 14 - Polvilho Cajamar - SP, com 33,33% de participação, 

executam os serviços alusivos ao objeto do contrato conforme abaixo relacionado e dentro do prazo 

de sua vigência, 

CONTRATO 	 PRO.00. 5685 

Objeto: 

Prestação de serviços de Gestão abrangendo Serviços Integrados de Adequação de Imóvel, de 
Implantação, de Operação e Manutenção do Posto Poupatempo Taubaté, de acordo com o Caderno 
de Especificações Técnicas constantes do ANEXO 1 e nas condições estabelecidas neste contrato. 

Os serviços, objeto da contrafação, compreendem, entre outrc o  
R 7:1 1.44 ,; AuGus8E  

1) Prestação de serviços de recepção, informação, orieraWN 
nos órgãos da administração direta e indireta do Postd?̀ ug 
discriminado no Anexo 1 deste contrato, 	 S NUL  
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Tecnologia da Informação 

• 
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\, 

VARAM 
Coorden 
matricula 142-6 
Area respons 1 pela emissão do atestado gerado em 
conformidade dom as informações prestadas pelos 
gestores do contr tç  

• oleg'o-N0ta • ,, Bil  
fai 

Média diária de atendimentos 
Período: de Jan a Mai/2010 

1.013 

Serviços de natureza pública 

mais de 50 

2) Adequação do imóvel com área total de 1.060 m2, conforme projeto executivo apresentado, 
incluindo material, equipamentos e mão de obra, para execução da infra-estrutura hidráulica, 
elétrica, lógica, telefonia e de ar condicionado bem como o fornecimento de todos os 
equipamentos necessários à operação do Posto Poupatempo. 

3) Prestação de serviços de Administração geral do Posto. 
• Dimensionamento de Recursos Humanos 

o Responsabilidade Prodesp/Poupatempo: 26 
o ResponsabilicladajátOr~e,48 Postos 

4) Fornecimento, instalação e operação dos recursos de teleinformática e de informática, incluindo 
softwares, hardwares e demais equipamentos necessários à operação dos órgãos, com o total 
de 64 microcomputadores. 

- 
5) Fornecimento e manutenção dos equipamentos (j-lardwarer) de gerenciarnento de atendimento 

para todos os órgãos do Posto. 

6) Fornecimento, montagem e manutenção de todo mobiliário; fornecimento e reposição de 
uniformes e crachás para todos 'Oa integrantes _do Posto; fornecimento de folheteria e 
impressos; e fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação visual do 
Posto. 

7) Fornecimento de serviços de transporte de malotes, limpeza, vigilância e copa. 

Assinatura 
	

31/08/2009 

Vigência 	 31/08/2009 até 30/08/2014 

mat icuw2  hte5g1,4 O DF 
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Objeto  
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO <4BRANGENDO‘ A PRESTAÇÃO INTEGRADA DE SERVIÇOS DE 
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E F~CIMENTO DE LIM -DADE MÓVEL DO POUPA TEMPO PARA 
OPERAR NA REGIÃO DA GRANDE SÃO PAULO, DE FORMA ISOLADA OU CONJUGADA COM OUTRAS UNIDADES 
MÓVEIS DO POUPA TEMPO  

Local de Execução: Região da Grande São Paulo. 

0009,043 ia> CONSELHO REGIONAL DE AM DISTRA DE SÃO PAULO 

los 	rts apresentados, através do RCA na 6 3/ X Of 
Certificamos o registro do presente atestado, corri base nos 

CONSELHO-NOIONAin. 
Sio Patio.£2_,  da 	

44440j,,,../ e  SÃOpAut.acts 
ecnc:lc.)gá da informação 

    

'4”1-  
-  	- 

Taboão da Serra, 07 de Fevereiro de 2007a  	
Magno Nara Peoelra Nem 

Fiscal 
-010L2.3 	 _ 	 

ATESTADO fiE CAPACIDADE TÉCNICA N° 009/2007 

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, neste ato representada 
por seus funcionários MARIA APARECIDA GONÇALVES KAWAGOE, matrícula 14.254-2, Assistente 
Administrativo, SILVINO GUIMARÃES JUNIOR matrícula: 12.710-3, Especialista Suporte Gestão e JOSÉ 
WILSON RICCIARDI, Superintendente, atesta para os devidos fins que o CONSÓRCIO POUPAMÓVEL inscrito 
no CNPJ N° 07.789.476/0001-00, sito à Estrada dos Casa, n° 377 _ Jardim do Lago — São Bernardo do Campo - 
SP, representado pelas empresas integrantes do consórcio TB SERVIÇOS, TRANSPORTE, LIMPEZA, 
GERENCIAMENTO E RECURSOS HUMANOS LTDA, inscrita no CNPJ N° 60.924.040/0001-51, sito a Rua 
Amazonas, 521 — sala 3 — térreo — Centro — São Caetano do Sul — SP, líder do conspcio, com 50% de 
participação e SOCICAM ADMINISTRAÇÃO, PROJETOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ n° 
43.217.280/0001-05, sito à Rua Dr. Alberto de Cerqueira Lima n°. 657, Campinas — SP com 50% de 
participação, mantém instrumento contratual junto a esta Cia, sem nenhuma reclamação de nossa parte no que 
se refere à qualidade e prazos convencionados, cumprindo satisfatoriamente seus compromissos. 

CONTRATO 	 PRO.00. 4845 

Vigência do Contrato: 60 meses a partir dell de janeiro de 2006 

Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira das 09 às 17 horas e aos sábados das 09 às 13 horas 

Os serviços deste Contrato compreendem: 

• Fornecimento de carroceria do tipo baú, largura interna de 2,5m, altura interna (pé direito) de 2,60m e 
comprimento de 15,00m sobre chassi a ser acoplado à unidade tratora (caminhão / cavalo mecânico), 
incluindo a execução da infra-estrutura hidráulica, elétrica, lógica, telefonia e de ar condicionado, bem como 
o fornecimento e instalação de 2 (duas) tendas em lona PVC/Poliéster na cor branca, com resistência a fogo, 
(clas if STNIS pelas normas Din4102/NF92503) com proteção à radiação solar e translucidez próxima a 

150 	 nobertura piramidal, com dimensões de 7,00m x 7,00m (área de 49,00m2  cada tenda), com 
Nur,usim-P 	t)ç(N..., ,,,u a estrutura de suspensão será desmontável em alumínio, com fechamento nas 4 (quatro) 

R ASNO Iffillacate 816;7'1  si 	a de segurança, com fixação resistente a ventos fortes, em lona da mesma característica 

	

e da mesm‘ico 	m vigias ("janelas") em material transparente e com proteção contra radiação solar em 
o Voaktan 	ada com velcro 

pspritentêfè e\gpjetos executivos de iay-out, elétrica, lógica, comunicação de dados e voz, ar 
nadarotikekeendo aos parâmetros definidos no projeto oásico PRODESP 

