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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 	 EMPRESARIA 

Data da Visita 	 26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Naiana Cristina Fernandes Ferreira 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua João de Abreu, n2  116, Setor Oeste, Ed. Euro 

Working Concept - Goiânia-GO 

Setor Oeste 

Segunda a Sexta: 07h às 19h 

19/11/2012 

Estimado em 500m2 

02 — Térreo e mezanino 

07 

Propriedade particular 

Contrato de Locação entre JUCEG e o proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Empresarial está localizada no Setor Oeste, uma região bastante valorizada de 

Goiânia, com muito comércio, serviços e residências, e bem adequada ao funcionamento da Unidade, 

que tem um público bem definido de empresários. 

A Unidade está implantada em um edifício empresarial, no pavimento térreo. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Empresarial estão apresentadas nas Figura 01 e 

Imagem 01, respectivamente. 

\Página 4 de 19 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Empresarial está apresentada nas Imagens 02 e 03. 

Imagem 02— Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

Imagem 03 — Vista Unidade VAPT VUPT Empresarial 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Empresarial está localizada na Rua João de Abreu e se encontra próxima das 

principais vias de trânsito de Goiânia. 

As ruas do entorno da Unidade possuem sinalização, tais como faixas de pedestres para travessia, 

semáforos nos cruzamentos e rampas acessíveis, entretanto não atende às novas normas de 

acessibilidade, pois não possui guia para deficientes visuais. 

A pavimentação das ruas é em asfalto e necessita de melhorias, pois apresenta rachaduras e alguns 

pequenos buracos, conforme pode ser observado nas Imagens 04, 05 e 06. 
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Imagem 04— Vias de Entorno e Acessibilidade — Rua João de Abreu 

Forte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias de Entorno e Acessibilidade — Av. da República 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 06 — Vias de Entorno e Acessibilidade —Av. da República com João de Abreu 

Fonte: googie.com.br  

4.3 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Empresarial possui acessibilidade externa a partir do passeio público. 

Internamente, o atendimento aos empresários e usuários ocorre no pavimento térreo. A Unidade 

possui um mezanino onde está situada a Administração da Unidade, Salas Técnicas e áreas de apoio, 

como copa, sanitários de funcionários, depósitos etc. 

Para acessar o mezanino os funcionários utilizam a escada, conforme mostrado na Imagem 07. 

Imagem 07— Escada de acesso ao mezanino 

Fonte: Imagem própria 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade situa-se bem próxima da Praça Cívica, Ponto Central da Cidade, de onde se irradia várias 

avenidas que fazem parte do sistema viário principal da cidade. 

A trama inicial viária foi executada através de vias radiais e a Unidade se beneficia de uma mobilidade 

diversificada. 

A Figura 02, apresenta a malha do sistema viário da região onde está localizada a Unidade. 

A Unidade é atendida por inúmeras linhas de ônibus conforme demostrado nas figuras 03, 04 e 05. 

Figura 03 - Ruas ao entorno onde circulam transporte coletivo 

Fonte: google.com.br  
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Figura 04— Mapa esquemático demonstrando o conceito de uma malha viária e de transporte radial e semi- 
circular 

Fonte: RMTC -Goiânia 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Empresarial possui o modelo de atendimento composto por balcão único de 

recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da respectiva 

Unidade, situado na entrada, conforme Imagem 08, para que o cidadão possa solicitar o serviço 

desejado ou obter informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição confortáveis sofás e 

poltronas para aguardar a chamada da senha e dar início ao atendimento propriamente dito nos 

guichês de atendimento. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

A Unidade possui Totens de autoatendimento e terminais de avaliação do atendimento. 

As Imagens 08, 09 e 10 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento da Unidade. 

Imagem 08— Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 09 — Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagens 10 e 11 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em porcelanato, na cor bege claro, conferindo sofisticação ao ambiente. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento, 

trazendo claridade ao ambiente, conforme pode ser observado na Imagem 11. 

Imagem 12— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade adota parcialmente o padrão VAPT VUPT de programação visual, com fachadeiro com nome 

da Unidade e logomarca plotada nos painéis de vidro da fachada, as placas aéreas fixadas no teto com 

fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos mesmos, 

identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, porém em um 

padrão diferente das outras Unidades, placas direcionadoras, placas de porta etc. 

Foi identificada que a sinalização para da rota de fuga é insuficiente. 

A Programação Visual encontra-se em bom estado de conservação. 

A Imagem 12 apresenta a entrada da Unidade e a identificação da logomarca no painel de vidro. 
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Imagem 13— Programação Visual 

Fonte: Imagem própria 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário da Unidade é bem diferente do padrão adotado para as Unidades VAPT VUPT, é um estilo 

escritório empresarial de alto nível, sóbrio, com tons escuros, compondo uma ambientação mais 

clássica e formal, elegante, dentro de um outro conceito arquitetônico e que condiz com o público alvo 

de empresários. 

O mobiliário utilizado na Unidade é composto por mesas, armários baixos e altos revestidos em 

laminado melamínico na cor carvalho escuro, sofás e poltronas em couro preto, com assentos para 

pessoas obesas. 

O mobiliário se encontra em boas condições razoável e uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de eletrocalhas que descem em prumadas e alimentam as mesas de trabalho 

e pontos de atendimento, conforme se pode observar na Imagem 11. 

As luminárias são de embutir, em formatos variados, redondas para as partes mais altas do forro e 

quadradas para as partes mais baixas. 

A Imagem 12 mostra o quadro elétrico geral da Unidade e o rack onde se encontram switches e 

roteadores. 

Página 14 de 19 



‘1, 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
IDADÃO 006557 

Imagem 14— Eletrocalhas 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15— Quadro elétrico e rack 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para o público e para funcionários. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada e utiliza sistema de ar condicionado Split Cassete e é bastante satisfatório 

para o conforto térmico dos cidadãos e funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

Existem bancadas para apoio de eletrodomésticos, conforme podemos observar na Imagem 15. 

Imagem 16 — Copa 

Fonte: Imagem própria 

A Unidade possui área de serviço e sanitário de serviço, conforme apresentado na Imagem 17. 

• 
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Imagem 17— Depósito e Sanitário 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela JUCEG ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

Unidade possui segurança armada dentro do estabelecimento. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGPLAN (CADFOR) 

• CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 
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• SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners e 

terminal de avaliação do atendimento. 

A Unidade VAPT VUPT Empresarial possui equipamentos e instalações novas. 

A maioria dos equipamentos da Unidade possuem a seguinte configuração, core i5 com 4GB de 

memória RAM, entre outros. 

A unidade possui três links de dados de 8Mbps, fornecido pela Embratel; um link de 10Mbps, fornecido 

pela Operadora Oi e um outro link, via rádio de 32Mbps. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

SCANNER 	 9 SCT 

PAINEL DE SENHA 
— 

TERMINAL DE AVALIAÇÃO 

SATISFAÇÃO ATENDIMENTO 

   

JUCEG 

25 

  

INFOTV 

TOTEM 

7. CONCLUSÃO  

1 	 JUCEG 
Fonte: Administração da Unidade 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Empresarial possui excelentes instalações, modernas, com uma ambientação voltada ao acolhimento 

ao empresário. \Página 18 de 19 
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Não foi constada necessidade de uma reforma ou reparos nas instalações prediais na Unidade. A 

melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao cidadão, 

ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e colaboradores que 

ali atuam. 

Existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, visando dotar a Unidade 

de todo o conforto para seus usuários e colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado 

às necessidades de informação clara e funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Empresarial, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center etc. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Empresarial a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir da estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 	 CENTRAL DO SERVIDOR 

Data da Visita 	 27/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Vanderlan Silva Freire 

Função 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Rua 82, s/n, Praça Cívica, Palácio Pedro Ludovico 
Endereço 

Teixeira, Centro. Goiânia - GO 

Localização 	 Setor Central 

Segunda a sexta feira: das 7h às 19h;Sábados e dias de 
Horário de Funcionamento 

pontos facultativos: das 7h às 12h 

Data Inauguração 	 23/10/2003. 

Área 	 658,20 m2  

N°  de Pavimentos 	 01 pavimento 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 11 

Imóvel 	 Propriedade Governo de Goiás 

Locação 	 Sem ônus para a SEGPLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Central do Servidor está localizada no pavimento térreo do Palácio do Governo 

de Goiás - Pedro Ludovico Teixeira, na Praça Cívica, em Goiânia. 

Devido ao formato urbanístico do setor central da cidade, a Unidade se localiza em uma área 

administrativa de importância governamental, com vários órgãos públicos ali localizados. 

As Figura 01 e Imagem 01 apresentam os mapas de localização e situação da Unidade, 

respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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A fachada frontal do Palácio Pedro Ludovico Teixeira está apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

As ruas que fazem parte do entorno do edifício são a Rua 82, via pavimentada com 02 pistas e canteiro 

central; a Rua 85, via pavimentada de sentido único, e a Praça Dr. Ludovico Teixeira, via de sentido 

único. Todas as vias possuem pavimentação asfáltica em bom estado de conservação e os passeios são 

em pedra portuguesa. 
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Imagem 03— Vias de Entorno — Rua 82 

Fonte: google.com.br  

Imagem 04 — Vias de Entorno — Praça Ludovico Teixeira 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 05 - Vias de Entorno 

Fonte: google.com.br  

4.3 Acessibilidade 

As ruas do entorno possuem sinalização com faixas para travessia de pedestres, semáforos nos 

cruzamentos e rampas acessíveis, entretanto não atende as novas normas de acessibilidade, pois não 

possui guia para deficientes visuais. 

A entrada do edifício ocorre por um acesso amplo, em pedra portuguesa, com guarda corpo nas 

laterais, conforme mostra a Imagem 06. 

Imagem 06- Entrada do Edifício 

Fonte: google.com.br  
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Central do Servidor está localizada no Setor Central de Goiânia, com grande 
facilidade de transporte público e suas vias de acesso. 
A Praça Cívica foi o ponto inicial para uma projeção urbanística de uma cidade tipo radial concêntrico; 
as ruas são em forma de raio, tendo como centro a Praça Cívica. 
Existem linhas de ônibus que passam na área da Unidade e que estão integradas aos terminais de 
transporte urbano. Devido à integração das linhas de ônibus a população de outras regiões da cidade 
se desloca com relativa facilidade para o centro. 
Além disso, é um local de grande concentração de órgãos públicos e, portanto, com muitos servidores 
do Governo de Goiás, bem como de órgãos federais e municipais que trabalham na região. 
Essa Unidade possui um Salão de Beleza e o serviço de Redatoria do Governo, que consiste em 
demandas da população para o Governo do Estado. 
A Figura 02 apresenta a malha do sistema viário do entorno da Unidade e a Figura 03 o esquema dos 
eixos viários. 

Figura 02- Malha do Sistema Viário 

Fonte: SEPLAM 

Figura 03 - Esquema dos Eixos do Sistema Viário 

Fonte: google.com.br  

A Figura 04 apresenta as linhas de ônibus urbano que circulam na Praça Cívica. 
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Figura 04— Linhas de Ônibus no entorno da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Figura própria 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Central do Servidor possui o modelo de atendimento composto por balcão 

único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 07 e 08 apresentam a espera e a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da 

Unidade. 
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Imagem 07— Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica, com assentamento retilíneo e rejunte entre as peças, na cor cinza 

e granito em algumas áreas, como a copa. 

Os pilares são revestidos em granito cinza. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento, 

trazendo claridade ao ambiente. 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades, conforme se pode observar na Imagem 09. 

A Programação Visual encontra-se em bom estado de conservação. 

Imagem 09— Programação Visual 

Fonte: Imagem própria 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

A Unidade possui assento para obesos. 
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O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de eletrodutos embitidos nas paredes e que alimentam as mesas de trabalho 

e pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. A Unidade possui 

boa iluminação através de luminárias, reforçada pela iluminação e ventilação natural, conforme se 

pode observar na Imagem 10. 

Imagem 10— Luminária 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para o público, para funcionários e sanitário acessível no edifício. 

As Imagens 11, 12 e 13 apresentam as instalações dos sanitários disponíveis na Unidade. 
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Imagem 11— Boxes dos Sanitários 
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Imagem 12— Sanitário Masculino 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 13 — Sanitário Acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada e o sistema de ar condicionado utilizado é tipo central nos ambientes abertos 
e integrados, satisfatório para o conforto térmico dos usuários e funcionários. Entretanto, a Sala ,,e 

Reunião não possui ar condicionado. 
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6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

Possui uma mesa coletiva com cadeiras para a refeição dos funcionários, conforme se pode observar 

na Imagem 14. 

Imagem 14— Copa 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelos próprios Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP /Página 1 de 19 
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• BALCÃO @TENDE+ 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEGPLAN (PROTOCOLO GERAL) 

• SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL (REDATORIA DO GOVERNADOR) 

• SALÃO DE BELEZA 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad para assinatura digital, entre outros. 

A Configuração dos computadores segue a configuração, core i3 com 4GB de memória RAM, entre 

outros, tanto os equipamentos da SEGPLAN, como os dos demais Órgãos Parceiros. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 20Mbps, fornecido pela Embratel. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

IMPRESSORA 
1 

3 

PAINEL DE SENHA 	 2 

CÂMARAS FOTOGRÁFICAS --- 

QTDE 

30 

3 

2 

2 

1 

6 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

PREFEITURA 

SAN EAGO 

AGETOP 

DETRAN 

SEGPLAN 

1 
	

SANEAGO 

PREFEITURA 

ATENDE + 

PALÁCIO GOVERNO 

DETRAN 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ÓRGÃO 

SSP 

DETRAN 

DETRAN 

ITEM 
	

QTDE 

4 

LEITOR BIOMÉTRICO 
	

2 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	1 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Central do Servidor não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do exposto nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT Central do 

Servidor se encontra em boas condições de funcionamento, uma vez que passou por uma reforma em 

2014, está bem conservada e não foi identificada a necessidade de manutenção predial, sendo apenas 

necessária a instalação de um ar condicionado na Sala de Reunião e intervenções pontuais. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Central do Servidor, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Central do Servidor a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 	 CIDADE JARDIM 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

30/10/2017 

Carlos Cesar Lorenzo 

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Nero Macedo, 400, Setor Cidade Jardim. Goiânia - 
Endereço 

GO 

Localização 	 Shopping Cidade jardim- Setor Sudoeste 

Segunda a Sexta: 08h às 20h Sábados e pontos 
Horário de Funcionamento 

facultativos: 08h às 13h 

Data Inauguração 	 02/12/2002 

Área 	 867,43 m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento no 22. Piso do Shopping Cidade Jardim 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 16 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Cessão de uso pelo Shopping Cidade Jardim para a 
Locação 

SEGPLAN sem ônus 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Cidade Jardim está localizada no Shopping Cidade Jardim, no Setor Sudoeste, 

região predominantemente comercial e de serviços, com segmentos empresariais de grande porte e 

com atividades diversificadas. 

O Shopping possui lojas de segmentos diversos, cinemas e conta com 820 vagas de estacionamento. 

A Figura 01 e a Imagem 01 apresentam os mapas de localização e situação da Unidade, 

respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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As Imagens 02 e 03 apresentam a fachada principal e lateral do Shopping Cidade Jardim. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

Imagem 03 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

A entrada principal do Shopping é na Av. Nero Macedo, via com 02 pistas de rolamento e canteiro 

central arborizado, pavimentação em asfalto e passeios em execução para a fixação do piso tátil. 

A outra entrada se faz pela Rua Itauçu, via de mão dupla com pavimentação em asfalto e passeios dos 

imóveis em frente ao shopping com pisos de diversos materiais. 

Os cruzamentos em frente ao shopping não possuem quaisquer sinalizações de proteção para a 

travessia de pedestre. 
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O entorno do Shopping Cidade Jardim, principalmente na Avenida Armando Godoi, é um local de 

grandes empreendimentos, como concessionárias de veículos, entre outros, conforme se pode 

observar na Imagem 04, 05, 06 e 07. 

Imagem 04— Vias de Entorno— Av. Armando Godoi 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias de Entorno— Avenida Nero Macedo 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Vias de Entorno— Deck Park do estacionamento do shopping na Rua Itauçu 

Fonte: google.com.br  

Página 7 de 23 



\e/ 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
I DAMÃO 000588 

Imagem 07 — Vias de Entorno— Guaritas para controle da entrada e saída do estacionamento 

Fonte: google.com.br  

4.3 Acessibilidade 

A Av. Nero Macedo, via principal de acesso ao Shopping Cidade Jardim, está passando por uma 

requalificação dos passeios para instalação de piso tátil, conforme pode ser observado na Imagem 08. 

Como a Unidade está localizada no 12. Piso do shopping o acesso à mesma é realizado por meio de 

elevador, escadas rolantes e escada fixa, como mostra a Imagem 09. 

Imagem 08— Piso tátil sendo executado nos passeios do shopping 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 09— Escadas rolantes e fixas e o acesso aos elevadores 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Cidade Jardim possui uma malha viária com grande fluxo de transporte coletivo 

por ônibus, transporte individual, motos e de pedestres. 

O sistema viário da região se interliga com os principais eixos viários de transporte da cidade e a 

Unidade se beneficia com a proximidade do Terminal Dergo e do Terminal Bandeiras. 

O Terminal Dergo possui 16 linhas de ônibus se localiza próximo à Rodoviária de Campinas e com 

acesso a outros terminais de integração de transporte público de Goiânia, além da ligação com 

municípios da Região Metropolitana, como Guapó, Nova Veneza e Santo Antônio. 

O Terminal das Bandeiras é outro importante terminal de integração de ônibus, por onde passam 

milhares de pessoas diariamente, possui 32 linhas de ônibus e está situado a 3,6 Km do Shopping 

Cidade Jardim. 

Estes terminais se interligam com as Linhas Expressas e as Alimentadoras. 

As Figuras 02 e 03 apresentam o mapa do sistema viário do entorno da Unidade e os terminais de 

integração, respectivamente. 

Figura 02— Mapa do Sistema Viário do entorno da Unidade VAPT VUPT 

   

tAr 

  

   

Fonte: google.com.br  
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Figura 03— Mapa do Sistema Viário da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Figura própria 

A Figura 04 mostra a distância entre o Shopping Cidade Jardim e o Terminal Dergo. 

Figura 04— Distância Terminal Dergo ao VAPT VUPT Cidade Jardim 

Jóquei Clube ch  
Hipódromo da Lagoinha 'r 

Fonte: Figura própria 
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A Figura 05 mostra a distância entre o Shopping Cidade Jardim e o Terminal das Bandeiras. 

Figura 05 — Distância Terminal das Bandeiras ao Shopping Cidade jardim 

Fonte: Figura própria 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Cidade Jardim possui o modelo de atendimento composto por balcão único de 

recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da respectiva 

Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 
Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

Nesta unidade funciona um setor do INSS, inteiramente independente da gestão do VAPT VUPT, com 

espera própria e painéis e controle de senhas de atendimento. 
As Imagens 10, 11 e 12 apresentam o balcão de recepção/triagem, a espera e a área de atendimento 

dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade e a Imagem 13 o arquivo do INSS. 
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Imagem 10 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Espera 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 12— Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13 — Arquivos do INSS 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso cerâmico em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 

peças, na cor bege claro. 

A Imagem 14 mostra o piso cerâmico utilizado na Unidade. 

Imagem 14— Piso cerâmico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui cobertura em estrutura metálica e entre as telhas e a estrutura foi colocada uma 

lona térmica, conforme pode ser observado na Imagem 15. 

Imagem 15— Estrutura metálica e lona de cobertura 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico 

e estrutura em alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os 

usuários em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, 

entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

Nessa Unidade as divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros ou entre áreas de 

circulação e área de atendimento são em alvenaria pintada e com faixa em laminado melamínico, 

conforme pode ser observado nas Imagens 16 e 17. 

As divisórias e mobiliários se encontram em estado precário, necessitando realizar a troca dos 

mesmos. 

Imagem 16— Divisórias danificadas 

\i 
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Imagem 17 — Divisórias danificadas 

Fonte: Imagem própria 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas e eletrodutos aparentes 

fixados na estrutura metálica, e as descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos que descem 

em prumadas aparentes e alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, padrão de calha simples, com 02 lâmpadas fluorescentes cada, fixadas 

diretamente na estrutura metálica. 

A Imagem 18 mostra o quadro elétrico geral da Unidade e eletrocalhas de descida. 

Imagem 18 — Quadro elétrico e eletrocalha 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino e feminino para funcionários, e os usuários utilizam os sanitários 

públicos do próprio shopping. 

As Imagens 19 e 20 apresentam os sanitários do shopping para uso do público em geral e os sanitários 

de uso dos funcionários instalados na Unidade. 

Imagem 19— Sanitário para público do Shopping 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 20 — Sanitários funcionários 

Fonte: Imagem própria 
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A Unidade possui sistema de combate a incêndio com a instalação de hidrantes e extintores, 

conforme se pode observar na Imagem 

Imagem 21— Extintor e mangueira para hidrante 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split nas áreas de atendimento e salas internas. 

A cobertura em estrutura metálica, possui entre o telhado e a estrutura, um forro em lona térmica 

para reduzir o calor intenso dentro da Unidade. Apesar da colocação da lona térmica o desconforto 

térmico para os usuários e funcionários continua deixando o ambiente inadequado para o seu 

funcionamento. 

Os aparelhos de ar condicionado tipo Split pode ser observado na Imagem 22. 

Imagem 22 — Ar Condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 
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condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

Entretanto, as instalações são bem precárias, tornando o ambiente desconfortável para uso dos 

funcionários, área subdimensionada, mobiliário inadequado, entre outros aspectos. 

A Imagem 23 apresenta as instalações da copa e refeitório da Unidade. 

Imagem 23— Copa 

Fonte: Imagem própria 

Existe uma pequena área de serviço com tanque, em tamanho reduzido para as necessidades de 

guarda de baldes, vassouras, materiais de limpeza etc., também em precárias condições de uso. 