'14°. eVeso_,,,n‘ %\d0904Ẁ w,oNtÁ. 
v.:~ell'to do baú com 2 (duas) portas principais na lateral esquerda, com 0,90m (largura) e 2,10 

altura) cada uma, equipadas com escadas e corrimãos removíveis; degraus com material antiderrapa 
obedecendo a fórmula 0,60m < 2a+L < 0,65m, onde "a" é altura ou espelho e "L" é a largura ou piso, e 
altura máxima de 0,19m e largura mínima de 0,25m. Neste vão das portas principais está instalada cor 
ar e o baú contempla uma porta, exclusiva para funcionário, para acesso ao CPD 
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RODESF  

RODESPf2 

da iormaa. 
• Fornecimento na lateral da carroceria de 8 (oito) janelas fixas, nas dimensões 1,00nn (largura) x 2,15m 

(altura) com proteção conta água e pó; e 2 (duas) janelas tipo ônibus rodoviário, uma em cada sanitário, com 
dimensões 0,57m (largura) x 0,57m (altura) 

• Fornecimento do baú com todos os painéis e teto estruturados em perfis metálicos, forrado externamente 
com chapas de duralumínio, lisas e pintadas na cor branca, 

• Fornecimento de aplicação de logotipos e letreiros sobre fundo branco, perfazendo uma área total de 
letreiros e logotipos pintados (ou adesivados em vinil plotado eletrônicamente) de 100,0m2  na superfície 

externa da carroceria (laterais e traseira). 

• Fornecimento de revestimento plástico lavável, texturizado, não refletivo (semibrilho ou opaco) isolados 
termicamente e acusticamente nas paredes internas e teto do baú. 

• Fornecimento de revestimento no piso no interior do baú com material antiderrapante, anti-ruído, lavável, 
com fácil limpeza; o piso deverá ter uma resistência mecânica suficiente para suportar pelo menos 
500kgf/m2, na cor preta, 

• Fornecimento de iluminação no interior do baú de no mínimo de 500Iux, distribuída uniformemente através de 
lâmpadas fluorescente com alimentação de 220V, em circuito independente do sistema elétrico próprio do 
veículo e também independente do circuito de alimentação dos equipamentos de informática, 

• Fornecimento no interior do baú de 2 (dois) sanitários tipo ônibus rodoviário, com plaquetas ou adesivos de 
identificação, providos de vaso sanitário e lavatório com descarga a vácuo, espelho, porta papel higiênico, 
porta papel toalha, dispositivo para sabonete líquido e lixeiras. Os sanitários possuem sistema hidráulico de 
alimentação de água, inclusive caixas d'água e sistema de recolhimento de dejetos e águas servidas — na 
parte superior e inferior respectivamente. O sanitário não permitem transmissão de odores para o interior do 
baú e mantêm uma logística regular de abastecimento de água e retirada dos dejetos 

• Fornecimento de bagageiros na parte inferior do baú, do tipo ônibus rodoviário, com portas de acesso pelas 
duas laterais 

• Fornecimento no interior do baú de sistema de ar refrigerado, com capacidade estimada de 40.000 btu's 
devendo garantir no interior do baú temperaturas na faixa de 23 a 24°C com dutos de insuflamento junto ao 
teto que garantam a distribuição uniforme do ar refrigerado. A montagem do equipamento foi realizada em 
compartimento projetado para garantir total conforto acústico no interior e nas proximidades do veículo 

• Fornecimento de quadro completo para acoplamento de gerador a diesel, com todos os dispositivos de 
proteção para a alimentação elétrica da Unidade Móvel, para utilização nos casos de impossibilidade de 
alimentação da mesma através da rede pública 

• Fornecimento de estabilizador de voltagem com capacidade estimada em 10kva, compatível com os 
equipamentos de informática, alimentação 220V, saída com opção para 127/220V 

• Fornecimento de no break, com capacidade de 3 kva, autonomia de 15 (quinze) minutos para a alimentação 
dos servidores e saída com opção 127/220V 

• Fornecimento de circuitos de elétricos independentes; circuito estabilizado para a alimentação dos 
equipamentos de informática , circuito comum para as iluminação e ou tomadas comuns. Todas as tomadas 
estabilizadas estão identificadas 

Urik) 	%MINN •  TP‘BE  
waucE como zAcchni texERN -  EscReen  

DE NOTAS 
twerks spositivos elétricos, a prova d'água, para uso normal em dias de chuva na parte externa 

ecim.ptde 	mentos necessários, tais como quadros elétricos, dispositivos de proteção, cabos de 
ãWlatldrYam: es, entre outros, e obedecidos os dispositivos legais pertinentes para a alimentação de 

7',o  en rgia elétrica daUnidade Móvel, quando em operação, a partir da rede pública da concessionária. Os 
Necopen  : 0..0*ntforça da rede pública possuem ao menos 60,00m. 	 /1 
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COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

• Fornecimento de 2 (duas) tendas em lona PVC/Polléster na cor branca, com resistência a fogo, (classificação 
M2 pelas normas Din4102/NF92503) com proteção à radiação solar e translucidez próxima a 12%, 
quadradas, cobertura piramidal, com dimensões de 7,00m x 7,00m (área de 49,00m2  cada tenda), com 
ventilação de topo, a estrutura de suspensão será desmontável em alumínio, com fechamento nas 4 (quatro) 
laterais, com sistema de segurança, com fixação resistente a ventos fortes, em lona da mesma característica 
e da mesma cor, com vigias ("janelas") em material transparente e com proteção contra radiação solar em 
lona na cor branca fixada com valoro. 

• Fornecimento de alimentação lógica e elétrica das áreas sob as tendas em calhas embutidas e distintas e 
destas para as mesas, sendo que cada ponto de tomada deverá ser constituído por 2 (duas) tomadas do tipo 
2P+T estabilizadas e uma tomada lógica tipo RJ-45. Estes pontos estão estar devidamente protegidos contra 
intempéries. 

• Fornecimento de iluminação sob as tendas para iluminar 143m2, junto aos postos de trabalho que operarão 
na parte externa do veículo. A iluminação garante a lumiráncia mínima de 500 lux, uniformemente distribuída 
e do tipo fluorescente, 

• Fornecimento de sistema de combate a incêndio de no mínimo 3 (três) extintores de pó químico de 4 kg e 3 
(três) extintores de CO2  de 4 kg 

• Fornecimento de toda a comunicação visual para a Unidade Móvel como segue: 

Item Discriminação Qtde Unid 

1  Comunicação Visual da Carreta e das tendas Anexas 

a 
Adesivar ai laterais do baú da carroceria. comunicação visual específica, em película de vinil plotada 
eletrônicamente 

100 m2 

2  Comunicação Visual Direcional e Orientativa 

2.1 Placas de PVC expandido colorido ou alumínio (0,30x0.30m) adesivadas com identificação da Entidade e / 
ou serviço, em película de vinil plotado, fixado com fita adesiva dupaface 

fixadas a mesa tipo bandeira 10 PÇ 

fixadas na parede 4 pç 

2.2 Placas de PVC expandido colorido ou alumínio (0,40x0,40m) adesivadas com logotipo do Estado, fixada 
na parede 

2 pç 

2.3 Placas aéreas, dupla face, de PVC expandido colorido ou alumínio (1,10x0,20rn) adesivadas com as alas 
de atendimento, em película vinil plotada fixada por sitema de ganchos na tenda 

2 PÇ 

2.4 Identificação de área restrita, sanitário masculino e feminino, proibido fumar, entrada e saída em vinil 
adesivado diretamente nas portas e/ou paredes 

10 PÇ 

2.5 Banners em lona adesivada (0,80x1,80m) com informações de horário de funcionamento, fase 
institucional e decreto informativo sobe preferência 

4 PÇ 

2.6 2 
Banners em lona adesivada (0,80x1,80m) para entrega de IIRGD 

PÇ 

2.7 
Pedestais para suporte de banner, metálico, desmontáveis 

6 PÇ 

2.8 40 
Numerador de mesa em película de vinil plotado (C,14x0,14m), fixados em suporte de acrílico transparente 

PÇ 

RUA AGI :EDA GONÇALVES. 240 - A1,1- 	27; .5 BR 116 - END. TELEGR. PROI)ESPE TABOAO DA SERRA SP FONE: (011)6345 6000 (PABX) 
• .,, 	1-7e- 	 N 	nrw-r, AQ,1 C.1,120 	 V.A "I 



E 

• Fornecimento de todo o mobiliário para a Unidade Móvel como segue: 
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Item Discriminação Qtde Unid 

1 

Mesas fixas para utilzação interna (estação de trabalho): mesa com curvaura ergométrica, tampo em 
madeira, revestido com laminado melamínico texturizado, acabamentos boleados ou encabeçados com 
fita de bordo, montado sobre estrutura metálica Todo o tampo terá uma calha subdividida em duas partes, 
para a passagem de fiação elétrica e lógica separadamente e fixação das telas planas; As calhas serão 
tubulares sob o tampo em chapa metálica, de diâmetro 3" com furação para 3 (três) tomadas 2P+T e para 
3 (três) tomadas de lógica (RJ45) para cada posto de atendimento / serviço. Com  largura e formatos 
variados. 

10 m 

2 

Mesas desmontáveis para utilzaçao externa (estação de trabalho): mesa com curvaura ergométrica, 
tampo em madeira, revestido com laminado melamínico texturizado, acabamentos boleados ou 
encabeçados com fita de bordo, montado sobre estrutura metálica. Todo o tampo terá uma calha 
subdividida em duas partes, para a passagem de fiação elétrica e lógica separadamente e fixação das 
telas planas; As calhas serão tubulares sob o tampo em chapa metálica, de diâmetro 3" com furação para 
3 (três) tomadas 2P+T e para 3 (três) tomadas de lógica (RJ45) para cada posto de atendimento / serviço. 
Com  largura e formatos variados. 

18 m 

3 
Mesas desmontáveis metálicas na dimensão 0,60 x 0,60m na cor branca 

4 pç 

4 
Balcão tipo guiche: em madeira, revestimento em revestido com laminado melamínico texturizado igual ao 
das mesas, com duas gavetas metálicas e com fechadura para guarda de documentos e divisão para 
numerário 

1 pç 

5 
Balcão em madeira semi curvo, revestimento em revestido com laminado melamínico texturizado igual ao 
das mesas, com 1 (uma) gaveta rasa e com fechadura Dimensões: 0,40m (profundidade) 2,60m (largura) 
x 1,15m (altura) e com raio de 2,60m. Acabamento boleado. 

1 PÇ 

6 
Cadeiras baixas, giratórias com espaldar baixo, assento e encosto anatômicos, estofadas com espuma 
injetada, revestida em vinil. Base metálica ou nylon injetado, com regulagem de altura por pistão a gás e 
regulagem mecânica de inclinação e altura do encosto, pés dom 5 (cinco) hastes e rodízio. 

20 pç 

7 Cadeiras empilháveis com estrutura em metal tubular, sem braços, acabamento com pintura epóxi cinza 
claro, assento e encosto em compensado moldado, verniz na cor natural. 100 PÇ 

8 Cadeiras desmontáveis, metálicas na cor branca. 4 PÇ 

9 
Cadeira alta para balcão (tipo caixa) com espaldar baixo, assento e encosto anatômicos, estofadas com 
espuma injetada, revestida em vinil. Base metálica ou nylon injetado, com regulagem de altura por pistão 
a gás e regulagem mecânica de inclinação e altura do encosto, pés dom 5 (cinco) hastes e rodízio. 

3 pç 

10 

Armários baixos instalados sob o tampo de trabalho um para cada dois pontos de atendimento! serviço: 
circular, subdividido em duas partes, em madeira com 2 (duas) portas de correr, revestimento laminado 
mlamínico. com  3 (três) prateleiras removíveis, fechaduras, puxadores metálicos. Acabamentos boleados 
ou encabeçados com fita de bordo. Dimensão: diâmetro 0,48m e altura compatível com a altura da 
extação de trabalho 

12 pç 

11 
Armários suspensos a serem fixados à carroceria, em toda extensão da lateral direita, com as mesmas 
características dos amrmários baixo, devendo possuir portas de correr, com chaves de segurançapara 
guarda de documentos 

a Dimensão: 1,30m (comprimento) x 0,30m (profundidade) x 0,40m (altura) 1 PÇ 

b Dimensão: 10,50m (comprimento) x 0,30m (profundidade) x 0,40m (altura) 1 PÇ 

12 .... 
lei° 	I 

.AUG 

Rack para equipamentos, em madeira com os mesmos acabamentos dos demais armários, a ser 
desenvolviÃlp,sr 	F,Siodar os equipamentos da Nossa Caixa: terminal, micro, impressora a laser e com 
.; o,: ji.li  iawa 	Ras pernsa do operador.Dimensão: 1,30m (comprimento) x 0,50m (profundidade) x 
0:5.  ;00440  -,,,nalitk0 

5 ^ 	* 	soGNIN  - 

1 PÇ 

Mu- 
EU ,ti ratim - 

',Wh' segredo e 	ve. Dimensão: 0,40m (largura) x 0,35m (profundidade) x 0,60m (altura) 2 pç 

14 Cofre ip. 	2.ertle 1 	lf  especial para veículos (tipo frota) 1 PÇ 
- gp, q,"  i 
F. • -; te ia e 	lona transparente tipo sapateira com dimensões de 0,60 x 1,50m 3 PÇ 
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Item Discriminação Modelo Qtde Unid 