A Imagem 24 mostra a área de serviço da Unidade. 

Imagem 24— Copa e Área de Serviço 

Fonte: Imagem própria 

• 
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Existe uma saída de emergência por meio de uma porta que dá acesso para uma escada na parte 

externa da edificação, conforme mostra a Imagem 25. 

Imagem 25— Porta Saída de Emergência e Escada Saída de Emergência 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS - AGETOP 
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SEGPLAN 

3 
	

SSP 

2 
	

SCT/SINE 

2 
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2 	 SEGPLAN 
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• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad de assinatura digital, entre outros. Os 

computadores são novos, com configurações atuais, sendo que os equipamentos de responsabilidade 

da SEGPLAN e Balcão @tende+ são em sua maioria com processadores Core i5 e o Detran e SSP 

possuem em sua maioria configuração para seus equipamentos com processadores Core i3. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

A Unidade possui dois links de dados; um de 10Mbps, fornecido pela Operadora Embratel e o outro 

link de conexão é via rádio. 

6.4.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 	 ÓRGÃO 

2 	 DETRAN 

1 	 IPASGO 

1 	 SEFAZ 

2 	 PROTOCOLO 

2 	 SANEAGO 

2 	 SEGPLAN 
PAINEL DE SENHA 

1 	 PREV. SOCIAL 

3 	 DETRAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 
	 3 	 SSP 

2 	 SCT/SINE 

1 	 CLÍNICA MÉDICA 

2 	 DETRAN 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	3 	 SSP 

2 	 SCT/SINE 

Fonte: Administração da Unidade 

6.4.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Cidade Jardim não possui Solução Tecnológica de Relacionamento. Todo o 

contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do exposto nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT Cidade Jardim 

se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, será necessário realizar uma 

reforma geral e adequação das instalações para melhoria das instalações elétricas, de lógica e de 

iluminação, revisão no sistema de ar condicionado e conforto térmico, reforma nos sanitários e 

instalação de vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura 

geral, instalação de nobreak, bem como a troca dos computadores e outros equipamentos que se 

façam necessários. A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no 

atendimento ao cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e estruturado, bem como 

para os funcionários e colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também serão objeto de melhoria a programação visual, os mobiliários e utensílios, 

visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e funcionários, aliado a um padrão 

visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 
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O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Cidade Jardim, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, cal! center, terminais de autoatendimento e outros, bem 

como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 

parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Cidade Jardim a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 	 LOZANDES SHOPPING 

Data da Visita 
	

27/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Silfarnei Ribeiro De Mendonça 

Função 
	

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Av. Olinda Qd. H4 Lt. 01-03 n2  960 - Parque Lozandes - 

Goiânia - GO 

Parque Lozandes 

Segunda a sexta feira: das 7h às 19h; Sábados e dias 

de pontos facultativos: das 7h às 12h 

Data Inauguração 	 04/07/2017 

Área 	 419,42 m2  

N°  de Pavimentos 	 Pavimento único 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 06 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre o Lozandes Shopping e a 

SEGPLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Lozandes Shopping está localizada no bairro Parque Lozandes, no shopping, de 

mesmo nome, região Leste/Sul de Goiânia, um dos mais novos bairros da cidade e que faz parte do 

vetor de crescimento. 

Está situado na Av. Olinda, via pavimentada em asfalto, dividida por canteiro central arborizado. 

O fluxo de usuários da Unidade se concentra, na sua maioria, nos moradores da região, público do 

Office e do Residencial e dos prédios do poder público próximos ao shopping. 

A Unidade se encontra nas proximidades do Estádio Serra Dourado e Fórum Cível. 

Locação 
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A Figura 01 e a Imagem 01 apresentam os mapas de localização e de situação da Unidade. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

• 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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A fachada do Lozandes Shopping pode ser observada na Imagem 02 

Imagem 02— Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

As ruas do entorno do Lozandes Shopping não possuem sinalização para pedestres, como faixa de 

travessia e semáforos. Apesar da existência de rampas acessíveis na entrada, não atende as novas 

normas de acessibilidade, pois não possui guia para deficientes visuais. 

A Imagem 03 apresenta vistas da Av. Olinda. 

Imagem 03— Vias de Entorno e Acessibilidade — Rua Olinda 
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Fonte: google.com.br  

4.3 Acessibilidade 

O acesso ao Lozandes Shopping se dá através de passeios, com rampa acessível até a entrada do 

edifício, em bom estado de conservação, guarda-corpo em aço inox, porém sem guias para deficientes 

visuais, conforme se pode observar na Imagem 04. 

A Unidade VAPT VUPT Lozandes Shopping funciona no primeiro andar do shopping, caracterizado 

como um pavimento de mezanino. 

O acesso interno para a Unidade é realizado por elevador e escada, facilitando, assim, o acesso à 

mesma para os usuários e funcionários. O acesso do hall dos elevadores até a Unidade possui um 

trecho formado por um corredor e guarda corpo em vidro temperado que se estende até a porta 

principal da Unidade. Este guarda corpo se projeta para o hall de entrada do conjunto comercial, com 

total visibilidade da área embaixo, conforme apresentado na Imagem 05. 

A imagem 06 mostra a rampa, escada e elevador para acesso à Unidade VAPT VUPT Lozandes 

Shopping. 

Imagem 04— Acessibilidade Externa ao Lozandes Shopping 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 05 — Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06 — Escada fixa e acesso ao elevador 

Fonte: Imagem própria 
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Figura 02 — Linhas de Ônibus 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade está próxima da Rodovia Transbrasiliana/BR-153 e BR 352. 

Existem linhas de ônibus urbano que atendem ao bairro Parque Lozandes, ligando ao centro da cidade. 

A Figura 02 mostra as linhas de ônibus urbano que atendem à região do Lozandes Shopping e a Imagem 

07 apresenta o sistema viário do entorno da Unidade. 

Fonte: google.com.br  

Imagem 07— Mapa do Sistema Viário da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Figura própria 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Lozandes Shopping possui o modelo de atendimento composto por balcão 

único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 08 e 09 apresentam a a espera e a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes 

da Unidade. 

Imagem 08 — Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 09— Área de atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 

peças, na cor branca. 

A Imagem 10 mostra o piso em cerâmica da Unidade. 

Imagem 10— Piso cerâmico 
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6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento, 

trazendo claridade ao ambiente. 

Imagem 11— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos; a identificação da numeração das mesas de atendimento que é diferente das outras 

Unidades, feita por meio de painel metálico com número adesivado; placas direcionadoras, placas de 

porta etc., todos elementos componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em bom estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em boas condições de uso. 
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6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de eletrodutos também embutidos nas paredes que alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas e lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade não possui sanitários para os usuários, nem para os funcionários. 

Os sanitários para uso dos funcionários são os existentes no mal/ do primeiro andar do shopping, onde 

se situa a Unidade, ficando a Coordenação com a guarda das chaves. 

Os sanitários de público são os existentes no primeiro pavimento no mali das lojas do shopping. 

A Unidade possui sistema contra incêndio sprinkler. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos tipo Split, apresentando um bom conforto térmico para OS 

usuários e funcionários. 

A Imagem 12 apresenta ar condicionado tipo Split fixado junto ao teto na área de atendimento. 

Imagem 12 — Ar Condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados, conforme apresentado na imagem 13. 
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Imagem 13 — Copa 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• BALCÃO ATENDE+ 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 
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* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

Os equipamentos da Unidade VAPT VUPT Lozandes Shopping funcionam com equipamentos 

fornecido pelo empreendedor (proprietário do shopping), que adquiriu e fez doação para a SEGPLAN. 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad para assinatura digital, entre outros. 

Todos os computadores da Unidade possuem a mesma configuração, core i5 com 4GB de memória 

RAM, e são equipamentos novos. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 4Mbps, fornecido pela Embratel. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

SCANNER 

PAINEL DE SENHA 

CÂMARAS FOTOGRÁFICAS 

LEITOR BIOMÉTRICO 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL  

QTDE 

21 

1 

2 

1 	 DETRAN 

1 	 SCT 

1 	 SEFAZ 

1 	 IPASGO 

1 	 IPASGO 

3 	 SEGPLAN 

DETRAN 

DETRAN 

SSP 

DETRAN 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

DETRAN 

SSP 1 

SEGPLAN 

1 

2 
	

SSP 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Lozandes Shopping não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 
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7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que não foi constada 

necessidade de uma reforma ou reparos nas instalações prediais da Unidade VAPT VUPT Lozandes 
Shopping. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Lozandes Shopping, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Lozandes Shopping a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 
	

MANGALÔ SHOPPING 

Data da Visita 
	

31/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Moisés da Silva Matos 

Função 
	

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Mangalô, Qd. 156, Lts. 01 a 06, Shopping Popular 
Endereço 

Mangalô, Setor Morada do Sol. Goiânia - GO 

Localização 	 Shopping Popular Mangalô 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 18h 

Data Inauguração 	 28/06/2013 

Área 	 754,91m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento, térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 12 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Cessão de uso pelo Shopping Popular Mangalô sem 
Locação 

ônus para a SEGPLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Mangalô Shopping está situada no Shopping Popular Mangalô, na Av. Mangalô, 

esquina com a Rua Sírios, no pavimento térreo, no Setor Morada do Sol, na região noroeste de Goiânia. 

Trata-se de uma área da periferia da cidade, com grande concentração de comércio popular e de 

serviços nas áreas adjacentes. 

Possui nas proximidades um grande supermercado da rede Bretas e lojas com produtos diversos. 

A Figuras 01 e a Imagem 01 apresentam os mapas de localização e de situação da Unidade. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 02 apresenta a fachada principal do Shopping Mangalô. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

A Avenida Mangalô é uma via de mão dupla, com grande fluxo de veículos particulares, ônibus, motos 

e pessoas, possui pavimentação asfáltica e calçadas cimentadas em situação precária de manutenção. 

Existem semáforos e faixa para travessia de pedestres nos cruzamentos, porém se encontram bastante 

desgastadas. 

Existem vagas de estacionamento na frente do shopping e em um terreno ao fundo do 

empreendimento, explorado pelo proprietário do imóvel, entretanto, não possui condições precárias 

de pavimentação. 

As Imagens 03, 04 e 05 apresentam as vias de acesso no entorno da Unidade. 

Imagem 03 — Vias de Entorno — Avenida Mangalô e Supermercado vizinho ao Shopping 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Vias de Entorno— Cruzamentos e semáforos da Av. Mangaiô 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias de Entorno — Entrada estacionamento rua Sirius 
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4.3 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Mangalô Shopping é realizado através dos corredores onde se situam 

os boxes das lojas do shopping. 

As imagens 06, 07 e 08 mostram corredores e as rampas de acesso à Unidade. 

Imagem 06— Corredor do Shopping 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Corredor e rampa de acesso à Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 08— Acesso À Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Mangare) Shopping situa-se entre dois Terminais de Integração de ônibus 
urbanos: Terminal Padre Pelágio e o Terminal Recanto do Bosque, conforme pode ser observado na 
Figura 02. 

Figura 02 — Mapa do Sistema Viário do entorno da Unidade VAPT VUPT 

Eixo Castelo Branco 

sax•  Eixo GO-060 

eee• Eixo Perimetral Norte 

em• Eixo Mangai° 

...01 Eixo Consolação 

eme Eixo Marechal Rondon 

• Eixo Pe. Wendel 

ee‘e• Eixo Milão 

Eixo Bernardo Sayao 

Eixo Curitiba 

Eixo Goiás Norte 

eie.0 Eixo Pio XII 

eiee0 Eixo Anhanguera 

•••••--, Linhas alimentadoras 

Linhas expressas 

Rodovias e estradas 

• Ponto de referência 
111! Praças e lugarejos 

Ponto de conexão 

Terminal 

Fonte: google.com.br  
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O Terminal Padre Pelágio é um dos mais importantes da Região Metropolitana de Goiânia — RGM e sua 

posição estratégica proporciona o acesso a outras regiões da cidade e outros municípios da RMG, como 

Trindade e Goianira; possui, aproximadamente, 22 linhas de ônibus. 

Existe um ponto de ônibus que está a 90m do shopping, onde passam as linhas 036 e 180, que 

interligam os terminais citados. 

A Figura 03 mostra a distância da Unidade ao terminal Padre Pelágio. 

Figura 03— Distância Terminal Padre Pelágio à Unidade VAPT VUPT 
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O Terminal Recanto do Bosque funciona como um terminal alimentador da região noroeste de Goiânia 

e está localizado próximo a outros bairros populosos, como Recanto do Bosque, Finsocial, Balneário 

Meia Ponte e Jardim Curitiba. 

O Terminal Recanto do Bosque possui, aproximadamente, 10 linhas de ônibus. 

A Figura 04 mostra a distância da Unidade ao Terminal Recanto do Bosque e a Figura 05 apresenta o 

mapa de ônibus urbano que circula na região. 
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Figura 04— Distância Terminal Recanto do Bosque à Unidade VAPT VUPT 

Tetminal Recanto: 
Ir Ps, 

do Bosque P 	 A 	 ti b"kal 
R 4 7,4 

R 
'4,44  

''Pre 

L2 

•;;'' 
o a 

ice 	zD 
75.4  k 

(I'')  

Pe, 
4.4  

.7 ørd,ez 

41, 
CL 

fià 5 min 
19 krn 3v.', 

•i'''  
1 
4 0 

41 	4% 

i 

 4- 
, 	' 

 

? 	
,,,....... 4, 	4."'e...., 	 t 

d 	
-".-, 04 4,,  

`''  
1 I  

..,.? 	,..ç , d 1.•z•.` ,b 
? ' 	 4.- 	t.?" 	o 2; .."P  .4t 4. „a' 	 3 	V':2',9 

1 	
•--i'-' S ,c'' 

	

4k, 4' 4".  j' 	'9% kx. 	, 
4  

Vapt Vupt Mangidô i  

q. ti  	e 
g kl'  

,P  

	

Go gle ,$' ..t• 	..(., 

	

- 	.,.... 	.1. 
Fonte: www.google.com.br  

.9
10 

fr  
cP 

ç° 3  

Figura 05— Mapa de ônibus urbano na região 
1 , trY 	 i .,:.,  

ti 
, 

Tratamento 
Estaca,, Estacao De - 

a 	, r gl 	Fi Ot 	
Da Saneago 

ç.  . 93  

a eti ta 	 EJ 	, 	 ti eto 
 ti 	 El  

a e tè 
9 a 	 a tã 

ei ei 	 o ' -- 
13 

t.) 

      

ri aC21  
ri 	 el 

/5 

  

ei 

         

       

o 

 

         

  

PARQUE 
TREMENDA() 

      

   

Drogko Popular 93  

    

        

ti 

        

         

o 

  

El a e)  rd 
a 

 

  

Fonte: www.google.com.br  

Página 11 de 21 



VAPT VUPT 
VaptVupt 
	

I DADÃO 
	

000631 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Mangaiô Shopping possui o modelo de atendimento composto por balcão 

único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 09, 10, 11, 12 apresentam o balcão de recepção/triagem, a espera e a área de atendimento 

dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 09— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 10— Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 12 — Área de Atendimento 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em alta resistência, na cor cinza. 

A Imagem 13 mostra o piso da Unidade. 

Imagem 13 — Piso cerâmico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em placas de PVC, na cor branca em toda área de atendimento, trazendo 

claridade ao ambiente. 
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A Imagem 14 mostra o forro da Unidade e a iluminação. 

Imagem 14— Forro em PVC e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de fachadeiro e logomarca 

aplicada nos painéis de vidro da fachada; placas aéreas fixadas no teto com fios de sustentação 

sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos mesmos; identificação da 

numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de aproximadamente 80cm de 

altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos componentes da sinalização 

padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 
Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

Não existe ligação de energia elétrica da concessionária na Unidade VAPT VUPT Mangalô Shopping, a 
energia é proveniente de ligação clandestina. 

A rede de energia elétrica disponível na Av. Mangalô não suporta a carga necessária de consumo de 

energia utilizada na Unidade e a ligação clandestina aumenta o risco de acidente. 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem em prumadas de eletrocalhas junto às paredes que alimentam as mesas de trabalho 

e pontos de atendimento, conforme se pode observar na Imagem 15. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas e lâmpadas fluorescentes. 
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Imagem 15 — Eletrocalha (forro e aparente) 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Av. Mangalô possui uma rede subterrânea de água potável e as lojas do shopping e as demais lojas 

da avenida possuem ligações com o sistema de água potável interligada à rede para abastecimento. 

A água utilizada na Unidade é proveniente de um poço artesiano perfurado pelo proprietário do 

shopping. Não existem informações acerca da legalidade deste poço e da qualidade da água. 

Não existem sanitários para o público e funcionários dentro da Unidade, são utilizados os sanitários 

disponibilizados pelo shopping. 

Existem hidrante e extintores de incêndio na Unidade, conforme se pode observar na Imagem 16. 

Imagem 16— Extintor e hidrante 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split nas áreas de atendimento e 

salas internas; entretanto, as instalações são totalmente inadequadas em termos de conforto térmico 

para os usuários e funcionários, pois o ambiente é insalubre, necessitando de reforma geral para 

humanizar a Unidade. 

A cobertura possui vazamentos generalizados, calhas entupidas e instalação inadequada dos 

condensadores do ar condicionado em cima do telhado e das calhas de água pluviais. 

A imagem 17 apresenta um aparelho tipo Split instalado na parede, próximo ao forro da Unidade. 

Imagem 17 — Ar Condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

A copa não está adequada para o conforto e a convivência dos funcionários, com mobiliário 

inadequado (são utilizados armários altos e baixos do mesmo padrão da área de atendimento para 

guarda de mantimentos, louças etc.), conforme pode ser observado na Imagem 18. 

A Unidade possui uma pequena área de serviço com tanque e local para colocação de baldes e 

vassouras de limpeza, e outros objetos. 

A Imagem 19 apresenta a área de serviço da Unidade. 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 19 — Área de Serviço 

Fonte: Imagem própria 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• BALCÃO ATENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SE FAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. 

A Configuração dos computadores é, em sua maioria, core i5 com 4GB de memória RAM, tanto os da 

SEGPLAN, como os dos demais Órgãos Parceiros. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 20Mbps, fornecido pela Embratel e outro link via 

rádio de 4Mbps. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 
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Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

QTDE 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

PAINEL DE SENHA 

CÂMARAS FOTOGRÁFICAS 

LEITOR BIOMÉTRICO 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL  

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

SAN EAGO 

ATENDE + 

SCT/SINE 

SAN EAGO 

PROCON 

CELG 

SEGRAN 

SCT/SINE 

DETRAN 

SSP 

SSP 

SCT/SINE 

DETRAN 

SE FAZ 

DETRAN 

SSP 

SCT/SINE 
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Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Mangalô Shopping não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do exposto nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT Mangalô 

Shopping se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, será necessário realizar 

uma reforma e adequação das instalações para melhoria das instalações elétricas, de lógica e de 

iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para 

funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, instalação de nobreak, 

bem como a troca dos computadores e outros equipamentos que se façam necessários. A melhoria da 

infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao cidadão, ao 
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proporcionar um ambiente mais humanizado e estruturado, bem como para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também serão objeto de melhoria a programação visual, os mobiliários e utensílios, 

visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e funcionários, aliado a um padrão 

visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Mangaiô Shopping, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Mangaiô Shopping a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 

Página 21 de 21 



APÊNDICE 11- UNIDADE VAPT VUPT PASSEIO DAS ÁGUAS SHOPPING 

••••••••••••41•11 ••••••••••••••• ••••••••••••••• ,••••••••• *orne •••• ••••• **Me •••••••••••••••• ••••••••• *Gee** I elle* fie *II e,...•  11 0115 11111•••••••••• 11 ••••••••••••••• 

	

11110111114C 	CO 11141114111111 11111111•E‘4“01/ 911611114 11•11111**".11111.111111111 11411•••••••••••• 111141•••••••••••• ..***••••••••••• • •114114,•• ••••••51111 
,G444:444.4Vin.  