1  Impressoras 

a  Laser 12 ppm, resolução 1200 x 1200 dpi, placade rede 1 PÇ 

b Multifuncional Jato de tinta, Multifuncional (impessora/ compiadora / scanner) 1 PÇ 

c Matricial 380 cps, 80 caracteres 7 pç 

2 Sofwares 

a Sistemas Operacioais Windows 2003 Server Standard 1 pç 

b Microsoft Windows XP Pro 22 pç 

c Microsoft Office 2003 Standard (word, excel, power point, outlook 4 pç 

d Microsoft Office 2003 Professional (word, excel, power point, outlook 2 pç 

e Microsoft Internet explorer 6.0 22 pç 

f Microsoft SQL Server 2000 Standard 1 pç 

g Microsoft SQL Client 2000 Standard 22 pç 

3 Anti-Vírus 

a Anti-Vírus Office Scan Corporate Edition - Manutenção 2 anos (similar) 22 pç 

b Anti-Vírus Server protect for Windows 2003 Server (similar) 1 pç 

4 Back up Are Serve for windows 2003 Server (similar) 1 pç 

5 Software de Comunicação Infoconnect 22 pç 

6 Computdores 

a Grupo Estações de 	Trabalho Celeron, 256Mb, RAM, HD IDE 40 Gb, monitor LCD Colorido, 
mouse, teclado ABNT, sistema operacional incluso 

22 pç 

Grupo Servidores de Rede Pentiurn iV, 1Gb, RAM, HD 72 Gb 1 pç 

7 Comutador Switch HUB Grupo Rede Ethernet Portas de 10/100 Mbps 48 pç 

8 Solução Wireless 16° 
a Configuração I TABELIÃO 

DE  Acces Point, Rede Wireless 	 R. AUGURN,1638 NMIA1S Pç  
b Configuração II rÁBIO TADEU BI Placa de Rede VVireless 	 duo i,t4RiucE. „„,.. 	SOGNIN  _ 

.  CtHOLIEIR4oisãã. 
TA 	,-,R PÇ 

9 Circuito de Dados '-'''ulo >RN TB%  EscREveír9 

a LP128 Kbps 	 S.PAUL  p. pç 

b satélite 128kbps (será uilizada como contingen 	a) t 	 2017 pç 

10 Outras acesso livre a internet 128 Kpbs 	A U TE  Mr /SÁ. 	p- "  - pç 

11 Circuito de voz I linhas telefônicas com número fixo a  cóPÇ 	WklifeetíVtãfiSWÀ 
,.._ 	... 	, 	. 

pç  
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Item Discriminação Qtde Unid 

16 
Pedestal divisor de filas - na cor preta. tubular, em plastico com base em ferro, altura 1,00m com ganchos 
para suporte de corrente plástica 

15 PÇ 

17 corrente plástica na cor amarela 50 m 

18 Cesto de papel cilíndrico em polipropileno. Dimensão: diâmetro 230mm x 300rrim de altura 10 pç 

19 Lixeira em polipropileno com capacidade de 100 litros 3 pç 

20 Caixa de sugestões em acrílico, espessura 3mm, dimensões 230x150x320mm na cor branco leitoso 1 pç 

21 
Caixa em madeira com tampo e fecho para caceado com diemensões internas 27,5 cm (comprimento) x 
12 cm (largura) x 6 cm (profundidade) e tampa com as mesmas dimensões. 

10 pç 

22 
Tenda quadrada em lona PVC/Poliéster na cor branca com resistência a fogo, (classificação m2 pelas 
normas Din 4102/NF92503), com proteção à radiação solar e translucidez próxima a 12%, nas dimensões 
2,00 x 2,00m 

1 PÇ 

23 Ventiladores de Haste h=2,00m 4 PÇ 

• Fornecimento de todo os recursos de teleinforrnática com segue: 

01.A AGUEDA GONÇALVES. 240 ALI Km 271.5 BR 116 -- END. TELEGR PRODESPE TABOÃO DA SERRA -- SP - FONE: (011) 6845 6000 (PABX) 



• Prestação integral dos serviços de recepção, informação, orientação e de atendimento público presencial dos 
serviços públicos ou de interesse público, nas entidades participantes na Unidade Móvel, com média de 800 
Atendimentos Presenciais/Dia, totalizando mais de 249.000 Atendimentos Presenciais/Ano. 

• Prestação integral dos serviços de gerenciamento e administração da Unidade Móvel, considerando média 
de 800 Atendimentos Presenciais/Dia, totalizando mais de 249.000 Atendimentos Presenciais/Ano e 
administrando o total de 54 funcionários da Unidade, com planejamento e acompanhamento integral das 
atividades diretas e indiretas dos funcionários e emissão de relatórios gerenciais. 

• Fornecimento de equipe de 36 (trinta e seis) funcionários do total de 54 funcionários da Unidade, incluindo a 
completa gestão dos Recursos Humanos e distribuída nas seguintes funções: 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA UNIDADE MÓVEL 
EQUIPE DE ATENDIMENTO 

Coordenador 1 
Assistente 1 
Técnico Administrativo 1 
Técnico de Informática 1 
Atendentes / Multitarefas 32 

36 TOTAL 

• Fornecimento de serviços de montagem e desmontagem diária, antes do início e depois do encerramento 
dos atendimentos; 

• Fornecimento de serviços de desinstalação, transporte e instalação para cada mudança de roteiro da 
Unidade Móvel, com periodicidade quinzenal; 

• Fornecimento e manutenção dos equipamentos do Sistema de Gerenciamento de Senhas para o 
Atendimento, compostos de. 

Item Descrição Quant. 

1 Dispensador de senhas 1 

2 Painel eletrônico 2 

3 Conversor de interface 1 

4 Micro terminal- teclado inteligente 4 

5 Fonte de alimentação externa 1 

• Fornecimento e reposição de Uniformes e Crachás para toda a equipe da Unidade Móvel (total de 54 
funcionários: contratada, servidores públicos, Prodesp e dos próprios órgãos), conforme descrito abaixo: 

Item Descrição Quant. por Funcionário 

1 Kit Uniforme Masculino / Feminino 
a  Calça 3 

to  camiseta manga longa s cl  ' 	lb°  TABELIÃO DE NO 
c  Camiseta de manga curta 
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• Fornecimento de Treinamento Comportamentai (na fase de implantação e durante a operação) e 
Treinamento de Integração (pós-implantação) para toda a equipe da Unidade Móvel, inclusive para os 
integrantes da equipe da PRODESP e das Entidades participantes, bem como fornecimento da infra-
estrutura e apoio logístico, para a realização de todos os demais módulos de formação e capacitação, sob a 
responsabilidade da PRODESP / POUPATEMPO como descrito abaixo e considerando 8 horas de 
treinamento por dia: 

Item Programas de Treinamento Total de dias 

1 Módulo I: TREINAMENTO CONCEITUAL, envolvendo Locação de espaço; Coffee-break duas 
vezes por dia; recursos audio visuais (data-show e tela/aparelho de som/tv/video,etc.) 