	

044* 	II* f• 	• 

DVAPT VUPT 
I DADA° 000641 

FATOR 9 
ANEXO III - ITEM 3.2.9 DO EDITAL 

CONHECIMENTO DO NEGÓCIO 



 

VAPT VUPT 
'DADA° 

 

VaptVupt 000642 

 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO 	 4 
2. INFORMAÇÕES GERAIS 	 4 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 	 4 
4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 	 4 

4.1 	Localização 	  4 
4.2 	Vias de Acesso 	  6 
4.3 	Acessibilidade 	  7 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 	 9 
6. UNIDADE VAPT VUPT 	 12 
6.1. 	Modelo e Gestão do Atendimento 	  12 
6.2. 	Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 	  14 

	

6.2.1. 	Piso 	  14 

	

6.2.2. 	Forro 	  14 

	

6.2.3. 	Programação Visual 	  15 

	

6.2.4. 	Mobiliário 	  15 

	

6.2.5. 	Instalações Elétricas e de Lógica 	  15 

	

6.2.6. 	Instalações Hidrossanitárias 	  16 

	

6.2.7. 	Instalações de Ar Condicionado 	  16 

	

6.2.8. 	Áreas de Apoio 	 17 

6.3. 	Recursos Humanos 	 17 
6.4. 	Órgãos Parceiros 	  17 
6.5. 	Tecnologia 	  17 

	

6.5.1. 	Equipamentos de Informática 	  18 

	

6.5.2. 	Solução Tecnológica de Relacionamento 	 18 

7. CONCLUSÃO 

	

	 18 

Índice de Imagens 

Imagem 01 — Mapa de Situação 	 5 
Imagem 02 — Fachada Principal 	  6 
Imagem 03 — Vias de Entorno — Avenida Perimetral 	  6 
Imagem 04 — Acessibilidade — Entrada principal do Shopping 	 7 
Imagem 05 — Acessibilidade — Estacionamento coberto de motos na área do shopping 	 8 
Imagem 06 — Acessibilidade — Entrada principal da Unidade 	 8 
Imagem 07 — Mapa do Sistema Viário do entorno da Unidade VAPT VUPT 	 9 
Imagem 08 — Estações de Ônibus proximidades Unidade VAPT VUPT 	 10 
Imagem 09 — Estações de Ônibus proximidades Unidade VAPT VUPT 	 11 
Imagem 10 — Recepção e triagem/Área de Autoatendimento 	  12 
Imagem 11 — Espera 	  13 
Imagem 12 — Área de Atendimento 	  13 
Imagem 13 — Porta e Saída de Emergência 	  14 
Imagem 14 — Forro e iluminação 	  14 
Imagem 15 — Eletrocalhas para passagem fiação elétrica e de lógica 	  15 
Imagem 16 — Sanitário funcionários 	  16 

Página 2 de 19 



  

VAPT VUPT 
I DADA° 

  

   

000643 VaptVupt 

  

   

    

Imagem 17 — Ar Condicionado 	  16 

Índice de Figuras 

Figura 01 — Mapa de Localização 	  5 
Figura 02 — Terminal Recanto do Bosque nas proximidades da Unidade VAPT VUPT - 	 9 
Figura 03 — Terminal Rodoviário de Goiânia nas proximidades da Unidade VAPT VUPT - 	 10 
Figura 04 — Trajeto em caminhada da Av. Perimetral até Unidade VAPT VUPT 	 11 

Índice de Tabelas 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 	  18 

Página 3 de 19 



  

VAPT VUPT 
I DADÃO 

  

   
000641 VaptVupt 

  

   

    

6. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

7. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 	 31/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Joelma Maria Lopes Gomes 

Função 	 Coordenadora 

8. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Perimetral Norte, Residencial Humaitá, Shopping 
Endereço 

Passeio das Águas. Goiânia - GO 

Localização 	 Shopping Passeio das Águas — Região Norte 

08h às 20h, de segunda à sexta-feira, e das 8h às 13h 
Horário de Funcionamento 

nos sábados, feriados e dias de pontos facultativos 

Data Inauguração 	 12/11/2013 

Área 	 838,44m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento, térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 11 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e o Shopping 
Locação 

Passeio das Águas 

Condomínio 

9. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas está localizada no Shopping Passeio das Águas, na Avenida 

Perimetral, Região Norte de Goiânia. 

O Shopping Passeio das Águas possui 273 lojas, 7 salas de cinema e possui 4.000 vagas de 

estacionamento, que é gratuito. 

A entrada principal da Unidade se localiza em área externa do empreendimento, inteiramente 

independente dos acessos do shopping. 
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As Figura 01 e Imagem 01 apresentam os mapas de localização e de situação da Unidade, 

respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

Q 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

A Avenida Perimetral Norte é constituída de duas pistas com duas faixas de rolamento cada uma, com 

um sentido único de tráfego, separadas por canteiro central, pouco arborizado. 

Os passeios ao lado do shopping são em bloquete retangular intertravado, com trecho em piso tátil e 

arborizado. 

Apesar da extensão da Av. Perimetral, existe um único local com semáforo e faixa de pedestre para 

travessia. A rampa acessível no passeio está danificada e a área não atende às novas normas de 

acessibilidade, pois não possui guia para deficientes visuais. 

A Imagem 03 apresenta a Av. Perimetral, onde está localizada a Unidade. 

Imagem 03 — Vias de Entorno — Avenida Perimetral 
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Fonte: google.com.br  
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4.3 Acessibilidade 

A Unidade tem acesso independente pela área externa do shopping e pelo interior do mesmo o acesso 

é feito pelo mall das lojas e a descida é feita pela escada rolante ou elevador até a Praça de 

Alimentação. 

Na Imagem 04 é apresentado o acesso para o Shopping Passeio das Águas, com faixa de travessia para 

pedestre, na Imagem 05 o estacionamento coberto para motos e na Imagem 06 o acesso à Unidade 

pela lateral do Shopping. 

Imagem 04— Acessibilidade — Entrada principal do Shopping 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 05 — Acessibilidade — Estacionamento coberto de motos na área do shopping 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06— Acessibilidade — Entrada principal da Unidade 

Fonte: google.com.br  
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10. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A via principal do sistema viário que oferece acesso a Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas é a Av. 
Perimetral e as Av. Goiás, Av. Nerópolis, Av. Eurico Viana, Av. Horácio Costa e Silva e Av. Caminho 
Cunha também são vias que dão acesso à mesma. 
Na Imagem 07 é mostrado o sistema viário no entorno da Unidade. 

Imagem 07— Mapa do Sistema Viário do entorno da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

Próximos ao shopping se situam dois terminais de transporte urbano, o Terminal Recanto do Bosque 
e o Terminal Rodoviário de Goiânia, conforme mostram as Figuras 02 e 03. 

Figura 02— Terminal Recanto do Bosque nas proximidades da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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Figura 03— Terminal Rodoviário de Goiânia nas proximidades da Unidade VAPT VUPT - 
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Fonte: google.com.br  
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Na imagem 08 se pode identificar as estações de ônibus nas proximidades da Unidade e na Figura 04 

é mostrado o percurso em caminhada do Shopping Passeio das Águas até a AV. Perimetral. 

Imagem 08— Estações de Ônibus proximidades Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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Figura 04 — Trajeto em caminhada da Av. Perimetral até Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

Avia de acesso à Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas possui abrigos de ônibus próximos da entrada 

do shopping, conforme mostra a Imagem 09. 

Imagem 09— Estações de Ônibus proximidades Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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11. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas possui o modelo de atendimento composto por balcão único 

de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 10, 11, 12, 13 e 14 apresentam a recepção/triagem, a espera, a área de atendimento dos 

Órgãos Parceiros integrantes da Unidade e saída de emergência. 

Imagem 10 — Recepção e triagem/Área de Autoatendimento 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 11 - Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 12 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 13 — Porta e Saída de Emergência 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 

peças, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento, 

trazendo claridade ao ambiente. 

A Imagem 14 apresenta o forro e a iluminação da Unidade. 

Imagem 14— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de fachadeiro e logomarca 

aplicada nos painéis de vidro da fachada; placas aéreas fixadas no teto com fios de sustentação 

sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos mesmos, identificação da 

numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de aproximadamente 80cm de 

altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos componentes da sinalização 

padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

As divisórias e mobiliários são novos, em bom estado de conservação. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos aparentes, que descem em prumadas junto às 

paredes e que alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

A Imagem 15 mostra as eletrocalhas do sistema elétrico e de lógica da Unidade. 

Imagem 15 — Eletrocalhas para passagem fiação elétrica e de lógica 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sistema contra incêndio tipo sprinkler. 

Existem sanitários para funcionários dentro da Unidade, com sanitário acessível e os sanitários ao 

público são disponibilizados na Praça de Alimentação do Shopping. 

A Imagem 16 apresenta o sanitário de funcionários. 

Imagem 16— Sanitário funcionários 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e a climatização é satisfatória para o conforto térmico dos 

usuários e funcionários dependendo da época da incidência do sol dentro da área da Unidade. 

A Imagem 17 mostra os aparelhos Split instalados junto ao forro da Unidade. 

Imagem 17 — Ar Condicionado 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CENTRAL DE VAGAS 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADODE GOIÁS - IPASGO 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. Os computadores possuem 

em sua maioria, a configuração com processador core i5 com 4GB de memória RAM, tanto os 

equipamentos pertencentes à SEGPLAN, quanto dos demais órgãos. 
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A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 16Mbps, fornecido pela Operadora Embratel. 

Os computadores estão em bom estado e as instalações de lógica necessitam de manutenção e 

identificações no rack. 

6.5.2. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

  

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

2 

2 

1 

         

I PASGO 

DETRAN 

SAN EAGO 

SE FAZ 

SCT/SINE 

PREFEITURA 

SEGPLAN 

SCT/SINE 

DETRAN 

DETRAN 

SCT/SINE 

SCT/SINE 

DETRAN 

IMPRESSORA 

          

           

           

           

PAINEL DE SENHA 

CÂMARAS FOTOGRÁFICAS 

          

          

LEITOR BIOMÉTRICO 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

          

          

          

          

          

            

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.3. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do exposto nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT Passeio das 

Águas se encontra em boas condições de funcionamento, sem maiores necessidades de inte enção 

na infraestrutura física; apenas algumas ações pontuais. 

Página '8 de 19 



VAPT VUPT 
vqnvupt 
	

I DADÃO 
	

000659 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Passeio das Águas a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

17/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Brunno Monta ndon Souza 

Função 
	

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Av. Anhanguera, 14404 — Ca puava. Goiânia - GO 

Localização 	 Portal Shopping 

08h às 20h, de segunda à sexta-feira, e das 8h às 13h 
Horário de Funcionamento 

nos sábados, feriados e dias de pontos facultativos 

Data Inauguração 	 15/10/2017 

Área 	 Estimado em 150m2 

N° de Pavimentos 	 01 pavimento, térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 10 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e o Portal 
Locação 

Shopping 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Portal Shopping está localizado no Portal Shopping, na Avenida Anhanguera, 

uma das mais importantes e movimentadas avenidas de Goiânia. 

O Portal Shopping está ao lado do Terminal Padre Pelágio, um dos maiores terminais centralizadores 

e distribuidores do transporte público municipal de Goiânia. Possui uma localização privilegiada, pelo 

grande número de habitantes da região, que totalizam mais de 500 mil pessoas. 

O Portal Shopping possui 1.241 vagas de estacionamento. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Portal Shopping estão apresentadas na Figura 01 e 

na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

o 

9 VAPT VUPT Portal Shopping 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada do Portal Shopping é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02— Fachada e entrada principal da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Av. Anhanguera onde está situada a Unidade VAPT VUPT Portal Shopping, é uma via com 02 pistas 
separadas por canteiro central, e faz esquina com a Avenida Perimetral Norte, via de sentido único; 
ambas vias possuem pavimentação em asfalto, em bom estado de Conservação. 
As ruas possuem sinalização com faixas de pedestres para travessia e rampas acessíveis, entretanto 
não possui guia para deficientes visuais. 
As Imagens 03 e 04 mostram a Av. Anhanguera e a Av. Perimetral Norte. 

Imagem 03— Via de acesso — Av. Anhanguera 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Via de acesso — Av. Perimetral Norte 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Portal Shopping se dá através do passeio do empreendimento, que 

possui acessibilidade, em bom estado de conservação. 

Internamente a Unidade está situada no pavimento térreo do Portal Shopping e o acesso é realizado 

por meio das circulações do mall. 

A Imagem 05 mostra a entrada da Unidade. 

Imagem 05— Acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Localização privilegiada em relação a mobilidade urbana devido as vias no entorno da Unidade, 
principalmente a Av. Anhanguera, e as demais que integram a estrutura viária principal de Goiânia. 
A Unidade VAPT VUPT Portal Shopping está a 700m do Terminal Padre Pelágio, que é um dos mais 
importantes e maiores de Goiânia, com 22 linhas de ônibus, sendo que as mais importantes f zem o 
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Eixo Norte-Sul e também é um integrador para os municípios da Região Metropolitana, como 
Trindade e Goianira. 
Próximo à Perimetral Norte e às GO-060 e GO-070, faz integração das linhas que atendem a outros 
municípios. 
A Figura 04 mostra a distância do Terminal Padre Pelágio e o Portal Shopping, enquanto a Imagem 06 
mostra o Terminal Padre Pelágio. 

Figura 02 - Avenidas e ruas no entorno da Unidade por onde passam o transporte coletivo 
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Figura 03— Distância Terminal Padre Pelágio ao Portal Shopping 

Pes\s  

9 min 
a cada 15 min 

o 

OTerminal Padre Pelágio 

00-060 	 El 	 A. 15a,id ,rarites 

-a, 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06 —Terminal Padre Pelágio 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Portal Shopping possui o modelo de atendimento composto por balcão único 

de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 	 ii 

Página 9 de 15 

o 



O 	‘VAPT VUPT 
VaptVupt 	O  I DADÃO 

 

00C-tB69 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 

VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 

Fator 9, Diagnóstico. 

As Imagens 07 e 08 apresentam as áreas de recepção e triagem e área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 07 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Área atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 

peças, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de atendimento, 

conforme Imagem 09. 

Imagem 09— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de testeira com nome da 

Unidade e logomarca VAPTVUPT, placas aéreas fixadas no teto com fios de sustentação sinalizando os 

Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos mesmos, identificação da numeração das mesas 

de atendimento em perfil tubular pintado, de aproximadamente 80cm de altura, placas 

direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos componentes da sinalização padrão utilizada 

nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em bom estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em boas condições de uso. 
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6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidas no forro, e as prumadas de descidas são nas paredes e alimentam as mesas de trabalho e 

pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, em alumínio, fixadas diretamente no forro, em calhas duplas com aletas 

e lâmpadas fluorescentes. 

As instalações de lógica estão em bom estado de conservação. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para uso dos funcionários, masculino e feminino e sanitário acessível, em 

boas condições de uso, conforme pode ser visto nas Imagem 10. 

Os usuários utilizam os sanitários do Portal Shopping. 

Imagem 10— Sanitário masculino e feminino adaptado para acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado tipo Split, nas áreas de atendimento e salas internas, 

com bom conforto térmico para os usuários e funcionários. 

A Imagem 11 mostra um aparelho de ar condicionado Split instalado junto ao forro da Unidade. 

Imagem 11 — Ar condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

A copa da Unidade está em boas condições razoáveis de uso pelos funcionários, precisando melhorar 

a humanização do ambiente, conforme pode ser visto na Imagem 12. 

Imagem 12— Copa 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 
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6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADODE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. 

Todos os computadores possuem a mesma configuração, Core i5, e foram todos doados pelo Portal 

Shopping e estão em bom estado de conservação. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

A Unidade possui dois links de dados, um de 2MB, fornecido pela Operadora Embratel e outro de 15MB 

através de rádio. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 	 QTDE 
	

ÓRGÃO 

COMPUTADOR 	 44 	 PORTAL SHOPPING 

3 	 OUTSOURCING 

1 	 IPASGO 

1 	 SSP 
IMPRESSORA 

1 	 SCT/SIN E 

1 	 CLÍNICA MEDICA 

1 	 SANEAGO 

PAINEL DE SENHA 	 2 	 SEGPLAN 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

    

   

ÓRGÃO 

 

QTDE 

 

   

    

CÂMARAS FOTOGRÁFICAS 	2 SEGPLAN 

SCANNER 1 	 OUTSOURCING 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Portal Shopping não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Portal Shopping se encontra em boas condições de funcionamento com infraestrutura adequada, e 

não foi identificada a necessidade de adequação ou melhorias nas instalações, apenas melhoria na 

ambientação da área da copa. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Portal Shopping, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, bem 

como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 

parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Portal Shopping a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 
VUPT. 

Página 15 de 15 



VAPT VUPT 
I DADÃO 

FATOR 9 
ANEXO III ITEM 3.2.9 DO EDITAL 
CONHECIMENTO DO NEGÓCIO 

APÊNDICE 13- UNIDADE VAPT VUPT PRAÇA DA BÍBLIA 

1144.111 •411114.4144 
411411411111144•1111114 ••••••••••••• Ge 
411••••••••44••• 
111414 11•801••••••• •••••••1141144/1411 11••••• • si 11 11•401111 1••••••• 444461~ *é 411411•44144411411 •••11 ••••••••••11 itt I C Cille••••••• I ‘1,44.11411•44•41114 

4444444•1111111111•I1 4 4. SilbelliklubS111114111116 
4 4••••••••••••• 1 ..49•11.61114111••••• • 4 ••••••••••••• 

	

4  • 44. *A • ••• 	• • 4 •••-likeig4h11.4e *MUI VO • 

	

f 	" 
44 • 

k,Y  



VAPT VUPT 
VaptVupt 
	

DADÃO 
	

00ó670 

Sumário 

1. INTRODUÇÃO 	 4 
2. INFORMAÇÕES GERAIS 	 4 
3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 	 4 
4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 	 4 

4.1 	Localização 	  4 
4.2 	Vias de Acesso 	  6 
4.3 	Acessibilidade 	  8 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 	 10 
6. UNIDADE VAPT VUPT 	 13 

6.1. 	Modelo e Gestão do Atendimento 	  13 
6.2. 	Aspectos de Infraestrutura e Instalações 	  15 

	

6.2.1. 	Piso 	  16 

	

6.2.2. 	Forro 	  16 

	

6.2.3. 	Programação Visual 	  17 

	

6.2.4. 	Mobiliário 	  17 

	

6.2.5. 	Instalações Elétricas e de Lógica 	  17 

	

6.2.6. 	Instalações Hidrossanitárias 	  18 

	

6.2.7. 	Instalações de Ar Condicionado 	 20 

	

6.2.8. 	Áreas de Apoio 	 21 

6.3. 	Recursos Humanos 	 22 
6.4. 	Órgãos Parceiros 	  22 
6.5. 	Tecnologia 	  22 

	

6.5.1. 	Equipamentos de Informática 	 23 

	

6.5.2. 	Solução Tecnológica de Relacionamento 	 23 

7. CONCLUSÃO 

	

	 23 

Índice de Imagens 

Imagem 01 — Mapa de Situação 	 5 
Imagem 02 — Fachada Principal 	  6 
Imagem 03 — Vias de Entorno— Av. Anhanguera 	 6 
Imagem 04 — Vias de Entorno— Vista Rua 256 	 7 
Imagem 05 — Av. Anhanguera e Rampa de acesso da Unidade para o Terminal 	  7 
Imagem 06 — Vista Terminal em frente a Unidade 	 8 
Imagem 07 — Rampa de acesso e estacionamento 	 8 
Imagem 08 — Escada do estacionamento para passeio interno 	 9 
Imagem 09 — Passeio em pedra portuguesa/Estacionamento e rampa de acesso ao Camelódromo 	 9 
Imagem 10 — Acesso principal a Unidade VAPT VUPT e corredores 	  10 
Imagem 11 — Corredor de acesso à Unidade separada por painéis de vidro 	  10 
Imagem 12 — Vista áerea das principais vias de entorno da Unidade VAPT VUPT 	 11 
Imagem 13 — Terminal de Ônibus Praça da Bíblia 	  11 
Imagem 14 — Entrada principal, recepção e triagem 	  13 
Imagem 15 — Espera 	  13 
Imagem 16 — Área de Atendimento 	  14 
Imagem 17 — Corredor de atendimento e retaguarda 	  14 

Página 2 de 24 



41/ 
VaptVupt 

    

 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

  

  

000677 

   

    

Imagem 18— Chegada da Escada de Acesso à Administração 	r 	  15 
Imagem 19— Sala da Coordenação 	 15 
Imagem 20— Piso cerâmico 	 16 
Imagem 21— Estrutura do forro/Iluminação 	 16 
Imagem 22 —Sala do CPD e Rack 	 17 
Imagem 23— Box do sanitário masculino e mictórios 	  18 
Imagem 24— Bancada dos sanitários 	  18 
Imagem 25 —Sanitário acessível 	  19 
Imagem 26 —Sanitário acessível 	  19 
Imagem 27— Mangueira para hidrante e Extintor, 	 20 
Imagem 28—Ar Condicionado 	 20 
Imagem 29 — Copa 	 21 
Imagem 30— Depósito Material de Limpeza e Área de Serviço 	 21 

Índice de Figuras 

Figura 01— Mapa de Localização 	 5 
Figura 02 — Eixos Viários 	  12 

Índice de Tabelas 

Tabela 01— Parque Tecnológico 	 23 

Página 3 de 24 



A 
VaptVupt 

    

 

VAPT VUPT 
WADA0 

  

  

000678 

   

    

1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 
localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 
pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 
As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 	 PRAÇA DA BÍBLIA 

Data da Visita 	 31/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Ligia Christina Campos de Oliveira 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Anhanguera, 2727, Setor Leste Universitário. 
Endereço 

Goiânia - GO 

Localização 	 Camelódromo Praça da Bíblia 

Segunda a Sexta: 07h às 19h Sábados e pontos 
Horário de Funcionamento 

facultativos: 07h às 12h 

Data Inauguração 	 04/10/2010 

Área 	 676,00 m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento térreo e mezanino 

Qtde. Órgãos Parceiros 	14 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 
Locação 

do imóvel 

Condomínio 	 SEGPLAN paga água e luz 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia está localizada na esquina da Via Anhanguera com a Rua 21, em 
um shopping popular "tipo camelódromo", local grande fluxo de veículos e pedestres da região, com 
comércio bastante diversificado e vizinho ao Terminal de Ônibus Urbano da Praça da Bíblia. 
O Setor Leste onde funciona o camelódromo Praça da Bíblia é uma zona de uso misto com edificações 

residenciais multifamiliares. 
A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Araguaia Shopping estão apresentadas na Figura 01 

e na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 
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Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02— Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

A Unidade está situada na Av. Anhanguera, via de grande movimento devido a quantidade de 

comércio na região e, também, do terminal de ônibus urbano em frente à U nidade. 

A sinalização das vias do entorno é bastante precária, colocando em risco a segurança dos pedestres 

e veículos, pois são vias de grande fluxo de pessoas e veículos. 

As imagens 03, 04, 05 e 06 apresentam a Av. Anhanguera. 

Imagem 03— Vias de Entorno— Av. Anhanguera 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Vias de Entorno— Vista Rua 256 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 —Av. Anhanguera e Rampa de acesso da Unidade para o Terminal 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 06— Vista Terminal em frente a Unidade 

Fonte: google.com.br  

4.3 Acessibilidade 

A área externa da edificação do Camelódromo necessita de obras de requalificação, principalmente 

em frente ao Terminal: recuperação das fachadas, reforma e adequação dos passeios e dos acessos a 

edificação. 

As áreas externas vizinhas ao Camelódromo precisam de um plano para urbanização de suas vias, 

calçadas e áreas livres, principalmente a Av. Anhanguera em frente a Unidade. 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia se dá através de rampa do nível da rua até a entrada 

do edifício, mas não está em boas condições de conservação, além de ter inclinação elevada para 

acesso de cadeirantes e não possuir guias para deficientes visuais, conforme se pode observar na 

Imagem 07. 

Existe também uma escada do estacionamento para o passeio da área de boxes comerciais como 

mostrado na Imagem 08. 

Internamente, o acesso à Unidade se dá por meio dos corredores dos boxes de comércio, conforme 

mostrado nas Imagens 09, 10 e 11. 

Imagem 07 — Rampa de acesso e estacionamento 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 08— Escada do estacionamento para passeio interno 

Fonte: google.com.br  

Imagem 09— Passeio em pedra portuguesa/Estacionamento e rampa de acesso ao Camelódromo 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 10— Acesso principal a Unidade VAPT VUPT e corredores 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11— Corredor de acesso à Unidade separada por painéis de vidro 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia está situada em uma das avenidas principais da cidade, 

caracterizada como um dos eixos que formam o sistema de transporte coletivo da cidade. 

O Terminal da Praça da Bíblia, em frente à Unidade, é contemplado com várias linhas de ônibus e 

alimentado pelos demais corredores viários. 
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Av. Anhanguera é o principal eixo do transporte coletivo Rede Metropolitana de Transporte Coletivo 

de Goiânia - RMTC e o Terminal Praça da Bíblia é o maior terminal do Eixo Anhanguera, com 

aproximadamente 29 linhas que fazem integração com outros municípios. 

A Imagem 12 apresenta a vista aérea das vias de entorno da Unidade. 

Imagem 12 — Vista áerea das principais vias de entorno da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

A Imagem 13 apresenta o Terminal da Praça da Bíblia. 

Imagem 13— Terminal de Ônibus Praça da Bíblia 

Fonte: Figura própria 

A Figura 02 mostra os Eixos Viários que integram a RMTC. 
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Figura 02- Eixos Viários 

Eixos a 

.0 Eixo Anhanguera 

Eixo Campinas-Campus 

. 0 Eixo Campus-Centro 

.0 Eixo Campus-Marista 

.0 Eixo Campus-Pç da Bíblia 

▪ Eixo Fued José Sebba 

..-0 Eixo GO 020 

.0 Eixo Vera Cruz 

Fonte: google.com.br  
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia possui o modelo de atendimento composto por balcão único 

de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 

VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 

Fator 9, Diagnóstico. 

As Imagens 14, 15, 16 e 17 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos 

Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 14— Entrada principal, recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Espera 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 16- Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 17 — Corredor de atendimento e retaguarda 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia está localizada no pavimento térreo do Camelódromo Praça da 

Bíblia, nos fundos da área de venda do empreendimento, com acesso pelos corredores dos boxes das 

lojas. 

A Unidade concentra a área de atendimento de público no pavimento térreo e no pavimento do 

mezanino, com acesso por uma escada, funciona a administração e áreas de apoio, conforme Imagens 

18 e 19. 

Imagem 18— Chegada da Escada de Acesso à Administração 

Imagem 19 — Sala da Coordenação 
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6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 

peças, na cor branca, conforme pode ser visto na Imagem 20. 

Imagem 20— Piso cerâmico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca em toda área de atendimento, trazendo 

claridade ao ambiente, conforme Imagem 21. 

Imagem 21 — Estrutura do forro/Iluminação 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de eletrodutos que alimentam as mesas de trabalho e pontos de 

atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas com lâmpadas fluorescentes. 

As instalações de dados precisam de manutenção, bem como identificações no rack. 

A Imagem 22 apresenta o rack da Unidade. 

Imagem 22— Sala do CPD e Rack 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários masculino e feminino e, em cada um deles, um sanitário acessível, 

conforme se pode observar nas Imagens 23, 24 e 25. É importante ressaltar que os sanitários 

localizados dentro da Unidade são utilizados pelos lojistas, pelos usuários do Camelódromo e até pelo 

público que passa pelo Terminal Praça da Bíblia. 

Imagem 23— Box do sanitário masculino e mictórios 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 24 — Bancada dos sanitários 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 25 — Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

A unidade possui bebedouros instalados para uso do público, como mostra a Imagem 26. 

Imagem 26— Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 
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A Unidade possui sistema de prevenção a incêndio composto por hidrantes e extintores, conforme 

pode ser visto na Imagem 27. 

Imagem 27 — Mangueira para hidrante e Extintor, 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, entretanto não possui conforto térmico para os 

usuários e funcionários, tornado o ambiente insalubre. 

A Imagem 28 apresenta aparelhos tipo Split instalados junto ao forro da Unidade. 

Imagem 28— Ar Condicionado 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório em condições precárias de funcionamento. As instalações são 

inadequadas, espaço reduzido, mobiliário é o mesmo utilizado na área de atendimento, pouca 

iluminação e ventilação, armazenamento de materiais de consumo, como água e produtos de limpeza, 

em baixo da bancada da pia, entre outros aspectos que fazem com que o ambiente não seja 

confortável e em condições satisfatórias de uso por parte dos funcionários, conforme pode ser visto 

na Imagem 29. 

Imagem 29 — Copa 

Fonte: Imagem própria 

Existe um depósito de material de limpeza e uma área de serviço com tanque em condições também 

precárias, como mostra a Imagem 30. 

Imagem 30— Depósito Material de Limpeza e Área de Serviço 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

• SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP (SISTEMA 

PRISIONAL) 

• TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad de assinatura digital, entre outros. Os 

equipamentos possuem, em sua maioria, configuração com processador core 2 duo, com 2GB de 

memória RAM, computadores antigos e que necessitam ser trocados. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

Um link de comunicação de dados da Unidade é de 25Mbps, fornecido pela Operadora Embratel e 

outro via rádio de 100Mbps. 
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6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

4 

1 

1 
	

DETRAN 

SCT 

SSP 

DETRAN 

SCT 

SSP 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Praça da Bíblia se encontra em condições precárias de funcionamento; com grandes necessidades de 
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melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas, lógicas, de 

iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, melhorias nas instalação dos sanitários e 

implantação de vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão e/ou troca do 

mobiliário, pintura geral, além da necessidade de instalação de nobreak, troca dos computadores e 

outros equipamentos. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, bem 

como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 

parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Praça da Bíblia a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 
VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

17 /11/ 2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

FABRÍCIO NUNES DE OLIVEIRA 

Função 
	

COORDENADOR 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

Ni' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. Vereador José Monteiro, n2  2233, Bloco G, Setor 

Nova Vila - Goiânia 

Unidade fica dentro do prédio da SEGPLAN que fica no 

terreno da SE FAZ 

Ininterruptamente, 24 horas por dia, 7 dias por 

semana, em regime de escala, incluindo sábados, 

feriados e pontos facultativos estaduais e feriados 

municipais (aniversário e padroeiro do município), de 

acordo com a demanda e particularidade de cada 

serviço prestado nesta Unidade 

22/09/2015 

Estimado em 75m2 

um único pavimento no térreo 

Não realiza atendimento ao público 

Propriedade da Secretaria de Estado de Fazenda - 

SE FAZ 

Prédio do Governo de Goiás, sem ônus de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter está localizada na Av. Vereador José Monteiro, no prédio da 

SEGPLAN que funciona no terreno da Secretaria da Fazenda -SEFAZ. 
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A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter estão apresentadas na Figura 01 e 
na Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

 

Fonte: google.com.br  

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade Padrão VAPT VUPT SCTI Datacenter está situada na Avenida Vereador José Monteiro, uma 

via com 02 pistas separadas por canteiro central, pavimentação asfáltica em bom estado de 

conservação. 
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A via conta com sinalização, faixas para travessia de pedestres e semáforos, entretanto a avenida não 

possui rampas acessíveis nos passeios e nem guia para deficientes visuais. 

A Imagem 02 mostra a Av. Vereador José Monteiro. 

Imagem 02 — Via de acesso - Av. Vereador José Monteiro — Entrada Secretaria da Fazenda 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter se dá na área interna onde está o edifício da SEGPLAN 

na área da SE FAZ. 

Existe estacionamento no local pelo qual os funcionários acessam o local onde funciona a Unidade. 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter fica a 2,8km do Terminal Rodoviário de Goiânia, sendo um 

local de fácil acesso e com facilidade de transporte público, com várias linhas de ônibus, como a 225, 

258, 262, 263,264,280, 302 e 581. 

A Imagem 03 mostra as linhas de ônibus no entorno da Unidade e a Imagem 04 a distância do Terminal 

Rodoviário Goiânia à Unidade Padrão. 

Localização privilegiada devido as vias no entorno da Unidade que integram a estrutura viária 

principal da cidade. Figura 02. 

Imagem 03— Linhas de ônibus no entorno da Unidade Padrão VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Distância Terminal Rodoviário Goiânia a Unidade Padrão 

Fonte: google.com.br  

Figura 02 — Mapa do Sistema Viário Básico da Região da Unidade 
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Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

Prefeityr_a 	d 

A Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter não faz atendimento ao público, só realiza atendimento por 

telefone ou online e, por esse motivo, não possui sistema de gestão de atendimento, nem sala de 

espera. 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

Não foi autorizado fotografar a Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter durante a visita técnica. 

A Unidade possui instalações em boas condições para as atividades desenvolvidas. 
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6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em granito. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em fibra mineral em placas assentadas sobre perfis metálicos. 

6.2.3. Programação Visual 

Como não tem atendimento ao público a Unidade não possui programação visual. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT no que diz respeito as divisórias e mesas 

de escritório, que são em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; 

cadeiras giratórias para funcionários em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos 
em laminado melamínico. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 
Claro ou Argila. 

As divisórias e mobiliários estão em bom estado de conservação 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro, e as prunnadas de descidas são nas paredes ou pilares e alimentam as mesas de 
trabalho e pontos de atendimento. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Existem sanitários no prédio para uso dos funcionários em boas condições de uso. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado tipo Split, satisfatório para o conforto térmico dos 
funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade não possui copa. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 
referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 
Os funcionários são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou são funcionários disponibilizados 
pelo próprio Órgãos Parceiro. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade não possui atendimento ao público e os serviços são do próprio órgão. 
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6.5. Tecnologia 

A Unidade Padrão VAPT VUPT SCTI Datacenter possui equipamentos com configuração, Core i7 com 

8GB de memória RAM, entre outros. 

Os computadores e instalações lógicas, estão em bom estado. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 
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11 

Fonte: Administração da Unidade 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 
SCTI Datacenter se encontra boas condições de funcionamento; não sendo necessárias obras de 

adequação para a melhoria da infraestrutura da Unidade 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT SCTI Datacenter a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 
VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da 

Proposta Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT 

VUPT em funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de 

aspectos como a localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte 

público, pavimentação das vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços 

prestados, gestão do atendimento, pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de 

relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o conhecimento do negócio a partir das 

estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento 

e embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

17/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Túlio César Elyades 

Função 
	

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua 05, n2  833 Quadra C-5 Lote 23 — Ed. Palácio da 

Prata — Setor Oeste — Goiânia — GO 

Praça Tamandaré 

Segunda a Sexta: 07h às 19h 

26/01/2006 

Estimado em 200m2 

01 pavimento, no mezanino. 

01 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SE FAZ e o proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade Padrão VAPT VUPT Delegacia Fiscal está localizada na Rua 05, em frente à Praça 

Tamandaré, no Setor Oeste de Goiânia. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Delegacia Fiscal estão apresentadas na 

Figura 01 e na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

o 

VAPT VUP"P Delegacia Fiscal 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Delegacia Fiscal é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada e entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Rua 05 onde está localizada a Unidade Padrão VAPT VUPT Delegacia Fiscal é uma via de 

sentido único e a Unidade está situada na esquina com a Avenida Assis Chateaubriand, via com 

02 pistas separadas por canteiro central e também no entorno da Rua 08 e Rua 03, vias de 

sentido único. 

Ruas com pavimentação asfáltica em bom estado de conservação, sinalização com faixa de 

travessia de pedestres e semáforos, com rampas acessíveis. 

A Unidade fica em frente à Praça Tamandaré e não existe estacionamento nas proximidades da 

mesma. Na frente do prédio existem algumas vagas de estacionamento para motos e veículos. 

As Imagens 03, 04 e 05 apresentam as vias de localização da Unidade e as ruas do entorno. 

Imagem 03— Ruas do entorno - Avenida Assis Chateaubriand 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 04— Ruas do entorno — Rua 5 e Rua 8 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Praça Tamandaré 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Delegacia Fiscal se dá através de elevador e escada. Na via de 
acesso possui rampa de acessibilidade e sinalização de faixa de travessia de pedestres e 
semáforos. 

Internamente na edificação existe escada e elevador para acesso dos usuários 

A imagem 06 mostra o passeio e rampas e a Imagem 07 a escada e elevador para acesso à 
Unidade VAPT VUPT Delegacia Fiscal. 
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Imagem 06— Calçada de acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Acesso à Unidade por Elevador e Escada 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade Padrão VAPT VUPT Delegacia Fiscal está localizada em frente à Praça Tamandaré, 

próxima ao Setor Central e da Praça Cívica contemplado com várias linhas de ônibus 

principalmente pela presença do Eixo Anhanguera, o que facilita a locomoção dos usuários para 

a Unidade. 
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A Figura 02 apresenta o sistema viário próximo à Unidade, a Figura 03 apresenta o mapa 

esquemático dos eixos nas proximidades a Praça Cívica e a Imagem 08 o ponto de ônibus. 

Figura 02 — Sistema Viário próximo Av. Assis Chateaubriand 

Fonte: Imagem Google 

Figura 03 — Mapa esquemático dos Eixos que chegam a Praça Cívica 

Go gle 

Fonte Rmtc- Goiânia 
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Imagem 08— Ponto de Ônibus Av. Assis Chateaubriand 

Fonte: Imagem própria 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade Padrão VAPT VUPT Delegacia Fiscal realiza o atendimento exclusivo da Secretaria da 

Fazenda do Estado de Goiás — SEFAZ. Possui o modelo de atendimento composto por balcão 

único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes 

da respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado 

ou obter informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e 

dar início ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento 

VAPT VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no 

Caderno do Fator 9, Diagnóstico. 

Nessa Unidade, o Coordenador, Supervisor e apoios também realizam atendimento ao público 

devido à complexidade de alguns processos no atendimento. 

As Imagens 09,10 e 11 apresentam as áreas de espera, área de atendimento e o painel de senhas 

da Unidade. 
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Imagem 09— Área de espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10— Área Atendimento 

• 
Fonte: Imagem própria 
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Imagem 11 — Painel de senha 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade Padrão VAPT VUPT Delegacia Fiscal tem uma área estimado em 200m2  e fica 

localizada no primeiro pavimento e no mezanino da edificação. 

Não foi identificada a necessidade de uma reforma, apenas algumas intervenções pontuais, 

como correção de pontos de infiltração em alguns locais, conforme Imagem 12. 

Imagem 12— Infiltração na área administrativa 

dei 

Fonte: Imagem própria 

\Çk)
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A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte 

entre as peças. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de 

atendimento, conforme Imagem 13. 

Imagem 13— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui em parte o padrão VAPT VUPT de programação visual, com identificação da 

numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de aproximadamente 80cm 

de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos componentes da 

sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPTVUPT, longarinas para espera dos usuários 

com assentos em espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação 

entre os Órgãos Parceiros, em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura 

eletrostática; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em 

alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários 

em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre 

outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor 

Cinza Claro ou Argila. 

As divisórias e mobiliários estão em boas condições de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas são pelas paredes e alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas 

diretamente no forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para funcionários, público e acessível. 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split, com climatização 

satisfatória para o conforto térmico dos usuários e funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos de forma a atender às condições mínimas para a alimentação, uma vez que a 

maioria dos funcionários levam suas refeições de casa e necessitam de infraestrutura para 

acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios utilizados. 

A copa da Unidade possui boas instalações conforme apresentado na Imagem 14. 

Imagem 14— Copa 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo 

contar com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional 

está referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela 

SEGPLAN ou são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera 

federal, estadual ou municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade presta apenas os serviços da Secretaria da Fazenda - SEFAZ: 
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6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras e painéis de 

senha. Os equipamentos, em sua maioria, com a configuração, Core i2 com 2GB a 6MB de 

memória RAM. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de 

energia elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 13Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

Os computadores e instalações lógicas se encontram em bom estado de conservação. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela 

Administração e estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

  

ÓRGÃO ITEM 	 QTDE 

 

  

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

PAINEL DE SENHA 

 

27 

 

SE FAZ 

OUTSOURCING 

SE FAZ 

 

9 

 

 

1 

 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Delegacia Fiscal não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com 

o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT 

VUPT Delegacia Fiscal se encontra em boas condições de funcionamento; sem maiores 

necessidades de melhorias na infraestrutura, apenas ações pontuais para correção de 

infiltrações, entre outras. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e 

crachás, dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus 

usuários e colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de 

informação clara e funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a 

padronização dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas 

funcionalidades no Sistema de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais 

interativo, permitindo uma gestão plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de 
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relatórios gerenciais que permitam a visão ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, 

para identificação de picos e vales, controle do fluxo de usuários, capacidade operacional, 

satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores 

necessidades da Unidade VAPT VUPT Delegacia Fiscal, que não dispõe de canais de 

relacionamento com o cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, 

terminais de autoatendimento e outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, 

com a necessidade de atualização e ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Delegacia Fiscal a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez 

mais, o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de 

forma abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das 

Unidades VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 
Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 
funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 
localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 
vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 
pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 
conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 
embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

30/10/2017 
Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

	
Kleber Pedro Pires 

Função 	 Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 
Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 
Imóvel 
Locação 
Condomínio 

Av. Eng. Atílio Corrêa Lima, Cidade Jardim. Goiânia 
GO 
Sede do DETRAN — Região Sudoeste 
Segunda a Sexta: 07h às 19h 
Sábados e pontos facultativos: 07h às 12h 
08/07/2011 
Estimativa de 900m2 
01 pavimento, no piso térreo do Edifício Sede do 
Detran 
03 
Propriedade do DETRAN — Governo de Goiás 
08/07/2011 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Detran está situada no Edifício Sede do DETRAN. A região é 
predominantemente comercial e de serviços, com segmentos empresariais de grande porte, com 
atividades diversificadas. 

O edifício Sede do Detran situa-se na Região Sudoeste de Goiânia e seus serviços alcançam toda a 
população da cidade. Possui estacionamento e vagas acessíveis. 
Inicialmente, a Unidade VAPT VUPT Padrão Detran foi implantada em um único ambiente, com acesso 
pela circulação central principal do Edifício Sede do Detran. Posteriormente, foi criada a Unidade 
Detran Empresarial, para atendimento aos permissionários implantada em uma área em frente, 
formando duas unidades distintas, separadas pela circulação principal. 
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A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Padrão Detran estão apresentadas na Figura 01 e 

na Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

Bosg 
dos El 

ST. MÁ 

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A entrada principal do edifício sede do Detran, onde fica localizada a Unidade VAPT VUPT Padrão 
Detran é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02— Entrada principal do edifício sede do DETRAN 
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Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

As imagens 03, 04 e 05 apresentam as vias de acesso ao edifício sede do Detran e as vias da área 
externa da edificação, onde fica localizada a Unidade VAPT VUPT Padrão Detran. 

Imagem 03 — Vias de Entorno— Cruzamento em frente ao Detran 

Fonte: google.com.br  

Imagem 04— Vias de Entorno— Área externa do edifício 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 05— Vias de Entorno— Blocos do edifício 

Fonte: google.com.br  

4.3 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Detran possui uma rampa de acesso da área externa para a entrada da 
Unidade, permitindo a acessibilidade de cadeirante. Possui piso tátil durante toda a extensão da 
entrada e apresenta também vagas exclusivas para cadeirantes e idosos. 
As imagens 06, 07e 08 mostram as rampas, escadas e elevadores para acesso à Unidade VAPT VUPT 
Padrão Detran. 

Imagem 06— Piso tátil circulação principal do Detran/Rampa acessível 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07 — Acesso principal à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08— Área externa com marcação de vagas acessíveis 

Fonte: google.com.br  

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Detran está localizada em uma região que possui uma malha viária 
diversificada, com várias possibilidades de acesso à Unidade. 
O transporte urbano por ônibus se beneficia com a proximidade de alguns Terminais Urbanos, como o 
Terminal Dergo e o Terminal das Bandeiras. 
O Terminal Dergo está a 2,3 km da sede do Detran e fica próximo à Rodoviária de Campinas, com 
acesso a outros terminais de integração de transporte público de Goiânia. Faz ligações com outros 
municípios da Região Metropolitana, como Gua pó, Nova Veneza e Santo Antônio e possui 
aproximadamente 16 linhas de ônibus. 
O Terminal das Bandeiras é outro importante terminal de integração de ônibus, por onde passam 
milhares de pessoas diariamente. Possui aproximadamente 32 linhas de ônibus e está situado a 3,9 
Km do Edifício Sede do Detran. 
Estes terminais se interligam com as Linhas Expressas e as Alimentadoras. O ponto de ônibus mais 
próximo da unidade está a 200m com várias linhas que se integram nos terminais citados. 
As Figuras 02, 03, 04 e 05 apresentam o mapa do sistema viário e entorno da Unidade e a distância do 
Terminal Dergo e Bandeiras à Unidade VAPT VUPT Padrão Detran. 
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Figura 02 — Mapa do Sistema Viário do entorno 
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Fonte: google.com.br  

Figura 03— Mapa do Sistema Viário 

Fonte: Figura própria 
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Figura 04— Distância Terminal Dergo ao VAPT VUPT Padrão Detran 

Fonte: Figura própria 

Figura 05 — Distância Terminal das Bandeiras ao VAPT VUPT Padrão Detran 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

Existe a Unidade VAPT VUPT Padrão Detran - Pessoa Física para atendimento ao cidadão comum e a 
Unidade Detran Empresarial, para atendimento aos permissionários. Além deste serviço, foi criado o 
VAPT VUPT Expresso, o Agendamento do Atendimento e o Detran Digital, a saber: 

- VAPT VUPT Detran Pessoa Física: oferece atendimento ao cidadão; 
- VAPT VUPT Detran Empresarial: atende a permissionários; 
- VAPT VUPT Detran Expresso: usuários que buscam serviços de baixa complexidade; 
- VAPT VUPT Detran Digital: serviços virtuais. 