10 

2  Módulo II: CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1 PARTE TEÓRICA, envolvendo Locação de espaço. coffee-break duas vezes por dia; recursos 
audiovisuais (data-show e tela/aparelho de som/tv/video,etc.) 

10 

2.2 PARTE PRÁTICA, a ser realizado em um Posto Poupatemp de São Paulo ou a Região 
Metropolitana 

30 

3 Módulo III: TREINAMENTO COMPORTAMENTAL, envolvendo contratação de empresa 
especializada (com fornecimento de instrutores, coffee-break duas vezes por dia, instalações, 
material didático e certificado); Carga horária, por turma, de 2 dias de 8 horas (total 16h) 

2 

• Fornecimento integral dos serviços de vigilância/segurança 24 horas de segunda à domingo. 

• Manutenção de todos os recursos de informática e telecomunicações, de forma a mantê-los em perfeitas 
condições de uso e em conformidade com o Acordo de Nível de Serviço — SLA (Service Levei Agreement), 
considerando MTBF mínimo admitido para os equipamentos de informática de 3 (três) meses e substituição 
dos equipamentos caso o tempo entre um problema e outro seja inferior a este prazo. 

Item 
SLA 

(minutos) 

Diagnóstico por meio de análise das ocorrências dos problemas 15 
Substituição dos recusros de informática (hardware e software). Prazo máximo a partir da conclusão do diagnóstico 15 

• Serviços de manutenção da Comunicação de Dados em conformidade com o Acordo de Nível de Serviço — 
SLA (Service Levei Agreement), como segue: 

Item SLA para a Solução de Comunicação de Dados 

1 Disponibilidade mensal de 98% (noventa e oito por cento) para cda circuito de comunicação, devendo ser 
considerado todos os meios de comunicação e o fornecimento dos equipamentos envolvidos 

2 Perdas de frames mensal de nomáximo 1% (um por cento) do volume transmitido por circuito de comunicação 

3 Tempo de recuperação de no máximo 4 horas para cada circuito de comunicação, da abertura do chamado técnico 
pela empresa que vier a ser contratada junto a Concessionária responsável pela prestação de serviço 

4 
Deverá ser estabelecido e 6 (seis) horas, o serviço de comunicação de dados na disponibilização da Unidade 
Móvel em cada localidade, interligando-se ao Data Center da PRODESP, as base de dados da Nossa Caixa e a 
Internet com acesso livre 

.T-A.,à,* 	, 	OTPS .0 	t. .  'mu  , k 	•, 	? ,,,,, 	. . ,sez 	ocorrências de problemas no  e  razo máximo de 15 quinze minutos 

.,A123,S,-rn' 6 	9-‘012,Ktto  a 	,-, 4  rsos de informática (hardware e software) nas ocorrências de proclemas no prazo máximo de 
parti da conclusão do diagnóstico .imotua. 

, 
r ,,,;71.--Ni 51ápfliae.lia ex 	Mliclo colorido ou alumínio (0,40x0,40m) adesivadas com logotipo do Estado, fixada na parede 
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• Fornecimento de 2 (duas) Máquina de assinar documentos - chanceladora modelo 8100 da Pitney ou 
similar; 

• Fornecimento de um veiculo utilitário, com bagageiro, assento para mínimo de 4 (quatro) passageiros, além 
do condutor para ser utilizado para entrega de documentos do IIRGD em 2 (dois) dias da semana e também 
para ser utilizado para entrega de documentos administrativos; 

• Fornecimento integral de serviços de apoio ao cidadão, composto de copiadora e fotos e recursos humanos; 

• Fornecimento de todos os suprimentos, material de escritório e de consumo geral, necessários a prestação 
de todos os serviços que compreendem a operação da Unidade Móvel; 

• Fornecimento de solução de transmissão de dados em unidade móvel através de LP128 Kpbs e com 
redundância através de satélite 128 Kbps. 

• Fornecimento integral de material para evento inaugural, como segue: 
• Locação de Cobertura Piramidal em lona (10X10m) 
• Palco nas dimensões 8m x 4m x 7m com guarda corpo escada lateral e revestido com carpete forração 

vermelho; 
• Fundo de Palco com dimensões 8m x 4m com tapadeira em madeira, recoberta com lona com 4 logomarcas 

impressas; 
• Mobiliário: 1 púlpito, 1 balcão de apoio para o cerimonial, 1 balcão para cadastramento ou recepção; 
• Sonorização: voz com som mecânico para ambiente aberto com 1.000 (um mil) pessoas, 2 microfones com 

fio e um sem fio; 
• Material gráfico no total de 100.000 unidades (volantes); 
• Faixa Vinil: 30 faixas nas dimensões 7,00 x 0,70m adesivadas ou por impressão digital — confecção, 

instalação e remoção; 
• Atração musical durante o evento. 

• Fornecimento de folheteria e impressos necessários para uso diário na Unidade Móvel, como segue (as 
unidades abaixo são para cada roteiro com periodicidade quinzenal de cada roteiro): 

Item  Descrição Consumo por Roteiro 
1 Folheto Geral da Unidade: formato aberto 42 x 11cm , formato fechado 14 x 11cm /cor 4x4, 

papel couché papel 120g / acabamento refile e 2 dobras 20.000 

2 Volantes / Filipetas de Serviços Individuais (3 modelos): formato 10 x 21cm, / cor 4x4. papel 
offset 90g / acabamento refilado 

a  carteira de trabalho 
500 

b  carteira de identidade 
250 

atestado de antecedentes 
250 

3 Volante RG Digitalizado:  formato aberto 42 x 11cm , formato 10 x 7cm, / cor 4x4, papel offset 90g / t abamento refilado 5.000 
4  s diversos 

.* teO' 
.0----tb,,I,'5%;socS\ 

....  para Retirada de RG Horizontal: formato 9,9 x 21cm /cor 1x0, papel offset 90g / 
- 	refilado 2.400 
Informaç- 	-ra Retirada de RG Vertical: formato 21 x 9,9cm /cor 1x0, papel offset 90g / 
a  . r .  me 	-filado yo. 1.600 
• -  a de Manifestação: formato A4 / cor 1x1, papel offset 90g 100 

,i,,\N\rd  ,g  •ha daStart 	e de retorno: formato 10 x 3,8cm /cor 1x0, papel offset 909 500 
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• Fornecimento, instalação e retirada por roteiro de 30 faixas nas dimensões 7,0 x 0,70m em vinil plotadas, 
com a informação do local, períodos de permanência e logos do Governo e do Poupatempo Móvel para cada 
roteiro. (cada roteiro tem periodicidade quinzenal). 
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Su rintendente 
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7. Capacidade técnica em Implantação, Gestão e Operação. 

Base: Quantidade de Unidades de Atendimento. 