O Sistema de Gestão de Filas utilizado na Unidade, no momento da visita era o Sistema de Gestão do 

Atendimento - SIGA da Visual. 
Possui o modelo de atendimento composto por balcão único de recepção/triagem para todos os 
serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da respectiva Unidade, situado na entrada, para 

que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter informações. 
Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 
integrada para todos os serviços, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início ao 

atendimento propriamente dito. 
As Imagens 09, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 apresentam a entrada principal, recepção/triagem, 
espera, a área de atendimento, balcão e totem de emissão de senhas, mesas para preenchimento de 
formulários dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 09— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Empresarial - Corredor de acesso 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 10— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Emoresarial - Entrada orineinal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Empresarial — Espera 
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Imagem 12 — Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Empresarial — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Pessoa Física — Área Espera 

Fonte magem te-oona 

Página 13 de 23 



  

VAPT VUPT 
IDADÃO 000736 VaptVupt 

 

   

Imagem 14— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Pessoa Física — Área atendimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Expresso — Balcão e Totem de emissão de senhas 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 16— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran Expresso — Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 17 — Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Atendimento de pessoas com deficiência auditiva 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 18— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Mesas para preenchimento de formulários 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 19— Unidade VAPT VUPT Padrão Detran —Junta Médica 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Pessoa Física possui piso em granito e a Unidade VAPT VUPT 
Padrão Detran — Empresarial possui piso em cerâmica. 
As imagens 20 e 21 apresentam os tipos de piso utilizados. 
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Imagem 20— Piso em granito Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Pessoa Física 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 21 — Piso em cerâmica Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Empresarial 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Pessoa Física possui forro em gesso acartonado e trechos em 

forro colmeia. 
A Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Empresarial possui forro em gesso acartonado. 
A Imagem 22 apresenta o forro e iluminação da Unidade. 

Imagem 22— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 
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A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 
teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 
mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 
aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 
componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 
A Programação Visual encontra-se em bom estado de conservação. 

Foi identificada a necessidade de placas aéreas de sinalização visual na área de circulação principal 
para orientação do cidadão. 

A imagem 23 apresenta os painéis e informativos do agendamento online. 

Imagem 23 — Painéis e informativo do agendamento online 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPTVUPT, composto por longarinas para espera dos 
usuários com assentos em espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação 
entre os Órgãos Parceiros, em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura 
eletrostática; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio 
com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma 
injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 
O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 
Claro ou Argila. O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

Imagem 24— Mobiliário e divisórias 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 
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As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 
prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos que alimentam as mesas de 
trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 
forro, em calhas duplas com lâmpadas fluorescentes. 
As instalações de lógica necessitam de manutenção e identificações no rack. 
As Imagens 24 e 25 mostram eletrocalhas, iluminação e rack da Unidade. 

Imagem 25— Eletrocalhas e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 26— Rack da Unidade 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Os sanitários masculino e feminino destinados ao público estão situados no corredor da circulação 
principal. Os sanitários masculino e feminino destinados a funcionários existem apenas na Unidade 
Pessoa Física. 

A imagem 28 apresenta os sanitários de funcionários da Unidade VAPT VUPT Padrão Detran — Pessoa 
Física. 
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Imagem 27 — Sanitários funcionários 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

As instalações de ar condicionado são tipo Split e Split Cassete e estão funcionando perfeitamente. 

A Imagem 26 mostra aparelhos Split e Split Cassete instalados na parede e no forro da Unidade, 

respectivamente. 
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Imagem 28— Ar Condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 
Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 
biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, PAD para assinatura digital, entre outros 
A Unidade possui os equipamentos com configurações distintas que podem variar de core i3, core i5 
ou core i7, com memórias que variam de 2 a 8GB de memória RAM. Alguns computadores já estão 
obsoletos e precisam ser trocados. 
A Unidade possui nobreak e sistema de CFTV com 17 câmeras. 
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Imagem 29— Terminal de Avaliação automatizada 

Fonte: Imagem própria 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 
estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

116 	 DETRAN 

6 	 DETRAN 

PAINEL DE SENHA 

CÂMARAS FOTOGRÁFICAS 

LEITOR BIOMÉTRICO 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

COLETOR DE AVALIAÇÃO  

6 	 DETRAN 

8 	 DETRAN 

8 	 DETRAN 

7 	 DETRAN 

64 	 DETRAN 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Detran não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 
Padrão Detran se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, com necessidade 
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de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas, lógicas, de 
iluminação, instalação de sanitários e vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, 
revisão do mobiliário, além da necessidade de troca de parte dos computadores e outros 
equipamentos. 
A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 
cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 
colaboradores que ali atuam. 
Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 
dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 
funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 
dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 
de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 
plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 
ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 
fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 
da Unidade VAPT VUPT Padrão Detran, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 
como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, bem 
como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 
parque tecnológico existente. 
O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Padrão Detran a tornará 
ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 
resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 
abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 
VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

17 /11/ 2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Mariângela Alves de Melo 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua Dr. Olinto Manso Pereira, n° 45, Setor Sul, Goiânia 

— GO. CEP — 74.083-105 

Sede do IPASGO 

Segunda a Sexta: 07h às 17h 

01/01//2011 

Estimado em 350m2 

01 pavimento, térreo 

03 

Sede própria do IPASGO 

Cessão de uso do IPASGO sem ônus para a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE está situada na sede do 
IPASGO. 

Nas proximidades da Unidade estão o Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Museu Goiano Professor 

Zoroastro Artiaga e o Instituto de Coloproctologia de Goiânia. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE 
estão apresentadas nas Figura 01 e Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 - Mapa de Localização 

9 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE é apresentada 

na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada e entrada da Unidade 

'Ir 
	

"Ply  

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE situada na Rua Doutor Olinto 

Manso Pereira, via de sentido único, nas proximidades da Rua 93, via de sentido único e a Rua 10, que 

é uma via com 02 pistas separadas por canteiro central. 

Existe semáforo no cruzamento das Ruas 10 com Rua Doutor Olinto Manso Pereira, com faixas de 

travessia de pedestre nas aproximações, com rampas de acessibilidade nas calçadas e guias para 

deficientes visuais. 

A pavimentação é em asfalto e está em boas condições de uso. 

As Imagens 03 e 04 mostra as vias do entorno da Unidade. 

Imagem 03— Vias de entorno — Rua 10 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 04— Rua Dr. Olinto Manso Pereira e cruzamento com a Rua 10 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE se dá através nível 

do passeio até a entrada do edifício. O passeio possui guia para deficientes visuais, conforme se pode 

observar na Imagem 05. 

Imagem 05 — Calçada de acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Na Figura 02 é demostrada o mapa do sistema viário da região com a localização da Unidade. 

A unidade é servida por transporte coletivo por ônibus, com ponto de parada a 280m da Unidade, na 

Rua 10. As linhas 019, 027, 400 passam pelo local, facilitando o acesso dos usuários. 

A Imagem 06 mostra o ponto de ônibus da Rua 10. 
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Imagem 06— Ponto de Ônibus na Rua 10 

Fonte: Imagem própria 

Figura 02 — Mapa do Sistema Viário Básico da Região da Unidade 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE realiza atendimento 

exclusivo à saúde e prevenção para os servidores públicos e possui consultórios médicos e medicina 

do trabalho. 
A Unidade possui uma recepção e triagem única para atender todos os serviços e um espera 

integrada. 	 II 
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Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 07 e 08 apresentam as áreas de espera e área de atendimento da Unidade. 

Imagem 07— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08— Área Espera e Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE funciona em um edifício 

adaptado para atender as necessidades das atividades realizadas. 

Às instalações estão em razoáveis condições, mas é necessária uma grande intervenção para reforma 

e adequação da Unidade para reparo na fachada, que está com o revestimento das pastilhas caindo, a 
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pintura estragada, correção das infiltrações, bem como a adequação da caixa d'água para a demanda 

de consumo, entre outras necessidades. 

As Imagens 09, 10, 11 e 12 mostram salas de atendimento médico, salas administrativas, salas de 

atendimento e paredes com infiltração 

Imagem 09 — Consultório Médico 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10— Sala de Homologação e Sala de Protocolo 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Infiltração nas paredes 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica, apresentando manchas em alguns pontos. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, em bom estado de conservação, conforme 

Imagem 12. 

Imagem 12 — Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando as áreas de atendimento com a plotagem indicativa, 

identificação da numeração das mesas de atendimento, placas direcionadoras, placas de porta etc., 

todos elementos componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico 

e estrutura em alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os 

usuários em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, 

entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário da Unidade é novo, em bom estado de conservação. 
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6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de eletrodutos também embutidos nas paredes que alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas simples e lâmpadas fluorescentes. 

A instalação das tomadas de alimentação de energia e de lógica necessitam de revisão e readequação, 

muitos fios e cabos pregados nos rodapés ou soltos, conforme Imagens 13 e 14. 

Imagem 13— Rack CPD da GESPRE e instalações elétricas e lógica 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 14 — Cabeamento logico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitá rias 

A Unidade possui sanitários masculino, feminino e acessível. 

A caixa d'água existente é insuficiente para armazenar água na quantidade necessária ao consumo da 

Unidade, gerando desconforto quando falta água para uso nos sanitários. 

As Imagens 15 e 16 mostra o acesso aos sanitários, as instalações dos mesmos e o sanitário acessível.  ‘.1 
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Imagem 15— Acesso aos Sanitários 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 16— Sanitário Acessível e normal 

Fonte: Imagem própria 

Existem bebedouros para o público na Unidade, conforme Imagem 17. 

Página 13 de 16 



VAPT VUPT 
	

0007 2 
VaptVupt 
	

IDADÃO 

Imagem 17— Bebedouros 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split, com climatização satisfatória 

para o conforto térmico dos usuários e funcionários. Entretanto, apresenta vários pontos de 

vazamentos na tubulação, conforme Imagem 18. 

Imagem 18 — Ar condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão. 

6.4. órgãos Parceiros 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE é o único órgão fornecedor 

de serviços. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade VAPT VUPT Padrão GESPRE possui basicamente, equipamentos com duas configurações, 

Core 13 e dual core com 2GB a 4MB de memória RAM. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, interrompendo os serviços na falta de energia e podendo 

ocasionar queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

A Unidade possui dois links de dados, um de 16MB fornecido pela Operadora Embratel e o outro link 

via rádio, com 20MB, fornecido pela BSB Líder. 

Os computadores são sem inovos. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 	 ÓRGÃO 

	

COMPUTADOR 
	

14 	 SEGPLAN 

	

IMPRESSORA 
	

5 	 OUTSOURCING 

PAINEL DE SENHA 
	

1 	 SEGPLAN 

SCANNER 
	

12 	 SEGPLAN 

Fonte: Administração da Unidade 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE não possui Solução 

Tecnológica de Relacionamento com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 
Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE se encontra em razoáveis condições de 

funcionamento; necessitando de obras de melhoria da infraestrutura física da Unidade, como a 

reforma e pintura da fachada, adequação das instalações elétricas, de lógica, hidrossanitárias, de 

iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, melhorias nos sanitários e instalação de vestiários 

para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, além da 

necessidade de instalação de nobreak, entre outras. A melhoria da infraestrutura da Unidade 

possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao cidadão, ao proporcionar um ambiente mais 

humanizado e adequado para os funcionários e colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de Saúde e Prevenção — GESPRE, que não dispõe de canais 

de relacionamento com o cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais 

de autoatendimento e outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a 

necessidade de atualização e ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Padrão Gerência de 
Saúde e Prevenção — GESPRE a tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de 

funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o resgate da cidadania e, consequentemente, do 

Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos 

e privados no âmbito das Unidades VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

01/12/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Esther De Lima Pauluci 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. Primeira Radial, n2  586 ,Quadra F, Goiânia-GO - 

CEP: 74.820-300 

Setor Pedro Ludovico 

Segunda a Sexta: 08h às 18h 

26/11/2013 

Estimado em 50,00 m2  

01 pavimento térreo 

01 

Imóvel de propriedade do IPASGO 

Imóvel cedido à SEGPLAN sem ônus 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev está localizada em uma área hospitalar, ao lado do prédio 

principal do hospital Estadual HUGO. O comércio do entorno é voltado para artigos hospitalares e 

funerários. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev estão apresentadas na Figura 01 

e na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 
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9VAPT VUPT Padrão GoiásPrev 

  

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada do prédio onde está instalada a Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev é apresentada na 
Imagem 02. A entrada da Unidade é apresentada na Imagem 03. 
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Imagem 02 — Fachada e entrada do GoiásPrev 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Entrada principal da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Página 6 de 17 



Fonte: Imagem própria 

\#'‘‘ 
VaptVupt 

VAPT VL1PT 
I DADA° 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida 1@ Radial possui 02 pistas para veículos de passeio e 01 pista central para transporte público 

(ônibus). Faz confronto com o Parque Areião e ao fundo com a Avenida Edmundo P. de Abreu, que 

possui 02 pistas separadas por um canteiro central, e com a Alameda Guimarães Natal, que também 

possui 02 pistas separadas por canteiro central. 

As ruas possuem sinalização adequada, com faixas para travessia de pedestres, semáforos e boa 

pavimentação asfáltica. Existe acessibilidade nas vias, as calçadas não são largas, possuem, 

aproximadamente, 2m de largura. 

A Imagem 04 mostra a Via Radial e as Imagens 05 e 06 mostram o entorno da Unidade e outros 

edifícios. 

Imagem 04— Via de acesso — Av. 1.@ Radial 

Fonte google.com.br  

Imagem 05 — Vias do entorno — Alameda Guimarães Natal e Avenida Edmundo P. de Abreu 
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Imagem 06— Região e edifícios do entorno 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev se dá pela guarita da edificação, em frente à rua 

onde está situada a Unidade, com boas condições de acessibilidade, pois possui semáforo e faixa para 

travessia de pedestre bem em frente. 

No pátio interno após a guarita existe uma rampa que vai até a entrada da Unidade., conforme 

mostram as Imagens 07, 08 e 09. 

Imagem 07 — Faixas de Pedestre e Semáforos 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 08— Rampa de Acessibilidade da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 09— Entrada principal da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Localização privilegiada em relação a mobilidade urbana devido as vias no entorno da Unidade, 

principalmente a Av. Radial Primeira, e as demais que integram a estrutura viária principal da cidade, 

conforme demostrado na Figura 02 
A Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev está a 1,2km do Terminal lsidoria e existem várias linhas de 

ônibus passando na porta do órgão, o que facilita o acesso dos usuários, como as linhas 002, 006, 
007,600, 950, 951 e 952. 

Existe uma parada de ônibus a 280m da unidade e o Terminal Rodoviário. 
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As Imagens 10, 11 e 12 mostram a proximidade da Unidade com o Terminal Isidória, as linhas de 

ônibus e o próprio Terminal. 

Imagem 10— Distância da Unidade para o Terminal Isiciória 

Fonte: google.com.br  

Imagem 11 — Linhas de ônibus 

Av. ia  Radial 

61 	302 

Fonte: google.com.br  
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Figura 02 — Mapa do Sistema Viário Básico da Região da Unidade 

Fonte: google.com.br  

Imagem 12 —Terminal Isidifiria 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev possui o modelo de atendimento composto por balcão único 

de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelo Órgão, situado na entrada, para que o 

cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter informações. 
Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início ao atendimento propriamente 

dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 
— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 13 e 14 apresentam as áreas de espera e atendimento da Unidade ea imagem 15 mostra 

a sala de apoio administrativo. 
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Imagem 13— Área de Espera 

Fonte: Imagem propria 

Imagem 14 — Área Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Sala de Apoio Administrativo 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica conforme mostrado na Imagem 16. 

Imagem 16— Piso cerâmico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de atendimento, 

precisando de reparos, como mostra a Imagem 17 

Imagem 17— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto por placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se bom estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário da Unidade não é o padrão utilizado nas outras Unidades VAPT VUPT. As mesas, armários, 

divisórias, cadeiras e longarinas são de outro modelo e cor também diferente. 

O mobiliário se encontra em boas condições de uso. 

A Imagem 18 apresenta o modelo padrão do mobiliário da Unidade. 

Imagem 18— Mobiliário 

Fonte: Imagem própria 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos que 

passam pelo forro, e as prumadas de descidas são pelas paredes ou divisórias que alimentam as mesas 

de trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, com lâmpadas fluorescentes. 

A iluminação da Unidade é insatisfatória, com lâmpadas queimadas 

A Imagem 19 é um exemplo da instalação elétrica e de dados da Unidade. 
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Imagem 19 — Instalações Elétrica e Lógica 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Os usuários e funcionários utilizam os sanitários existentes no prédio, sendo 01 sanitário feminino e 

01 masculino. Não possui sanitário acessível. 

A Imagem 20 mostra as instalações dos sanitários disponíveis para uso. 

Imagem 20— Sanitários 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com ar condicionado do tipo central e ACJ nas salas internas, com climatização 

satisfatória para o conforto térmico dos usuários e funcionários. 
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A Imagem 21 mostra a grelha de saída do ar condicionado com forro danificado. 

Imagem 21— Saída de ar condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade não possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários. Os funcionários utilizam 

a copa do complexo onde está localizada. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão 

6.4. Órgãos Parceiros 

O GoiásPrev é o único órgão prestador de serviços na Unidade. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev possui nobreak e gerador, pois fazem parte da infraestrutura 

predial do IPASGO. 

A Unidade possui sistema de monitoramento CFTV com 1 câmera e um link de 100Mbps fornecido pela 

operadora Oi. 

Os computadores e outros equipamentos estão em bom estado de conservação. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 
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Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ÓRGÃO 

IPASGO 

OUTSOURCING 

IPASGO 

IPASGO 

ITEM 	 QTDF 

COMPUTADOR 
	

11 

IMPRESSORA 	 1 

PAINEL DE SENHA 	 1 

SCANNER 
	

2 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Padrão GoiásPrev se encontra em boas condições de funcionamento; entretanto precisará ser 

adequada ao padrão VAPT VUPT com algumas intervenções pontuais. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Padrão GoiásPrev, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT Padrão GoiásPrev a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE  PADRÃO SCTI — INSTALAÇÃO E 

MANUTENÇÃO - SIMA 

Data da Visita 	 17/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Fernando Nogueira da Silva 

Função 	 Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Vereador José Monteiro, n2  2233, Bloco G, Setor 
Endereço 

Nova Vila - Goiânia-GO 

Localização 	 Setor Nova Vila 

Segunda a sexta — das 08h às 18h ininterruptamente, 

de segunda a sexta-feira, podendo haver extensão 

desta carga horária quando necessário, em regime de 

escala, inclusive aos sábados, domingos, feriados e 
Horário de Funcionamento 

ponto facultativo estadual e feriado municipal, 

relativo ao aniversário e padroeiro do município com 

o devido registro e compensação das horas 

excedentes. 

Data Inauguração 	 22/09/2015 

Área 	 Estimado em 45m2  

NI' de Pavimentos 	 01 pavimento, térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 Não tem atendimento ao público 

Imóvel 	 Prédio da SEGPLAN no terreno da SEFAZ 

Locação 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação e Manutenção - SIMA está localizada na Av. 

Vereador José Monteiro, no prédio da SEGPLAN que funciona no terreno da Secretaria da Fazenda - 

SE FAZ. 
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A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação e Manutenção - SIMA 

estão apresentadas na Figura 01 e na Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

9  VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalacãn - 

Manutenção-,SIMA 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação e Manutenção — SIMA está situada na Avenida 

Vereador José Monteiro, uma via com 02 pistas separadas por canteiro central, pavimentação asfáltica 

em bom estado de conservação. 

A via conta com sinalização, faixas para travessia de pedestres e semáforos, entretanto a avenida não 

possui rampas acessíveis nos passeios e nem guia para deficientes visuais 

A Imagem 02 mostra a Av. Vereador José Monteiro. 

Imagem 02 — Via de acesso - Av. Vereador José Monteiro — Entrada Secretaria da Fazenda 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação e Manutenção - SIMA se dá na área interna 

onde está o edifício da SEGPLAN na área da SEFAZ. 

Existe estacionamento no local pelo qual os funcionários acessam o local onde funciona a Unidade. 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação e Manutenção - SIMA fica a 2,8km do Terminal 

Rodoviário de Goiânia, sendo um local de fácil acesso e com facilidade de transporte público, com 

várias linhas de ônibus, como a 225, 258, 262, 263,264,280, 302 e 581. 

A Imagem 03 mostra as linhas de ônibus no entorno da Unidade e a Imagem 04 a distância do Terminal 

Rodoviário Goiânia à Unidade Padrão. 

Localização privilegiada devido as vias no entorno da Unidade que integram a estrutura viária principal 

da cidade. Figura 02. 

Imagem 03— Mapa do Sistema Viário e Localização da Unidade Padrão VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04 — Distância Terminal Rodoviário Goiânia a Unidade Padrão 

Fonte: google.com.br  

Figura 02 — Mapa do Sistema Viário Básico da Região da Unidade 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI Instalação e Manutenção — SIMA não faz atendimento ao 

público, só realiza atendimento por telefone ou online e, por esse motivo, não possui sistema de gestão 

de atendimento, nem sala de espera. 

A Unidade possui salas de trabalho conforme Imagens 05 e 06. 
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Imagem 05 — Sala de trabalho 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06— Sala de trabalho 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

A Unidade possui instalações em boas condições para as atividades desenvolvidas., sendo necessário 

apenas algumas adequações. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui instalações em boas condições para as atividades desenvolvidas. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em fibra mineral em placas assentadas sobre perfis metálicos. 

6.2.3. Programação Visual 

Como não tem atendimento ao público a Unidade não possui programação visual. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT no que diz respeito as divisórias e mesas 

de escritório, que são em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; 

cadeiras giratórias para funcionários em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos 

em laminado melamínico. 
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O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

As divisórias e mobiliários estão em bom estado de conservação 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas são nas paredes ou pilares e alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Existem sanitários no prédio para uso dos funcionários em boas condições de uso. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado tipo Split, satisfatório para o conforto térmico dos 

funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade não possui uma área para copa para uso dos funcionários. No mesmo ambiente de trabalho 

foi improvisada uma copa com a instalação de eletrodomésticos compartilhando o espaço com o 

mobiliário das atividades do dia a dia dos funcionários, conforme Imagem 07. 

Imagem 07— Copa na sala de trabalho 

Fonte: Imagem própria 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os funcionários são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou são funcionários disponibilizados 

pelo próprio Órgãos Parceiro. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade não possui atendimento ao público e os serviços são do próprio órgão. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação e Manutenção — SIMA possui todos os equipamentos 

com a mesma configuração, Core i5. 

A unidade possui um link de dados, mas não foi informada a velocidade. 

Os computadores e instalações lógicas se encontram em bom estado de conservação. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

IMPRESSORA 	 2 	 OUTSOURCING 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação e Manutenção - SIMA não possui Solução Tecnológica 

de Relacionamento com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Padrão SCTI — Instalação e Manutenção - SIMA se encontra boas condições de funcionamento; não 

sendo necessárias obras de adequação para a melhoria da infraestrutura da Unidade 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Padrão SCTI — Instalação 

e Manutenção - SIMA a tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, 

fortalecendo, cada vez mais, o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, 

ao oferecer de forma abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito I 
das Unidades VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

17 /11/ 2017 

Eduardo Gonçalves Teodoro 

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Primeira Radial, n2  586 ,Quadra F, Setor Pedro 
Endereço 

Ludovico, Goiânia-GO - CEP: 74.820-300 

Localização 	 Setor Pedro Ludovico 

Segunda a Sexta: 07h às 19h Sábados e pontos 
Horário de Funcionamento 

facultativos: 07h às 12h 

Data Inauguração 	 18/09/2001 

Área 	 Estimado em 80m2 

N° de Pavimentos 	 um único pavimento no térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 01 

Imóvel 	 Propriedade do IPASGO 

Locação 	 Unidade Própria do IPASGO, sem ônus de locação 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Ipasgo está localizada no Setor Pedro Ludovico, onde estão 

concentrados muitos órgãos público do Governo de Goiás, como o Palácio do Governo Pedro Ludovico 

na Avenida Primeira Radial, via com 03 pistas, separadas por canteiro central, com pavimentação 

asfáltica e em bom estado de conservação. 

As ruas possuem indicação para travessia, faixas de pedestres e rampas acessíveis, entretanto não 

possui guia para deficientes visuais. 
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A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Padrão Ipasgo estão apresentadas na Figura 01 e 

na Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

VAPT VUPT Ipasgo 
9 

o 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada do prédio onde está instalada a Unidade VAPT VUPT Padrão Ipasgo é apresentada na 

Imagem 02. 
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Imagem 02— Fachada e entrada do IPASGO 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Ipasgo está situada na Avenida Primeira Radial, via com 03 pistas, 

separadas por canteiro central, com pavimentação asfáltica e em bom estado de conservação. 

As ruas possuem indicação para travessia, faixas de pedestres e rampas acessíveis, entretanto não 

possui guia para deficientes visuais. 

A Imagem 03 mostra a Via Radial e as Imagens 04 e 05 mostram o entorno da Unidade e outros 
edifícios. 

Imagem 03 — Via de acesso — Av. I.@ Radial 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Vias do entorno — Alameda Guimarães Natal e Avenida Edmundo P de Abreu 

Imagem 05 — Região e edifícios do entorno 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Padrão lpasgo se dá pela guarita da edificação, em frente à rua onde 
está situada a Unidade, com boas condições de acessibilidade, pois possui semáforo e faixa para 
travessia de pedestre bem em frente. 
No pátio interno após a guarita existe uma rampa que vai até a entrada da Unidade., conforme 
mostram as Imagens 06 e 07. 
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Imagem 06— Rampa de Acessibilidade da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Entrada principal da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Localização privilegiada em relação a mobilidade urbana devido as vias no entorno da Unidade, 

principalmente a Av. Radial Primeira, e as demais que integram a estrutura viária principal da cidade, 

conforme demostrado na Figura 02. 

A Unidade Padrão VAPT VUPT Padrão ipasgo está a 1,2km do Terminal Isidoria e existem várias 

linhas de ônibus passando na porta do órgão, o que facilita o acesso dos usuários, como as linhas 

002, 006, 007,600, 950, 951 e 952. 

Existe uma parada de ônibus a 280m da unidade e o Terminal Rodoviário. 
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As Imagens 08, 09 e 10 mostram a proximidade da Unidade com o Terminal Isidória, as linhas de 

ônibus e o próprio Terminal. 

Imagem 08— Distância da Unidade para o Terminal Isiciória 

Fonte: google.com.br  

Imagem 09 — Linhas de ônibus 

Fonte: google.com.br  
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Figura 02 — Mapa do Sistema Viário Básico da Região da Unidade 
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Imagem 10 — Terminal isiciória 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão lpasgo possui o modelo de atendimento composto por balcão único de 
recepção/triagem para todos os serviços prestados pelo Órgão, situado na entrada, para que o cidadão 
possa solicitar o serviço desejado ou obter informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início ao atendimento propriamente 
dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 

VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 
Fator 9, Diagnóstico. 

A Imagem 11 apresenta as áreas de espera e atendimento da Unidade. 
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Imagem 11— Área de espera 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica, como mostra a Imagem 12. 

Imagem 12 — Piso cerâmico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de atendimento, 

como mostra a Imagem 13. 

1 
Página 11 de 14 



S44, 
Vapt Vupt 

VA PT VUPT 
I DADÃO 

 

013Mã 

Imagem 13— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade não utiliza o padrão VAPT VUPT de programação visual, nem em formato nem em cor, 

conforme mostra a Imagem 14. 

Imagem 14— Programação Visual 

Fonte: Imagem própria 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário da Unidade não é o padrão utilizado nas outras Unidades VAPT VUPT. As mesas, armários, 

divisórias, cadeiras e longarinas são de outro modelo e cor também diferente. 

O mobiliário se encontra em boas condições de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos que 

passam pelo forro, e as prumadas de descidas são pelas paredes que alimentam as mesas de trabalho 

e pontos de atendimento. 
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As luminárias são de embutir, com lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Os sanitários para uso do público e acessíveis são os disponibilizados no prédio e para os funcionários 

existem sanitários dentro da Unidade. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com ar condicionado do tipo central e ACJ nas salas internas, com climatização 

satisfatória para o conforto térmico dos usuários e funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade não possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários. Os funcionários utilizam 

a copa do complexo onde está localizada. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão 

6.4. Órgãos Parceiros 

O Ipasgo é o único Órgão prestador de serviços na Unidade. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade VAPT VUPT Ipasgo possui todos equipamentos com a mesma configuração. 

A Unidade possui sistema CFTV instalado com 1 câmera e um link de dados de 100Mbps fornecido pela 

Operadora 01. 

Os computadores e instalações lógicas estão em bom estado de conservação. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

Fonte: Administração da Unidade 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Ipasgo não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Padrão Ipasgo se encontra em boas condições de funcionamento; entretanto precisará ser adequada 

ao padrão VAPT VUPT com algumas intervenções pontuais. 

Existe a necessidade de adequação da programação visual, uniformes e crachás, dos mobiliários e 

utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e colaboradores com um 

padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Padrão Ipasgo, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, bem 

como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 

parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT Padrão Ipasgo a tornará ainda 

mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o resgate da 

cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma abrangente, eficiente 

e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 	 26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Naiana Cristina Fernandes Ferreira 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Rua João de Abreu, n° 116, Setor Oeste, Ed. Euro 

Working Concept - Goiânia-GO 

Localização 	 Setor Oeste 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 07h às 19h 

Data Inauguração 	 19/11/2012 

Área 	 Estimado em 500m2 

Ni' de Pavimentos 	 02 — Térreo e mezanino 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 07 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de Locação entre JUCEG e o proprietário 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO 

A Unidade VAPT VUPT JUCEG está localizada no Setor Oeste, uma região bastante valorizada de 

Goiânia, com muito comércio, serviços e residências, e bem adequada ao funcionamento da Unidade, 

que tem um público bem definido de empresários. 

A Unidade está implantada em um edifício empresarial, no pavimento térreo. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT JUCEG estão apresentadas na Figura 01 e na Imagem 

01, respectivamente. 
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Figura 01 - Mapa de Localização 
o 

o 

9 
, 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT JUCEG está apresentada nas Imagens 02 e 03. 
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Imagem 02— Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

Imagem 03 — Vista Unidade VAPT VUPT JUCEG 

Fonte: google.com.br  

A Unidade VAPT VUPT JUCEG encontra-se funcionando como Unidade VAPT VUPT Empresarial, 

retratada com maior propriedade no Apêndice 06 deste mesmo documento. 

Localizamos na internet informações que a Unidade VAPT VUPT Empresarial foi inicialmente vinculada 

à ACIEG (Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás), situada na sede da mesma, 

localizada à Rua 14, n° 50, Ed. Santino Lyra Pedrosa Setor Oeste — Goiânia — GO. 

Durante nossas visitas, consultamos o Coordenador da Unidade VAPT VUPT Empresarial e recebemos 

a informação que as Unidades Padrão JUCEG e VAPT VUPT Empresarial são a mesma. 

Fonte: 

• http://www.segplan.go.gov.bdindex.php?option=com content&view=article&id=13964:vap 

t-vupt-central-do-empresario-sera-inaugurada-nesta-sexta-feira&catid=42&Itemid=705)  
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• http://www.juceg.go.gov.br/index.php/9-noticias/106-vapt-vupt-acieg-fecha-
definitivamente  

• https://www.opopular.com.br/editoriaskidade/vapt-vupt-empresarial-será-inaugurado-no-

setor-oeste-1.235008tterror=login required&state=3937ef5b-af16-44ef-8a2d-2d3135dd65d7 

• https://www.opopular.com.br/editorias/economia/acieg-vai-inaugurar-vapt-vupt-

1.184046?usarChave=true  
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

17/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Rosângela Marinho de Souza Abrão 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Rua 08, Edifício Torres, n2. 242, Qd. 05, Lt. 36, Setor 

Central — Goiânia — GO - CEP: 74013-030 

Contrato de locação do proprietário com a SEGPLAN. 

Segunda a Sexta: 07h às 19h 

Sábados e pontos facultativos: 07h às 12h 

02/05/2005 

Estimado em 325m2 

02 pavimentos, térreo e mezanino. 

01 

Propriedade particular 

Contrato de locação com o proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Procon situa-se em uma edificação na Rua 8, em uma das áreas mais 

movimentadas do centro da cidade e com usos diversificados: o comercial e de serviço predomina em 

toda a região além de estabelecimentos empresariais, órgão públicos, equipamentos urbanos, 

agências bancárias e edificações residenciais. Com  grande fluxo de veículos e pedestre na sua 

vizinhança. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Padrão Procon estão apresentadas na Figura 01 e 

na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 - Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Padrão Procon é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada lateral da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Procon está situada na Rua 8 que possui mão única, em uma direção 
de tráfego e estacionamento ao longo do meio-fio, em ambos os lados. A partir da Rua 3 até a Av. 
Anhanguera, Eixo principal do transporte urbano, a via é fechada ao trânsito de veículos, se 
constituindo em um calçadão em pedra portuguesa para a passagem dos cidadãos. As interseções na 
Rua 8 não possuem sinalizações verticais e as horizontais, quando existem, não são suficientes para a 
segurança da travessia do pedestre. 
A pavimentação das Rua 8 é em asfalto e passeios cimentados 

As Imagens 03, 04 e 05 mostram as vias de entorno da Unidade. 

Imagem 03— Vias de acesso — Rua 8 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 04— Vias de entorno — Av. Goiás e Rua 2 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Vias de entorno — Rua 3 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

A Rua 8 onde está situada Unidade VAPT VUPT Padrão Procon possui passeio acessível para 

cadeirantes, entretanto não atende as novas normas de acessibilidade, pois não possui guia para 
deficientes visuais. 

O acesso interno à Unidade ocorre através de escada e elevador, conforme se pode observar nas 

Imagens 06 e 07. 

Imagem 06— Passeio em frente a unidade 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07 — Acesso interno na Unidade — Escada e elevador 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Localização com boa mobilidade urbana devido as vias no entorno da Unidade, incluindo as avenidas 
Goiás, Tocantins e Anhanguera. Figura 02. 
A Unidade VAPT VUPT Padrão Procon está localizada no eixo Anhanguera e a 350m do ponto de 
ônibus da Rua 7, onde passam várias linhas de ônibus urbanos. 
Sistema de transporte urbano no entorno do imóvel contemplado com várias linhas de ônibus e, 
principalmente, a presença do Eixo Anhanguera com suas Plataformas de embarque e desembarque 
7 e 8. 
A Imagem 08 mostra o ponto de ônibus da Av. Anhanguera. 

Imagem 08— Ponto de Ônibus Av. Anhanguera 

Fonte: Imagem própria 
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Figura 02 — Mapa do Sistema Viário Básico da Região da Unidade 
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Pretedura eturucipai de Goianta , Pretedurà 

Fonte: google.com.br  
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Procon funciona apenas para atendimentos a esse órgão, com serviços 

de abertura de processos, tele atendimento, PCM - disque denúncia, conciliações previamente 

marcadas, dúvidas ao consumidor etc. 

Possui o modelo de atendimento composto por balcão único de recepção/triagem para todos os 

serviços prestados pela respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o 

serviço desejado ou obter informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição duas áreas de espera 

integrada, sendo uma no pavimento térreo e outra no mezanino, com assentos para aguardar a 

chamada da senha e dar início ao atendimento propriamente dito, com a realização da avaliação ao 

final do atendimento. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento SIGA, de 

propriedade da Visual Sistemas, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 09, 10, 11 e 12 apresentam as áreas de recepção/triagem, área de espera, área de 

atendimento da Unidade e o terminal de avaliação do atendimento. 

Imagem 09— Recepção e Triagem 

Página 10 de 16 



Fonte: Imagem própria 

Fonte: Imagem própria 

Fonte: Imagem própria 

VAPT VUPT 
VaptVupt 
	

I DADÃO 
	

000818 

Imagem 10 — Área de espera - Térreo 

Imagem 11— Área atendimento 

Imagem 12— Terminal de Avaliação do Atendimento 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade passou por uma reforma há cerca de 1 ano para melhoria das instalações. Possui sistema 

de prevenção e combate a incêndio, como extintores, hidrantes e alarme de incêndio, entretanto não 

está funcionando. 

Não foi identificada a necessidade de reforma nas instalações da Unidade. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em porcelanato em todas as áreas em bom estado uso, conforme Imagem 13. 

Imagem 13— Piso 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de atendimento, 

conforme Imagem 14 e PVC no mezanino. 

Imagem 14— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de testeira com nome da 

Unidade e logomarca VAPTVUPT, placas aéreas fixadas no teto com fios de sustentação sinalizando os 

Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos mesmos, identificação da numeração das mesas 

de atendimento em perfil tubular pintado, de aproximadamente 80cm de altura, placas 

direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos componentes da sinalização padrão utilizada 

nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se bom estado de conservação. 
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6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade não é o padrão do VAPT VUPT, é um modelo e cor diferente do 

utilizado nas outras Unidades 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Mappe. 

O mobiliário e divisórias são novos e se encontram em boas condições de uso, conforme Imagem 15. 

Imagem 15— Mobiliário 

Fonte: Imagem própria 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos que 

passam pelo forro, e as prumadas de descidas são pelas paredes e alimentam as mesas de trabalho e 

pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, com lâmpadas fluorescentes. A iluminação é suficiente para a Unidade. 

As instalações de lógica e elétrica precisam ser adequadas a quantidade de equipamentos existentes 

na Unidade. 

As Imagens 16 e 17 apresentam um exemplo da instalação elétrica e de lógica da Unidade. 

Imagem 16— Instalações de elétrica e lógica 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 17— Rack CPD 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para funcionários e público no térreo e mezanino, conforme Imagem 18 

O sanitário acessível se localiza no térreo. 

Imagem 18— Sanitários térreo 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

O sistema de ar condicionado é com aparelhos tipo Split e está satisfatória a climatização do ambiente 

para o conforto térmico dos usuários e funcionários. 

O aparelho de ar condicionados pode ser visto na Imagem 19. 

Imagem 19 — Ar condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria • 	6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos de forma a atender às condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria 

dos funcionários levam suas refeições de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, 

esquentar, comer e lavar os utensílios utilizados. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade presta apenas os serviços do Procon. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Procon possui um parque tecnológico composto de computadores, 

impressoras, painel de senha e coletor de avaliação. Possui equipamentos, em sua maioria, com a 

mesma configuração, Core i5 com 4GB de memória RAM, e pertencem ao PROCON. 

A Unidade possui nobreak, gerador e sistema de CFTV. 

O link de dados da Unidade é de 2MBbps, fornecido pela Operadora Oi. 

Os computadores são novos estão em bom estado de funcionamento. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. (» 
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Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

COLETOR DE AVALIAÇÃO 	22 	 PROCON 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Procon não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Padrão Procon se encontra em boas condições de funcionamento e não foi identificada a necessidade 

de reforma nas instalações. Entretanto, algumas necessidades de melhorias foram identificadas, como 

a instalação de vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, entre outras. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás e 

utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e colaboradores com um 

padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Padrão Procon, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, bem 

como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 

parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Padrão Procon a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

• Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

17 /11/ 2017 

Claudio Antônio Bernardes 

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. Vereador José Monteiro, n2  2233, Bloco G, Setor 

Nova Vila - Goiânia 

Unidade fica dentro do prédio da SEGPLAN que fica no 

terreno da SE FAZ 

Sábados e pontos facultativos: 07h às 13h 

01/02/2014 

Estimado em 40m2 

um único pavimento no térreo 

Não realiza atendimento ao público 

Propriedade da Secretaria de Estado de Fazenda - 

SE FAZ 

Prédio do Governo de Goiás, sem ônus de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

Unidade VAPT VUPT Teleatendimento está localizada na Av. Vereador José Monteiro, no prédio da 

SEGPLAN que funciona no terreno da Secretaria da Fazenda -SEFAZ. 
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A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Teleatendimento estão apresentadas na Figura 01 
e Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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4.1 Vias de Acesso 

A Unidade Padrão VAPT VUPT Teleatendimento está situada na Avenida Vereador José Monteiro, 

uma via com 02 pistas separadas por canteiro central, pavimentação asfáltica em bom estado de 

conservação. 

A via conta com sinalização, faixas para travessia de pedestres e semáforos, entretanto a avenida não 

possui rampas acessíveis nos passeios e nem guia para deficientes visuais. 

A Imagem 02 mostra a Av. Vereador José Monteiro. 

Imagem 02 — Via de acesso - Av. Vereador José Monteiro — Entrada Secretaria da Fazenda 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Teleatendimento se dá na área interna onde está o edifício da 

SEGPLAN na área da SE FAZ. 

Existe estacionamento no local pelo qual os funcionários acessam o local onde funciona a Unidade. 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Teleatendimento fica a 2,8km do Terminal Rodoviário de Goiânia, sendo um 

local de fácil acesso e com facilidade de transporte público, com várias linhas de ônibus, como a 225, 

258, 262, 263,264,280, 302 e 581. 

A Imagem 03 mostra as linhas de ônibus no entorno da Unidade e a Imagem 04 a distância do Terminal 

Rodoviário Goiânia à Unidade Padrão. 

Localização privilegiada devido as vias no entorno da Unidade que integram a estrutura viária principal 

da cidade. Figura 02. 

Imagem 03 — Linhas de ônibus no entorno da Unidade Padrão VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Distância Terminal Rodoviário Goiânia a Unidade Padrão 

Fonte: google.com.br  

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Teleatendimento não faz atendimento ao público, só realiza atendimento por 

telefone ou online e, por esse motivo, não possui sistema de gestão de atendimento, nem sala de 

espera. 

A Unidade possui salas de trabalho conforme Imagens 05. 
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Imagem 05 — Sala de trabalho 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade possui instalações em boas condições para as atividades desenvolvidas, sendo necessária 

apenas algumas adequações. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em granito. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em fibra mineral em placas assentadas sobre perfis metálicos. 

6.2.3. Programação Visual 

Como não tem atendimento ao público a Unidade não possui programação visual. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade não é o padrão do VAPT VUPT no que diz respeito as divisórias e 

mesas de escritório. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

As divisórias e mobiliários estão em bom estado de conservação 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas alimentam as mesas de trabalho e pontos de 

atendimento. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Existem sanitários no prédio para uso dos funcionários em boas condições de uso. ity 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado tipo Split, satisfatório para o conforto térmico dos 

funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade não possui copa. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os funcionários são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou são funcionários disponibilizados 

pelo próprio Órgãos Parceiro. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade não possui atendimento ao público e os serviços são do próprio órgão. 

6.5. Tecnologia 

Não houve informação acerca dos equipamentos existentes. 

6.5.1. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT SCTI Teleatendimento não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com 

o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Teleatendimento se encontra boas condições de funcionamento; não sendo necessárias obras de 

adequação para a melhoria da infraestrutura da Unidade 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Teleatendimento a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

25/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Leandro Augusto da Silva 

Função 
	

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

11@ Avenida, n2  1272, Setor Leste Universitário — 

Goiânia - GO 

29/10/2010 

Setor Leste Universitário 

29/10/2010 

Estimado em 150m2 

01 pavimento, térreo 

02 

Propriedade da Secretaria SECIMA 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente está situada no térreo do edifício sede da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos 

— SECIMA, no Setor Universitário. 