FATOR 7— PESO 3,0 

Requisitos Técnicos: 
O CONCORRENTE comprovou, por meio de atestado fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, já ter realizado a implantação com 
elaboração 	de 	projeto 	executivo, 	gestão 	e 	operação 	de 	Unidade 	de 
Atendimento, envolvendo atendimento presencial, com área mínima de 800 
m2 (oitocentos metros quadrados) por unidade. 

Comprovação com certificação ou metodologia PONTOS 

a) Igual ou acima de 03 (três) unidades de 

atendimento 

270 lb 
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Capacidade técnica em Implantação, Gestão e Operação. 

(Pontuação Máxima — 270 pontos). 



,t 	te 

O  Xe. 
MG 023617 

Itfr,41"-a)  

1 1 1 2 3 7 	Lasetk!' 
AUTENTICAÇÃO 

&L86 O 3 9 1 , 

Adm. laviêl 
Gerent de Rel 
CRA-MG 

es de An ade  
ções 1ns  

35103/D 
o_ °600) ,„v , 

U
, CO., .N).'`' 1,0 . 

O . \ •N \‘' cp,(4 , • k \ -c \ 	g . • • 
'I0 . • 2,  ç  0 

C.00› 'o,  
.9 	 .., 	'\ 

..--- '‘. 
g.$ '\ 

;C • 
cPçr" 

00025 (3 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
AUTARQUIA CRIADA PELA LEI N° 4769, DE 09/09/1965 

CERTIDÃO DE RCA 

N° 823 

VÁLIDA ATÉ: 17/04/2018 

Certificamos que o Atestado anexo, em 03(três) folhas, refere-se ao RCA N° 
11216 de 20/04/2016, efetuado neste Conselho em nome da MINAS CIDADÃO 
CENTRAIS DE ATENDIMENTO S.A., registro n° CRA-MG 03-004813/0, a qual 
tem como Responsável Técnico o(a) Adm. PLINIO RIPAR!, registro n° CRA-MG 
03-052151/S. Esta certidão é autenticada pelo selo n°23617, conforme Resolução 
Normativa n°389 de 4 de maio de 2010. O referido é verdade e, nesta data, eu, 
Elisete Godinho 	, digitei e conferi. Belo Horizonte, 17 de outubro de 
2017. 

C,605,CONSSO\ 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MINAS GERAIS 
Av. Afonso Pena, 981 - 1° Andar - Centro - Belo Horizonte/MG - CEP: 30.130-002 - Telefone: 31 3274-0677 - Fax: 31 3273-5699 - www.cramg.org.br  
Delegacias Regionais:  Barbacena 32-3331-4803 / Cel. Fabriciano 31 3842-4882/ Divinópolis 37 3212-4401 / Governador Valadares 33 3221-3930 

Juiz de Fora 32 3215-5812 / Lavras 35 3821-3674 / Montes Claros 38 3222-2777 / Pouso Alegre 35 3421-2143 
Uberlândia 34 3236-3230 / Uberaba 34 3311-4032 / Sete Lagoas 31 3774-0033/ Varginha 35 3222-4198 



ATESTADO DE CAPACIDAD 
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GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de' Estado de Planejamento e Gestão 

retere..se ao   Aptidiio para  dasjeUrryoeno dieloC:patrivioNedaaLã:,Ct 

Coordenadoria Especial de Gestão das UM 
RCA ngL 	,eistuach 

BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRAS! S/A, inscrita 
01.162.636/0001-00 e ALTERNATIVA CONSULTORIA E ARTICIPAÇÓÇS 
CNPJ n2  01.259.348/0001-60, com 10% de parti pa0o,; - opiSiTli 
doravante denominada simplesmente CONCESSION RIA, execijta 	tOey' 	 
Contrato de Concessão Administrativa, pelo que JecIaramo 

O ESTADO DE MINAS GERAS, por intermédio da 	CRETA »IA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO (SEPLAG), inscrita sob o CNPJ n.2  05. 	.142/0001-70, com sede 
na Rodovia Prefeito Américo Gianetti, s/n., 22  andar,- do Edifício Gerais, Bairro Serra Verde, 
Belo Horizonte — MG, CEP: 31630-901, doravante denominado simplesmente PODER 
CONCEDENTE neste ato representado pela Coordenadoria Especial de Gestão das UAI — 
CEGUAI, por sua Coordenadora , nomeada e empossada para o cargo na forma da lei, 
ATESI J  para os devidos fins, que a Concessionária MINAS CIDADÃO CENTRAIS DE 

ATENDIMENTO S.A., pessoa jurídica de direito privado com sede na Av. Edméia de Mattos 
Lazarotti, n21.655, loja 249, Betim Shopping, Angola — Betim — Minas Gerais, CEP: 32.604-
155, inscrita no CNPJ/MF sob o n2  12.975.863/0001-63, constituída pelas empresas 
SHOPPING DO CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ n2  
07.917.303/0001-12, com 40% de participação econômica, GELJ3A-FrÉM EENDIMENTOS 
LTDA, inscrito no CNPJ n2  09242169/0001-22, com 40% de pa icipação eco ômica, B2BR — 

no CNPJ n2  
TDA, inscrita no 
res 	ctiva mente, 

s oriundos do 
is do contrato e _ 

dos serviços elencados abaixo. 

—DADOS DO CON\UZA  

c ."tari a 1 • i' 

_141:1 	111237  

AUTENTICAÇA0  

1059BA 0860379  

0.1.05.115115 

1—OBJETO DO CONTRATO  

Serviços integrados na implantação, operação, manutenção e gestão de 6 (seis) Unidades de 
Atendimento Integrado — UAI, englobando a prestação de serviços de recepção, informação, 
orientação e atendimento presencial, nos municípios de Betim, Governador Valadares, Juiz 
de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha, nos imóveis disponibilizados pela 
Concessionária, e de acordo com as especificações e obrigações constantes no contrato de 

1S- 
concessão administrativa. 	 •Q 

CC° 
MEI) C)  

2— PERÍODO DE ATIVIDADE 	
.e5f 

2.1— Data de assinatura do contrato: 23.12.2010 	00014410 1501 2013 	Q.. 

2.2 — Prazo de vigência: 20 anos 	 Anote abaixo o numero do SIPRO 	
O  

COO .5'% .5R ,b 1,0  

 

Atestado de Capacidade Técnica de serviços prestados pela Concessionária Minas Cidadão Centrais de 
Atendimento S.A. 

D 1 ,Lr. / 

 



Unidades BETIro GOVERNADOR VALADARES JUIZ DE FORA 
' 

Descrição Quant. Unidade Quant. Unidade Quant. Unidade 

Área Total 1.979 m2  1.114 m2  1.146 m2  

'Órgãos 
Presentes 

08 Órgãos 05 Órgãos 05 Órgãos 

Serviços 
Prestados 

132 Serviços 47 Serviços 47 . 	Serviços 

Pontos de 
35 Pontos 

Atendimentos  
22 Pontos 27 Pontos,--- 

Total de 
Funcionários 

72 Pessoas 45 Pessoas 36 essoavs, 

Funcionários da 
Concessionária , 

48 Pessoas 43 • Pessoas 34 Pessoas 
, 	. 

Funcionários 
Públicos 

26 Pessoas 02 Pessoas 0 Pês 	lo 
A'N 

o 

çjj  

C gia 
05-2`55  1-5 

Unidades MONTES CLAROS • 	VARGINHA UBERLÂNDIA 

53 o o 

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão 
Coordenadoria Especial de Gestão das UAI 

3 - VALOR ESTIMADO DO CONTRATO 

3.1— R$ 311.121.048,00 

4— OBJETIVOS E CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS UAI 

4:1 — a operação adequada, realizada pela Concessionária, em cc5nsonância com o disposto 
no edital e no contrato de concessão; 

4.2 — a perfeita manutenção dos bens reversíveis; 

4.3 — a busca da expansão do número de usuários, a ampliação e a modernização dos bens 
reversíveis, para o adequado atendimento da demanda real; 

4.4 — o pleno atendimento da demanda real pelos serviços UAI e pelos multiserviçw 
institucionais oferecidos nas UAI. 

4.5 — execução dos serviços UAI satisfazendo as condições de regularidade, continuidade, 
eficiência, atualidade, generalidade, conforto, higiene e cortesia. 

5- CARACTERÍSTICAS DAS UNIDADES UAI   
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Descrição Quant. Unidade Quant. Unidade Quant. Unidade 

Área Total 1.246 m2  758 m2 2.292 m2  

Órgãos 
Presentes 

05 - 	Órgãos 05 Órgãos 05 Órgãos 	• 

Serviços 
Prestados 

47 Serviços 47 Serviços 48 Serviços 

Pontos de 
Atendimentos 

36 Pontos 16 Pontos 34 Pontos 

Total de 
Funcionários 

48 Pessoas 31 Pessoas 50 	̀ Pessoas 

Funcionários da 
Concessionária 

46 Pessoas 30 Pessoas 45 Pessoas 

Funcionários 
Públicos 

02 Pessoas 01 Pessoas 
, 

05 Pessoas 

5.1— Demanda média de atendimentos diários realizados desde a inauguração das unidades 
até a presente data: 4.070 atendimentos 

— INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS EXECUTADOS — 

6 — 'SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E 
GESTÃO DE 6 (SEIS) UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO — UAI NO ESTADO DE 
MINAS GERAIS  

6.1. — Apresentação de estudos técnicos, econômico-financeiros e jurídicos necessários à 
estruturação das Unidades de Atendimento Integrado — UAI e execução da prestação dos 
serviços UAI, com as seguintes características: 

6.1.1 — Dimensionamento de área das unidades e de layout de disponibilização dos 
s,erviços para o atendimento ao público, bem como: 

4=C ' 
6.1.1.1 — Identificação, negociação e disponibilização dos imóveis para a O , 

-, 	Alan ção das UAI; 	 T±: 
O 

61.2 — Apresentação de projeto executivo de arquitetura e memoriais 	--J‘ 
O 

ivos •nstando de plantas baixas, Layouts, cortes tantos quantos necessários, 	.j 
''âãs, pia ta de cobertura, planta de estacionamento e planta de situação; 	 <C 

,-, 
6.1.1.3 	Detalhamento do projeto executivo de Arquitetura / Elétrica / Ar 	-C) 

envolvendo sanitários, vestiários, copa, fraldários, refeitório,  0 
6 ?r,  %.. 

/
O/_

po 

_ 	cadas°s, 

-. 
reves imentos de pisos e paredes, acessos das escadas fixas, elevadores e 

s, instalações elétricas primaria e secundária, estabilizadores, no- 

'P 	,00 '' rà  , -3,5 	C0‘,  o 
p‘S'ç l'f 

a.  Qin 	 br ks e ar condicionado; 

01..,j5)-,[6115 	
6.1.1.4 — Apresentação de projetos executivos: Estrutura de concreto, layout, 

estrutui-a metálica, instalações elétricas e de lógica, ar condicionado, instalações 

• Atestado de Capacidade Técnica de serviços pré stados pela Concessionária Minas Cidadão Centrais de 
Atendimento S.A. 
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6.1.4 —Gestão de Recursos Humanos: 
, 01, osa151/ 	 111237 	4...~ 

AUTENTICAÇÃO 
-0 10 590 	t!2, 

•,, 
6.1.3 — Desenvolvimento do projeto executivo 	comunica0O" V 
programação visual, definição de sinalizaçãfà interna e 	tertia,, 
sinalização. 	 .. \,0 ,1-° 	• ,4, 

°O 
Ct. 

6.1.3.1— Implantação do projeto de co unicaçãh visual arantinde qualidade o 
.e custo usando técnicas de PMBOK. 

6.1.2 — Desenvolvimento do projeto de O&M para serviços da esfera Municipal, 
Estadual, Federal e Economia Mista. Neste item foram levantados os procedimentos, 
documentos e equipamentos necessários para que os serviços fossem executados 
dentro da Unidade. 

6.1.2.1 — Detalhamento de todos os Layouts dos Órgãos e Serviços que 
compõem a estrutura UAI com a definição das áreas, dos equipamentos e as 
características de suas instalações, mobiliários, definição e localiza_0es dos pontos 
elétricos, cabeamento de lógica e Gerenciamento de Atepdimití  

6.1.2.2 — Implantação do projeto de O&M, gajarindo qualid de e custe 
usando técnicas de PMBOK. 

4 C" ei 

o 
engl bando a O o 

¡cação da  cr 
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hidráulicas, obras civis, sonorização, gerenciamento de atendimento, câmeras de 
segurança, comunicação visual, sistema de gerenciamento do atendimento, sistema 
de teleinformática, todos acompanhados de cada memorial descritivo; 

6.1.1.5 — Serviços técnicos: consultorias diversas em várias áreas;  
levantamentos topográficos, estruturas, impermeabilizações, fundações, 
revestimentos, controle tecnológico concreto e aço, manual técnico e outros 
necessários; 

6.1.1.6 — Aprovação de todos os projetos executivos nas ,Prefeituras 
Municipais e nas concessionárias dos serviços públicos; 

6.1.1.7 — Licença de obras: Obtenção das licenças com órgãos competentes; 
6.1.1.8 — Acompanhamento da gestão do projeto de obras civil, ar 

condicionado, elétrica e hidráulica, conforme abaixo descriminados: 
6.1.1.8.1— Obras de estrutura / concreto e metálicas; 
6.1.1.8.2 — Obras de alvenarias, proteções, esquadrias, revestimentos 

e pavimentações; 
6.1.1.8.3 — Obras de instalações prediais / ar condicionado, elétrica, 

lógica e instalações especiais; 
6.1.1.8.4 — Obra de acabamento / pintura, louças, metais e luminárias; 
6.1.1.8.5 — Instalações elétricas; 
6.1:1.8.6— Instalações lógicas; 
6.1.1.8.7 — Instalações de ar condicionado; 

6.1.1.9 — Disponibilização total dos recursos e prestação dos serviços UAI; 
6.1.1.10 — Apresentação de 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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6.1.4.1 — Recrutamento: recrutamento dos funcionários próprios para 
atendentes, orientadores de fluxo e equipe administrativa, usando técnicas de 
entrevista e testes de comportamento. 

6.1.4.2 — Treinamento: treinamento de todos os funcionários, do Govei-no e a 
Concessionária; 

6.1.4.3 — Comportamental: aumento da competência dos treinandos em 
relações pessoais, interpessoais e atendimento ao público, desenvolver a sua 
capacidade de orientar comportamentos nos aspectos emocionais e psicossociais e 
exercitar a percepção de si mesmo e do outro enquanto agentes de serviços de 
qualidade do Governo. Os cursos de comportamental e excelência no atendimento 
ao cliente compõem esse módulo de treinamento; 

6.1.4.4 — Técnico: Treinamento nos sistemas e procedimentos próprios do 
órgão em que o atendente será alocado. O atendente será capaz de realizar todas as 
funções, assim como dirimir dúvidas dos cidadãos; 

6.1.4.5 — Implantação do projeto de Recursos Humanos, garantindo qualidade 
e custo usando técnicas de PMBOK; 

6.1.5 — Implantação e Disponibilização de recursos de Teleinformática: 
Especificação, compra, recebimento e instalação de todo o parque de 
teleinformática, incluindo hardware e software. Instalação, configuração e teste de 
sistemas, links de dados e sistemas aplicativos para todos os órgãos e serviços 
presentes. 

6.1.5.1 — Definição e aplicação de testes de aceitação dos sistemasluntos aos 
órgãos parceiros; 

6.1.5.2 — Implantação do projeto de Teleinformática, garantindo qualidade e 
custo usando técnicas de PMBOK; 

6.1.6 —Sistema de Gestão de Atendimento: 
6.1.6.1 — Projeto: A partir das informações, número de órgãos e serviços 

presentes, características dos serviços, como tempo necessário, demanda esperada, 
número de postos de atendimento, número de atendentes e escala de atendimento, 
fluxo físico e de matérias, implantou o projeto do sistema de atendimento para 
subseqüente parametrização do mesmo; 

6.1.6.2 — Seleção: a partir das especificações de projeto, implantou um 
sistema de mercado que atenda as necessidades; 

6.1.6.3 — Parametrização: Parametrizou o stema de a simento 
selecionado, como número de máquinas de senha, número de telas de LCD projeto 
da rede física de interligação dos LCDs e máquinas de senha a rede lógica d unidade. 

6.1.6.4 — Parametrizou os relatór as operacionais (número d- endimentos, 
número de senhas, tempo. médio d espera, tempo -  • • 	atendimento) e 

gerenciais (Visão dos serviços como u todo) para a ge3stj cipmi-tlade; 
6.1.6.5 — Implantação e test 	do 	ema  - 	Xe Atendimento: 

Implantou e testou junto aos órgãos vali an o o fluxo, documentação necessária 

E.s 	

...................... 

tempos de espera e atendimento; 	 \'‘:- 	
c,n4r,S, . 	 ... 

;414  01,  

C,11STAS C 
ff 
El AUTENTICAÇÃO 
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6.1.7 — Desenvolvimento de Metodologia Operaciona 	ada no Atendimento, 
na Gestão da Qualidade, Gestão de Pessoas, Gestão de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Operacionalização e Manutenção das Unidades, dentre outras; 

6.1.7.1 — Implantação de todos os projetos de civil, elétrica, ar condicionado, 
hidráulica, arquitetura, layout, O&M, programação visual, recursos humanos, 
teleinformática e gestão, de atendimento, garantindo qualidade e custo usando 
técnicas de PMBOK. 

6.1.7.2 — Estruturação dos serviços de apoio: apresentação do 's formatos 
propostos para os serviços de limpeza, conservação, segurança, malotes; 

6.1.7.3 — Apresentação de Plano de Implantação das unidades UAI, com 
descrição das etapas e atividades necessárias à adequação de espaço, quantitativo 
proposto no Termo de Referência; 

6.1.7.4 — Apresentação de cronograma de implantação contendo: 
- 6.1.7.4.1— Operacionalização do Contrato; 

6.1.7.4.2 — Reforma ou adaptação dos imóveis; 
6.1.7.4.3 — Concepção, desenvolvimento, testes e integração de sistemas; 
6.1.7.4.4 — Instalações; 
6.1.7.4.5 — Contratos; 
6.1.7.4.6 — Recrutamento e seleção; 
6.1.7.4.7 — Treinamento e capacitação técnica; 
6.1.7.4.8 — Divulgação e Inauguração das unidades UAI; 

6.2 — Implantação de Modelagem Econômico-Financeira por meio de captação de 
financiamentos e otimização de processos financeiros; 

6.3 — Implantação de Modelagem Jurídica por meio de compatibilidade 	legislaç.es  com 
as atividades realizadas nas unidades, nas áreas tributária, ci , jurídica, trab lhista, 
administrativa e penal, bem como na confecção de contrat 	ligados;  as atividades da 

• 'M .e 
5 

Lo 

tação de r 	alter ativas, 
projetos 

CONTRATANTE; 

• 6.4 — Apresentação ao Poder Concedente e impl 
complementares e acessórias inerentes aos serviço 
associados ou de outras atividades empresariais; 

Por ser verdade, assinamos o presente atestado. 

'selo Horizonte, 03 de janeiro de 2013. 
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Fernanu.  Valadares Couto Girão 
Coordenadoria especial de Gestão das UAI - CEGUAI 
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ENVELOPE 03— TERMO DE ENCERRAMENTO 

À 
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 01/2017 

Objeto: 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 

O CONSÓRCIO VAPT VUPT CIDADÃO representado pela empresa líder SHOPPING DO 

CIDADÃO SERVIÇOS E INFORMÁTICA S/A, inscrita no CNPJ n2  07.917.303/0001-12, com 

endereço na Rua Ramos Batista, 444, 62  andar — Vila Olímpia — São Paulo — SP — CEP: 

04552-020, por meio do seu representante legal, promove nesta página de 

N2uP6C)  	o encerramento do presente envelope de N9- 3 - PROPOSTA TÉCNICA — 

CADERNO 1 

São Paulo 04 de janeiro de 2018. 

CON ORCIO VAPT VUPT CID DÃO 
Empresa líder: SHOPP G DO CIDADÃO SERVIÇ • S E INFORMÁTICA S.A. 
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