Nas proximidades estão as edificações do Museu Antropológico DDRH e Estádio Onésio Brasileiro 

Alvarenga. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente estão apresentadas na 

Figura 01 e na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01— Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente está situada na 11.@ Avenida, via com 02 pistas e 

canteiro central e tem nas proximidades a 5g Avenida e a Rua 240, ambas vias com 02 pistas e canteiro 

central a Rua 226, via única de sentido duplo. A pavimentação das vias é em asfalto e os passeios em 

pedra portuguesa. 

As ruas possuem sinalização com faixas para travessia de pedestres e rampas acessíveis. 

O acesso principal à Unidade é feito através de escada e rampa. 

A Imagem 03 mostra as vias de entorno à Unidade. 

Imagem 03— Vias de acesso - 119  Avenida e Rua 240 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente se dá por meio de escada e rampa do nível 

do passeio até a entrada do edifício, em bom estado de conservação, guarda-corpo em perfil tubular 

pintado, porém sem guias para deficientes visuais, conforme se pode observar na Imagem 04. 

Internamente existe também uma rampa que conecta a área de atendimento às áreas de apoio, em 

granito e fitas antiderrapentes e corrimão, conforme pode ser visto na Imagem 05. 
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Imagem 04 — Acesso — Rampa e escada para acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Acesso interno Unidade VAPT VUPT — Acesso a área de apoio 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Localização com boa mobilidade urbana devido as vias no entorno da Unidade, incluindo a Alameda 

Marginal Botafogo e a Av. Universitária 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente está próxima do Terminal Praça da Bíblia, que dista 1,3 

Km da mesma e que possui várias linhas de ônibus linhas de ônibus, sendo as principais linhas a 020 e 

a 580. 

As paradas de ônibus mais próximas da Unidade são na Rua 261 a 300m e Rua 261, situada a 200m. 

A Imagem 06 mostra a distância entre o Terminal da Bíblia e a Unidade. 

• 
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Imagem 06- Distância Terminal da Bíblia e Unidade VAPT VUPT Padrão 

Fonte: google.com.br  

Imagem 07— Terminal Praça da Bíblia 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente possui o modelo de atendimento composto por balcão 

único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 
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respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

A Imagem 08 mostra a área recepção e triagem, da Unidade. 

Imagem 08— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade, que funciona no prédio da SECIMA, necessita de melhorias nas instalações, pois está com 

infiltrações nas paredes e existe a necessidade de pintura, geral reparo nas instalações elétricas, bem 

como reparos no forro, entre outras. 

Na Imagem 09, pode ser observado a sala de arquivos com as infiltrações na parede. 

Imagem 09 — Arquivo 
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A imagem 10 mostra as instalações para alimentação do painel de senha, 

Imagem 10— Painel de senha 

Fonte: Imagem própria 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em granito em todas as áreas e salas internas. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, com alguns pontos danificados. 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade não possui o padrão VAPT VUPT de programação visual. 

A Programação Visual encontra-se em razoável estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoáveis de uso. 
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6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos que 

passam pelo forro e as prumadas de descidas são pelas paredes que alimentam as mesas de trabalho 

e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, com lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino e feminino e sanitários acessíveis para uso do público e dos 

funcionários. 

A Imagem 11 mostra o sanitário acessível da Unidade. 

Imagem 11 — Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split, com climatização satisfatória 

para o conforto térmico dos usuários e funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos de forma a atender às condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria 

dos funcionários levam suas refeições de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, 

esquentar, comer e lavar os utensílios utilizados. 

A copa da Unidade não está adequada para o conforto e uso dos funcionários. 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS, INFRAESTRUTURA, 

CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS - SECIMA 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - 

IBAMA 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras e painéis de senha. 

A grande maioria dos os equipamentos da Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente pertencem a 

SECIMA. O computador de marcação de ponto e uma impressora do Apoio Administrativo pertencem 

a SEGPLAN. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de dados que atende à Unidade é de propriedade e administração da SECIMA. 

Os equipamentos e link de dados atendem as necessidades da Unidade. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIP 	S DE INFORMÁTICA 

    

ÓRGÃO ITEM 

 

QTDE 

31 

 

   

SECIMA 
COMPUTADOR 

  

 

1 SEGPLAN 

IMPRESSORA 
7 
	

SECIMA 

1 	 SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SECIMA 

Fonte: Administração da Unidade 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente não possui Solução Tecnológica de Relacionamento 

com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone e e-mail. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Padrão Meio Ambiente se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com necessidade de 

melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas e de lógica, 

correção das infiltrações e pintura geral, revisão do mobiliário, além da necessidade de instalação de 

nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Padrão Meio Ambiente 

a tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE ÁGUAS LINDAS DE GOI S 

Data da Visita 	 30/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Ana Carla da Silva 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Av. JK, Qd 30, Lote 26/01, Galeria JK, Jardim Brasília. 

Leste Goiano, na Região do Entorno do Distrito 
Localização 

Federal 

Segunda a Sexta: 07h às 19h 
Horário de Funcionamento 

Sábados e pontos facultativos: 07h às 12h 

Data Inauguração 	 12/06/2012 

Área 	 522,47m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento, sobre loja 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 13 

Imóvel 	 Propriedade do Premier Shopping 

Locação 	 Contrato de locação 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Águas Lindas de Goiás está localizada em uma avenida comercial, com 

magazines, farmácias, restaurantes, boutiques, bancos etc. 

Próximo à Unidade temos Prefeitura Municipal de Águas Lindas de Goiás e o Hospital Municipal Bom 

Jesus. 

As Figuras 01 e Imagem 01 apresentam os mapas de localização e de situação da Unidade. 
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Figura 01 - Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Águas Lindas de Goiás é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02— Fachada Principal 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Vias de Acesso 

A Unidade está situada na Av. JK, via com pavimentação em asfalto e canteiro central, possui grande 

fluxo de veículos e pessoas devido ao intenso comércio local. 

A Imagem 03 apresenta a Av. JK. 

Imagem 03— Vias de Entorno e Acessibilidade — Av. JK 

Fonte: google.com.br  

4.3 Acessibilidade 

A unidade está instalada em um edifício comercial e seu acesso se dá através de rampa do pavimento 

térreo do edifício até o 2°. pavimento, onde funciona a Unidade. 

O edifício comercial não tem uma boa acessibilidade da rua, uma vez que possui desnível de altura 

para o passeio e este para a rua, dificultando, sobremaneira, o acesso de cadeirantes. 
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A Unidade não possui qualquer acessibilidade aceitável para atendimento aos usuários, e possui uma 

fileira de "barra de ferro" para os veículos não avançarem sobre a calçada. Nos fundos do prédio 

comercial existe uma rampa com a inclinação próxima de 452, utilizada também como entrada de doca, 

como pode se observar nas Imagens 04 e 05. 

Imagem 04— Acesso a partir da rua 

Imagem 05— Rampa de acesso externo 

Fonte: Imagem própria 

As Imagens 06 e 07 mostram o acesso à Unidade por meio de rampas externa ao edifício e interna. 

--\)
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Imagem 06— Rampa de acesso externo 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07— Rampa de acesso interna 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A cidade é cortada pela Rodovia BR —070, e o seu trajeto na área urbana se constituí em um importante 

eixo de ligação da região. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. Existem micro-ônibus que realizam o 

transporte entre os bairros próximos. 

A rodoviária está à 7.800 metros da Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, bicicleta, ou andam a pé 

para se deslocar até a Unidade. 

A Imagem 08 apresenta o sistema viário do entorno à Unidade. 
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Imagem 08— Mapa do Sistema Viário do entorno da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Águas Lindas de Goiás possui o modelo de atendimento composto por balcão 

único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 09 e 10 apresentam a recepção/triagem, a espera de atendimento da Unidade. 

Ck
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Imagem 09— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 

peças. 
O piso não é o mesmo em todos os ambientes, apresentando padronizações diferentes, conforme se 

pode observar na Imagem 11. 

\
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Imagem 11— Piso cerâmico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui dois tipos de forro, muitas vezes no mesmo ambiente. É utilizado gesso acartonado 

pintado na cor branca em toda área de atendimento, com muitas irregularidades e forro em réguas de 

PVC, também brancas, conforme pode ser visto na Imagem 12. 

Imagem 12 — Teto com dois tipos de forro 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 
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6.2.4. Mobiliário 

Algumas peças do mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico 

e estrutura em alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os 

usuários em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, 

entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário está danificado, com muitas cadeiras rasgadas e quebradas, impossibilitando o uso por 

parte do usuário, comprometendo a estética, o conforto da Unidade e a qualidade do atendimento, 

como mostrado na Imagem 13. 

Imagem 13 — Mobiliário danificado e aguardando conserto 

Fonte: Imagem própria 

As divisórias entre as salas internas são de drywall e algumas se encontram danificadas como 

mostrado na Imagem 14. 
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Imagem 14— Drywall danificado por tentativa de roubo 

 

  

Fonte: Imagem própria 

  

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações de elétrica e lógica estão muito precárias, feitas sem critérios técnicos aceitáveis, 

comprometendo a segurança do local. Parte da fiação elétrica e de lógica está aparente como 

mostrado nas Imagens 15, 16 e 17. 

Existem luminárias de emergência instaladas, porém não existem tomadas no local para a alimentação 

da energia, conforme pode ser visto na Imagem 18. 

As luminárias são de embutir, de formatos variados (quadradas e retangulares), em alumínio com 

pintura eletrostática e lâmpadas fluorescentes. 

Imagem 15— Dreno do ar condicionado aparente na Sala de Informática 

Fonte: Imagem própria 

'---‘)

Página 13 de 20 



 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

 

VaptVupt 000853 

 

Imagem 16— Instalações elétricas nas mesas de atendimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 17— Fiação exposta 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 18— Luminárias de Emergência sem tomadas 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui 01 sanitário masculino e 01 sanitário feminino para uso exclusivo dos funcionários, 

sem nenhuma condição de acessibilidade. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, porém foi identificado que muitos estão sem funcionar 

por falta de manutenção. 

A Imagem 19 mostra um aparelho Split instalado junto ao forro e o dreno do ar condicionado da copa. 

Imagem 19— Ar Condicionado/Dreno do ar condicionado na copa 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

As Instalações de serviço e apoio apresentam uma grande precariedade, ficam inclusive no mesmo 

ambiente. 

O mobiliário está estragado, não existe local apropriado para guardar os mantimentos, deixando-os 

expostos, tornando ao ambiente sem nenhum conforto para uso dos funcionários, além de 

higienicamente comprometido. 

As imagens 20, 21, 22 apresentam a copa e a área de serviço da Unidade. 

Imagem 20— Copa 1 
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Imagem 21 — Copa 2 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 22 — Área de serviço 

Fonte: Imagem própria 

A Unidade possui um almoxarifado para guarda de materiais e se encontra sem nenhuma 
condição de uso, com arquivos amontoados, objetos velhos, entre outros aspectos, conforme 

pode ser visto na Imagem 23. 
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Imagem 23 — Almoxarifado 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE ÁGUAS LINDAS 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

Página 17 de 20 



ÓRGÃO 

SEGPLAN 

JUCEG 

T.R.E. 

SAN EAGO 

SSP 

VALID 

PREFEITURA/ITEBRA 

VISUAL SISTEMAS 

SAN EAGO 

SCT/SINE 

IPASGO 

PREFEITURA 

DETRAN 

SEFAZ 

CELG 
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• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

• TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. Existe uma diversidade de 

configurações em equipamentos, e essa realidade exige que a Unidade mantenha um número de 

equipamentos e insumos muito altos em estoque e backup. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

A Unidade VAPT VUPT Águas Lindas de Goiás. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01 —Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 

 

SEGPLAN 1 

 

4 

2 

LEITOR BIOMÉTRICO 	10 

1 

1 

1 

SSP 

VALID 

TRE 

DETRAN 

SCT/SIN E 

IPASGO 

SCANNER 2 

1 

Fonte: Administração da Unidade 

JUCEG 

VALID 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Águas Lindas de Goiás não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com 

o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Águas Lindas de Goiás se encontra em precárias condições de funcionamento, comprometendo a 

qualidade do atendimento prestado ao cidadão. 

É necessário uma intervenção grande para promover melhorias na infraestrutura da Unidade, como a 

reforma e adequação das instalações elétricas, lógicas, de iluminação, revisão no sistema de ar 

condicionado, instalação de sanitários e vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, 

troca do mobiliário, pintura geral, além da necessidade de instalação de nobreak, troca dos 

computadores e outros equipamentos. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Deverá ser estudada a possibilidade de transferência da Unidade VAPT VUPT para um local mais 

adequado ao atendimento aos cidadãos. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 
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O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Águas Lindas de Goiás, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Águas Lindas de Goiás a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 

Página 20 de 20 



eVAPT VUPT 
I DADA° 000865 

FATOR 9 
ANEXO III ITEM 3.2.9 DO EDITAL 
CONHECIMENTO DO NEGÓCIO 

APÊNDICE 26 - UNIDADE VAPT VUPT ALEXÂNIA - CONDOMÍNIO 

	

RAF 	II 	w**411•11•• 114 eirlir 

	

.•11 	,11•11•1191141.111,11111.11 

	

I•111 	••••••••••••••• 

	

141111 	,1141•11)111•11•11011••••• 

	

is. 	11•••••••••••••• 

	

e.* 	i *e • • lie* *G *MI • 

	

III fb 	••••••••••••11•11 

	

e • ili 	1111•111 • •11111 e• • *ff •• 

	

PC* 	II* 111111119••••••••• 

	

111111 	91111 • • IIII • 11111111•11111141 

	

i ii é I 	te te CCCC4040114111 

	

sê. 	I. 4 tf.. 4. 1.1.1. foll MIMO 

	

Ia a a 	it. L44 4 4. 4.11.11•1111. 

	

sai 	a i. 4.4 4. 4...•‘••••••• 

	

é a a 	0, .. 4... 4. 4, 4, 0.4,111111•••• 

	

Gil. 	....44, 44.*•*•••••4111 

	

ia adi 	• 4 44.•••••••••• 

	

,11114 	• •4.1411,11.1111‘1114.11. 

	

II 411• 	ibi*. *et* 	III IV MO li 1• 



 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

 

VaptVtipt 000866 

 

Sumário 

	

1. 	INTRODUÇÃO 	  

	

2. 	INFORMAÇÕES GERAIS 	  

	

3. 	INFORMAÇÕES DA UNIDADE 	  

	

4. 	ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 	 

4 
4 
4 
4 

4.1 	Localização 	  4 
4.2 	Vias de Acesso 	  6 
4.3 	Acessibilidade 	  6 

5. 	SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 	  7 

6. 	UNIDADE VAPT VUPT 	  9 

6.1. 	Modelo e Gestão do Atendimento 	  9 

6.2. 	Aspectos de Infraestrutura e Instalações 	  11 
6.2.1. 	Piso 	  11 

6.2.2. 	Forro 	  11 

6.2.3. 	Programação Visual 	  11 

6.2.4. 	Mobiliário 	  11 

6.2.5. 	Instalações Elétricas e de Lógica 	  12 

6.2.6. 	Instalações Hidrossanitárias 	  13 

6.2.7. 	Instalações de Ar Condicionado 	  13 

6.2.8. 	Áreas de Apoio 	  13 

6.3. 	Recursos Humanos 	  14 

6.4. 	Órgãos Parceiros 	  15 

6.5. 	Tecnologia 	  15 

6.5.1. 	Equipamentos de Informática 	  15 

6.5.2. 	Solução Tecnológica de Relacionamento 	  16 

7. 	CONCLUSÃO 	  16 

Índice de Imagens 

Imagem 01 — Mapa de Situação 	  5 

Imagem 02 — Fachada Principal 	  6 
Imagem 03 — Vias de Entorno— Avenida Brasil 	  6 
Imagem 04 — Mapa do Sistema Viário e localização da Unidade VAPT VUPT 	 7 
Imagem 05 — Terminal Rodoviário de Alexânia 	  9 

Imagem 06 — Recepção e triagem 	  9 

Imagem 07 — Espera 	  10 

Imagem 08 — Área de Atendimento 	  10 

Imagem 09— Forro e iluminação 	  11 
Imagem 10 —Eletrocalhas e Luminária de emergência instalada 	  12 

Imagem 11 —Eletrodutos 	  12 

Imagem 12 — Sanitários na área interna da Unidade VAPT VUPT 	  13 

Imagem 13 — Ar Condicionado/Condensadores 	  13 

Imagem 14 — Copa 	  14 

Imagem 15 — Áreas de Apoio 	  14 

(()t)  Página 2 de 16 



VAPT VUPT 
VaptVupt 
	

IDADÃO 	 000867 

Índice de Figuras 

Figura 01 — Mapa de Localização 	 5 

Figura 02 — Malha viária de Alexânia 	 8 

Índice de Tabelas 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 	  15 

Página 3 de 16 



Na, 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

 

000868 

1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Neide Gomes de Oliveira 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Av. Brasília QD. 57 LT. 16 - Centro - Alexânia-GO 

Localização 	 Centro 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

Data Inauguração 	 03/06/2013 

Área 	 554,56m2  

N° de Pavimentos 	 02 pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 07 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Alexânia está localizada no centro da cidade, na Av. Brasília. 

A Unidade está a 1,5Km da Prefeitura Municipal de Alexânia. 

As Figuras 01 e Imagem 01 apresentam os mapas de localização e de situação da Unidade. 
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Figura 01 - Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Alexânia é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

A Av. Brasília tem pavimentação em asfalto, bastante precária, e passeios cimentados. Em frente a 

Unidade VAPT VUPT o passeio foi feito com material tipo pedra portuguesa e meio fio rebaixado. 

A Imagem 03 apresenta Av. Brasil, onde está localizada a Unidade. 

Imagem 03 — Vias de Entorno— Avenida Brasil 

Fonte: google.com.br  

4.3 Acessibilidade 

A Unidade funciona em um edifício comercial, no pavimento térreo e o acesso principal fica no nível 

da calçada, que não possui rampa acessível. 

A calçada está em desnível em relação aos passeios dos vizinhos e como não possui rampa de acesso 

impossibilita o acesso livre por parte de cadeirantes. Internamente a Unidade não possui piso tátil. 

Apesar de ter 2 pavimentos a Unidade funciona apenas no pavimento térreo devido ao cancelamento 

do contrato de locação do segundo pavimento. 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A cidade situa-se às margens da BR —060. 

Não existe transporte coletivo por ônibus circulando na área urbana da cidade, apenas intermunicipal. 

A Unidade está próxima do Terminal Rodoviário, com uma distância de, aproximadamente, 400m. 

O município dispõe de transporte escolar para a zona rural. 

Observou-se o uso de moto, moto-taxi, bicicleta e veículos particulares para deslocamento da 

população. 

A Imagem 04 apresenta o sistema viário no entorno da Unidade. 

Imagem 04— Mapa do Sistema Viário e localização da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

A Figura 02 mostra a malha viária do município de Alexânia e a Imagem 05 o Terminal Rodoviário. 
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Figura 02- Malha viária de Alexânia 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 05 — Terminal Rodoviário de Alexânia 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Alexânia possui o modelo de atendimento composto por balcão único de 

recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da respectiva 

Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 06, 07 e 08 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07— Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em alta resistência na área de atendimento, na cor cinza e cerâmica nas áreas 

de apoio, como copa e serviços gerais. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento. 

A Imagem 09 mostra o forro utilizado na Unidade, com as luminárias embutidas. 

Imagem 09— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 
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6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 
descidas ocorrem através de eletrodutos também embutidos nas paredes que alimentam as mesas de 
trabalho e pontos de atendimento. 
As luminárias são de embutir, em calhas duplas com aletas e com lâmpadas fluorescentes. 
Existem luminárias de emergência na Unidade. 
As Imagens 10 e 11 mostram as eletrocalhas aéreas e as prumadas de descida de eletrocalhas e os 
eletrodutos que distribuem a alimentação para as mesas de trabalho. 

Imagem 10 —Eletrocalhas e Luminária de emergência instalada 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 —Eletrodutos 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui 01 sanitário masculino e 01 sanitário feminino para uso dos funcionários e usuários. 

Não possui sanitário acessível. 

A Imagem 12 apresenta os sanitários da Unidade 

Imagem 12 — Sanitários na área interna da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e alguns se encontram sem funcionar por falta de 

manutenção. 

A Imagem 13 mostra aparelhos Split instalados na Unidade e os condensadores na área externa. 

Imagem 13 — Ar Condicionado/Condensadores 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

As Instalações prediais das áreas de serviço e apoio se apresentam bastante precárias, sem condições 

de uso adequado por parte dos funcionários. 

A Imagem 14 e 15 apresenta as instalações da copa e áreas de apoio da Unidade. 
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Imagem 14 — Copa 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Áreas de Apoio 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 
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Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgãos Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DEGOIÁS IPASGO 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. A diversidade de 

configurações faz seja necessário manter um número de equipamentos e insumos muito altos em 

estoque e backup. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 

1 

15 

COMPUTADOR 
	

2 

6 

1 

1 

1 
IMPRESSORA 

1 

3 

PAINEL DE SENHA 	 1 

LEITOR BIOMÉTRICO 	2 

ÓRGÃO 

SAN EAGO 

SEGPLAN 

AGRODEFESA 

SEGPLAN 

VALID 

SAN EAGO 

IPASGO 

SEGPLAN 

SEGPLAN (OUTSOURCING) 

SEGPLAN 

VALID 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

SCANNER 

QTDE 

1 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

5 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Alexânia não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o cidadão. 

Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Alexânia se encontra em precárias condições de funcionamento, com grandes necessidades de 

melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas, lógicas, de 

iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para 

funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, além da necessidade 

de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. A melhoria da 

infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao cidadão, ao 

proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e colaboradores que ali 

atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Alexânia, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, como 

portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, bem como 

de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do parque 

tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Alexânia a tornará ainda 

mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o resgate da 

cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma abrangente, eficiente 

e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da 
Proposta Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT 
VUPT em funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de 
aspectos como a localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte 
público, pavimentação das vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços 
prestados, gestão do atendimento, pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de 
relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o conhecimento do negócio a partir das 
estruturação das informações e das análises realizadas. 
As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento 
e embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 	 27/10/2017 
Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Ângela Carlos dos Santos Filha 
Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 
Horário de Funcionamento 
Data Inauguração 
Área 
N° de Pavimentos 
Qtde. Órgãos Parceiros 
Imóvel 
Locação 
Condomínio 

Av. Bernardo Sayão, Quadra 01, Lote 05 - Bairro Novo 
Ipiranga — Alvorada do Norte — GO 
Bairro Novo 
Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 
25/06/2013 
360,00m2  
01 pavimento 
11 
Propriedade particular 
Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Alvorada do Norte está localizada no Bairro Novo e nas proximidades da 
Prefeitura Municipal, a uma distância de 1,5Km e da Unidade Básica de Saúde Araci Magalhaes, 

situada a 1,6 Km. 
A Figuras 01 e a Imagem 01 apresentam os mapas de localização e de situação da Unidade. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Alvorada do Norte é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Vias de Acesso 

A Av. Bernardo Sayão é uma via com pavimentação em asfalto e passeio em cimento, conforme 
pode ser visto na Imagem 03. 

Imagem 03 — Vias de Entorno 

Fonte: Imagens próprias 
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4.3 Acessibilidade 

A Unidade possui uma rampa de acesso da rua para o passeio, permitindo a acessibilidade de 

cadeira nte. 

Internamente não possui piso tátil. 

A Imagem 04 apresenta a entrada da Unidade e a acessibilidade da mesma. 

Imagem 04— Vias de Entorno e Acessibilidade — Calçada/Rampa de acesso da Unidade 

Fonte Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As vias principais da cidade são formadas pela Rua Boqueirão e Av. Bernardo Sayão, ruas locais, 

paralelas a BR-020, em ambas as margens. 

Entre a BR-020 e as vias locais paralelas verificou-se a existências de afastamentos com canteiros 

largos e arborizados. 

A BR-020 é uma rodovia na área urbana, com tráfego intenso e corta a cidade em duas áreas 

distintas. 

A BR-020 faz entroncamento com a GO- 112 através da Av. Doze de Outubro e Rua Sen. Ramos 

Caiado e a GO 236 também se interliga a BR-020. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. A rodoviária de Alvorada do Norte fica 

à 1.400 metros da Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veiculo próprio, bicicleta, ou andam 

a pé para se deslocar até a Unidade. 

A Imagem 05 apresenta o mapa do sistema viário na região no entorno da Unidade. 
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Imagem 05— Mapa do Sistema Viário e localização da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás possui o modelo de atendimento composto por 

balcão único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros 

integrantes da respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o 

serviço desejado ou obter informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e 

dar início ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 

VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 

Fator 9, Diagnóstico. 

As Imagens 06 e 07 apresentam a recepção/triagem e a espera da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07 — Espera 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em granilite de alta resistência em todas as áreas, na cor bege, conforme 
demostrado na figura 8. 

Imagem 08— Piso 
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6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, conforme pode ser observado na 

Imagem 09. 

Imagem 09— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade não possui o padrão VAPT VUPT de programação visual. 
As placas aéreas não obedecem ao padrão das outras Unidades, com alteração do formato da 
placa e não possui, também, a logomarca do VAPT VUPT. 
A Programação Visual existente encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 
recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal 
em alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com 
assentos em espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre 
os Órgãos Parceiros, em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura 
eletrostática; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em 
alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários 
em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre 
outros. 
O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor 
Cinza Claro ou Argila. 
O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no 
forro, e as prumadas de descida ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos que alimentam 
as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 
As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas 
diretamente no forro, em calhas duplas com a letas e lâmpadas fluorescentes. 
Existem luminárias de emergência instaladas. 
As instalações elétricas e de lógica estão precárias, necessitando de reforma geral. 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários para funcionários e público, mas se encontram em situação precária, 

com infiltrações e não possuem acessibilidade. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

As instalações de ar condicionado são tipo Split e estão funcionando perfeitamente. A 
manutenção dos aparelhos é realizada pela SEGPLAN. 
A imagem mostra um aparelho Split instalado junto ao forro da Unidade. 

Imagem 10— Ar Condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

As áreas de serviço e copa são bem precárias e possuem muitas infiltrações, com ambientes 
insalubres, mobiliário inadequado e total falta de humanização e conforto para uso dos 
funcionários, conforme se observa na Imagem 11. 

Imagem 11 — Copa 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo 
contar com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional 

está referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 
Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 
funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 
gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 
Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela 
SEGPLAN ou são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera 
federal, estadual ou municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
• * BALCÃO @TENDE+ 
• BANCO DO POVO 
• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 
• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - 

IPASGO 
• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 
• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 
• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 
• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 
• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de 
Órgãos Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem 
prestar serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, 
leitores biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. Auferimos 
que existem uma ampla gama de configurações nos equipamentos, dificultando a manutenção. 
A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de 
energia elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 
O link de comunicação de dados da Unidade é de 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela 
Administração e estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

     

ÓRGÃO 

 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

PAINEL DE SENHA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

QTDE 

  

   

20 SEGPLAN 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

SSP 

4 

 

 

1 

 

3 

 

 

1 

 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

 

1 

1 	 DETRAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Alvorada do Norte não possui Solução Tecnológica de Relacionamento 

com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT 
VUPT Alvorada do Norte se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, 
com grandes necessidades de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das 
instalações elétricas, lógicas, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação 
de sanitários e vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, 
pintura geral, além da necessidade de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros 

equipamentos. 
A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 
cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 
Além disso, também existe a necessidade de melhoria e padronização da programação visual, 
uniformes e crachás, dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto 
para seus usuários e colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às 
necessidades de informação clara e funcional. 
Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a 
padronização dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas 
funcionalidades no Sistema de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais 
interativo, permitindo uma gestão plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de 
relatórios gerenciais que permitam a visão ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, 
para identificação de picos e vales, controle do fluxo de usuários, capacidade operacional, 
satisfação dos usuários entre outras. 
O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores 

necessidades da Unidade VAPT VUPT Alvorada do Norte, que não dispõe de canais de 
relacionamento com o cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, 
terminais de a utoatendimento e outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, 
com a necessidade de atualização e ampliação do parque tecnológico existente. 
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O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Alvorada do Norte 
a tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada 

vez mais, o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer 
de forma abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das 

Unidades VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

31/10/2017 

Cíntia Alexandra Santos 

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Avenida Brasil Sul, esquina com Nício Vilela, Qd. A, Lt. 

06, n° 511, Bairro Batista — Anápolis 

Localização 	 Setor Centro 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 17h 

Data Inauguração 	 28/07/2017 

Área 	 658,00m2  

N° de Pavimentos 	 2 pavimentos interligados por escada e um elevador 

antigo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 14 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro está localizada em uma rua secundaria a Av. Brasil Sul, no 

Setor Central, em uma região predominantemente de comércio, com grande fluxo de pessoas, veículos 

e facilidade de transporte público nas áreas adjacentes, além de possuir bastante atividades 

empresariais, comerciais e de serviços nas redondezas, fazendo com que o atendimento da Unidade 

esteja muito voltado para o setor empresarial. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro estão apresentadas na Figura 01 e 

na Imagem 01, respectivamente. 

P gina 4 de 17 



‘1# 
Vapt Vupt 

VAPT VUPT 
I DAMÃO 

000899 

Figura 01— Mapa de Localização 

o 

,VAPT VUPT Anápolis Centro 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02— Fachada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Av. Brasil onde está situada a Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro possui 02 vias principais divididas 

por canteiros centrais arborizados. A pavimentação da via é em asfalto se encontra em estado 

insatisfatório, os passeios são cimentados e com desníveis, não atendendo as novas normas de 

acessibilidade, pois não possui guia para deficientes visuais. Além disso, se encontram danificados. 

As ruas do entorno possuem sinalização com faixas de pedestres para travessia, semáforos e rampas 

acessíveis. 

A Imagem 03 apresenta as vias do entorno da Unidade. 

Imagem 03 — Vias de acesso - Avenida Brasil 

Fonte: google.com.br  
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4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro é feito de rampa do nível da rua até o passeio, 

conforme se pode observar na Imagem 04. 

Do passeio para o piso do edifício existe uma outra pequena rampa que dá acesso ao interior do 

mesmo, como mostra a Imagem 05. 

Internamente, o acesso à Unidade é feito por elevador e escada, conforme Imagem 06 

Imagem 04— Acesso — Estacionamento na frente à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Acesso — Rampa de entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 06— Acesso interno Unidade VAPT VUPT — Escada interna e elevador 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A malha rodoviária se constitui em rodovias radias ao município, com passagens pela área central da 
cidade, formando eixos principais no sistema viário da área urbana 
A Av. Brasil Sul e Av. Brasil Norte formam o Eixo Principal do sistema viário de Anápolis. 
Demais rodovias, juntamente com a Av. Pedro Ludovico e avenidas e ruas que se interligam aos 
eixos, determinam a circulação na malha urbana da cidade, caracterizada por uma trama irregular. 
Figura 02. 
A cidade de Anápolis possui no seu Plano Diretor a hierarquia das vias do seu Sistema Viário 
Na Avenida Brasil o ponto de ônibus urbano está a 91m da unidade, sendo que passam pelo local 17 
linhas que servem a diversos bairros da cidade. 
A Prefeitura de Anápolis elaborou um Plano de Mobilidade Urbana com corredores exclusivos e 
preferenciais para o transporte público. Todo o projeto dá ênfase à acessibilidade e as ciclovias 
O Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga está situado a 2,8 km da unidade, conforme Imagem 07. 
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Imagem 08 —Terminal losias Moreira Braga 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro possui o modelo de atendimento composto por balcão único 

de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 
respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 
Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 
integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 
Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 
— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 
As Imagens 09, 10 e 11 apresentam as áreas de recepção e triagem, espera e atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 
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Imagem 09— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Área Espera 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 11— Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro possui instalações razoáveis, porém sem o conforto ambiental 

e humanização que em espaço dessa natureza requer. 

A unidade possui um mezanino aberto em toda a sua extensão para a área de atendimento da Unidade. 

Os espaços internos são abertos e integrados, com os Órgãos Parceiros ocupando toda área central e 

lateral do imóvel. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, na cor bege claro, conforme pode ser visto na 

Imagem 12. 

Imagem 12— Piso 
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6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de atendimento. 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade não possui o padrão VAPT VUPT de programação visual e encontra-se em razoável estado 

de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoáveis de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema aéreo de eletrocalhas e eletrodutos 

aparentes, e as prumadas de descidas são pelas paredes ou pilares que alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 
As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas sobre 

eletrodutos, em calhas duplas simples, com lâmpadas fluorescentes. 

A Imagem 13 mostra as instalações de elétrica e de lógica. 

Imagem 13 — Instalações Elétrica e lógica 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários de público e de funcionários, incluindo sanitários acessíveis, mas em 

quantidade insatisfatória. 
A Unidade não dispõe de vestiários para os funcionários. 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

Apesar da Unidade ser climatizada com splits, foi observado que muitos Órgãos Parceiros possuem 

ventiladores para melhorar o conforto térmico que é bastante deficiente. 

A imagem 14 mostra um aparelho de ar condicionado instalado na Unidade. 

Imagem 14— Ar condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 
A copa da Unidade está adequada para o conforto e uso dos funcionários, ampla, arejada, conforme 

pode ser observado nas Imagens 15. 

Imagem 15— Copa 

Fonte: Imagem própria 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS- IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SE FAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad de assinatura digital, entre outros. 

Os computadores da SEGPLAN possuem basicamente duas configurações, computadores com 

processador Core 2 Duo, em sua maioria, e computadores com processador Core i5, entre outros. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 10Mbps, fornecido pela Operadora Embratel e o 

outro link é através de conexão via Rádio de 16Mb. 
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6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 
Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

COMPUTADOR 

39 	 SEGPLAN 

1 	 SSP 

1 	 VALID 

2 	 SEGPLAN 

1 	 DETRAN 

IMPRESSORA 	 1 	 SSP 

1 	 SEFAZ 

2 	 SANEAGO 

3 	 JUCEG 
SCANNER 

1 	 DETRAN 

PAINEL DE SENHA 	 2 	 SEGPLAN 

1 	 DETRAN/VALID 

CÂMARAS FOTOGRÁFICAS 	1 	 SEGPLAN 

2 	 SSP 

LEITOR BIOMÉTRICO 
	 1 	 DETRAN/VALID 

2 	 SSP 

1 	 DETRAN/VALID 
PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

2 	 SSP 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Anápolis Centro se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto é necessário a 

realização de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas e de 

lógica, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para 

funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão ou troca do mobiliário, pintura geral, além da 

necessidade de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 
Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para setJ usuários e 
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colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, cal! center, terminais de autoatendimento e outros, bem 

como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 

parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Anápolis Centro a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 

VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

ANÁPOLIS SHOPPING 

Data da Visita 	 31/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Liliane Rodrigues da Costa 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Universitária n2  2.221, Vila Santa Isabel. Anápolis - 
Endereço 

GO 

Localização 	 AnaShopping 

Segunda a Sexta: 08h às 20h Sábados e pontos 
Horário de Funcionamento 

facultativos:08h às 13h 

Data Inauguração 	 6/12/2000 

Área 	 1.102,56 rn2  

N° de Pavimentos 	 02 pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 11 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e o 
Locação 

AnaShopping 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Anápolis Shopping está localizada no pavimento térreo do shopping e a entrada 

principal da Unidade pode ser pelo estacionamento térreo. 

O Anashopping é um dos principais shoppings centers da cidade de Anápolis e conta com 80 lojas e 

600 vagas de estacionamento. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Anápolis Shopping estão apresentadas na Figura 

01 e na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 
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Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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As fachadas frontal e lateral do Anashopping são apresentadas nas Imagens 02 e 03. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

Imagem 03 — Vista da fachada do pavimento inferior do estacionamento e o pavimento térreo 

Fonte: google.com.br  
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4.2 Vias de Acesso 

O Anashopping está localizado na Avenida Universitária, com 02 vias de mão única, cada uma com um 

sentido de trânsito, divididas por canteiro central e se constitui em uma via comercial e de serviços, 

com novos empreendimentos residenciais multifamiliares. 

A Av. Universitária possui sinalização com faixas de pedestres para travessia, entretanto não existem 

semáforos e rampas acessíveis. Os passeios são em placas cimentadas. 

A Via Universitária faz entroncamento com as Rodovias BRs 153 e 414. 

A Imagem 04 mostra a rampa de acesso ao pavimento térreo e piso inferior do empreendimento e a 

Imagem 05 mostra a faixa de travessia de pedestre na Av. Universitária, em frente ao shopping. 

Imagem 04 — Rampa de acesso 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias de Entorno— Avenida Universitária 
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4.3 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Anápolis Shopping se dá através de rampa do nível da rua até a 

entrada do empreendimento e, também, pelo estacionamento que se encontra no mesmo nível da 

Unidade, como mostrado nas Imagens 06 e 07. 

A Unidade possui 02 pavimentos e o acesso ocorre por meio de rampa, conforme pode ser observado 
na Imagem 08. 

Imagem 06— Estacionamento próximo a Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07— Estacionamento Anashopping 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 08— Rampa de acesso ao 22  Pavimento no Interior da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O sistema viário é formado por corredores estruturados/vias expressas e vias arteriais que compõem 

a rede viária do município de Anápolis. 

O transporte coletivo por ônibus é feito no município através de um consórcio de empresas 

concessionárias da Prefeitura e circulam na cidade, aproximadamente, 160 linhas de ônibus, com 

uma frota de mais de 200 veículos. 

A cidade possui um Terminal Urbano, situado a 2,6 Km da Unidade, bastante movimentado e situado 

em uma área de grande fluxo de veículos e pedestres. 

Na Av. Universitária, em frente ao shopping, existe parada de ônibus que liga vários pontos da cidade 

e ao Terminal. 

A Imagem 09 apresenta o sistema viário do entorno da Unidade. 

Imagem 09— Mapa do Sistema Viário do entorno da Unidade VAPT VUPT 
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A Imagem 10 mostra as rodovias existentes no município e que convergem para a área urbana. 

Imagem 10— Rodovias que cortam o município 

Fonte: google.com.br  

A Figura 02 mostra a distância existente entre o Terminal Rodoviário o Anashopping. 

Figura 02 — Terminal Rodoviário de Anápolis 

A Imagem 11 apresenta o Terminal Rodoviário de Anapális. 
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Imagem 11 — Terminal Rodoviário de Anápolis 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPTVUPT Anápolis Shopping possui o modelo de atendimento composto por balcão único 

de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da 

respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 
informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 
ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 

VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 
Fator 9, Diagnóstico. 

As Imagens 12,13, 14 e 15 mostram a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 
Parceiros integrantes da Unidade. 
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Imagem 12 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13 — Espera 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 14 — Área de Atendimento 12 Pavimento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Área de Atendimento 2° Pavimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade Anápolis Shopping funciona em 02 pavimentos para atendimento ao cidadão, sendo que a 

espera está concentrada no 1°. Pavimento e os usuários tem que subir uma rampa para o 2°. 
Pavimento. 

A Unidade está com instalações precárias, com muitas infiltrações nas paredes e rachaduras, 

conforme se pode observar nas Imagens 16 e 17. 
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Imagem 16— Infiltrações nas paredes da Unidade 

Fonte: google.com.br  

Imagem 17— Fissura nas paredes 

Fonte: Imagem própria 

6.2.1. Piso 

O piso da Unidade é em cerâmica com duas padronizações, apresentando manchas na superfície das 
mesmas, conforme Imagem 18. 

Imagem 18— Piso 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento, 

trazendo claridade ao ambiente, como mostra a Imagem 19. 

Imagem 19 — Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, revestido em laminado melamínico e painel frontal em alumínio perfurado com 

pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em espuma injetável 

revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, em laminado 

melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de atendimento e de 

escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura eletrostática; cadeiras 

giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável revestidas em vinil, armários 

altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos que alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

Uma parte das luminárias são de embutir, redondas, com lâmpadas fluorescentes, e o ras são de 

sobrepor em calhas duplas, em alumínio pintado na cor branca, e lâmpadas fluorescentes 
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As instalações de elétrica e lógica estão precárias, com fios e cabos expostos, conforme se pode 
observar nas Imagens 20 e 21. 

Imagem 20— Eletrodutos para fiação de lógica e elétrica 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 21— Eletrocalhas 
I I 
I I 
II 
I I 
I I 
I I 
II 
II 
I I 
I I 
I 

I I 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Existem sanitários para funcionários dentro da Unidade e os sanitários ao público são 
disponibilizados pelo Ana shopping. 
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A Imagem 22 apresenta o sanitário masculino de funcionários 

Imagem 22 — Box do sanitário masculino e mictórios 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, entretanto o conforto térmico está insatisfatório para OS 

usuários e funcionários. 

Alguns aparelhos se encontram velhos e danificados, conforme Imagem 23. 

Imagem 23 — Ar Condicionado 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

Existem mesas coletivas para uso dos funcionários, conforme s e pode observar na Imagem 24. 

Imagem 24— Copa 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 
Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CLÍNICA MÉDICA 
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• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad de assinatura digital, entre outros. A 

diversidade de configurações faz seja necessário manter um número de equipamentos e insumos 

muito altos em estoque e backup. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

A velocidade dos links de comunicação de dados da Unidade é de 4Mbps, fornecido pela Operadora 

Oi. 

A Unidade também possui sistema de CFTV terceirizado com a empresa Newline Empresa de 

Monitorannento. 

Foi identificada a necessidade de arrumação no rack onde se encontram os equipamentos da rede 

lógica. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

 

SEGPLAN 

VALID/ DETRAN 

SAN EAGO 

SCT 

JUCEG 

SSP 

CLINICA MEDICA 

SEGPLAN 

FUNCIONARIOS 

DETRAN 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

6 
Fonte: Administração da Unidade 

1 

1 

1 

1 

2 

LEITOR BIOMÉTRICO 	3 

2 

2 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 
	

3 

2 

1 
PAINEL DE SENHA 

1 

1 

SCANNER 
	

1 

2 

2 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 
	3 

2  

SSP 

SCT 

SANNEAGO 

SE FAZ 

DETRAN 

SSP 

SCT 

DETRAN 

SSP 

SCT 

SEGPLAN 

ANA SHOPPING 

IPASGO 

JUCEG 

DETRAN 

DETRAN 

SSP 

SCT 

SEGPIAN 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Anápolis Shopping não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Anápolis Shopping se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, com grandes 

necessidades de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas, 

lógicas, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para 

funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, além da necessidade 

de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 
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Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Anápolis Shopping, que não dispõe de canais de relacionamento com o 

cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e 

outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Anápolis Shopping a 

tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, 

o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 
VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

30/10/2017 

Renatta Cristhina Dias 

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. Tocantins, n2  752, Esquina com Rua João Cardoso, 

Centro - Anicuns-GO 

Centro 

Segunda a Sexta:08h às 12h e 13h às 17h 

01/12/2015 

542,44m2  

02 pavimento 

09 

Propriedade particular 

Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Anicuns está localizada na região central da cidade, em um edifício comercial 

onde funcionava um antigo hotel. Atualmente, o prédio encontra-se inteiramente vazio e na parte 

inferior do imóvel, com acesso pela lateral, funciona a Vistoria do Detran. 

A cidade de Anicuns, no período de março a dezembro, possui uma população flutuante de 

aproximadamente 4 mil habitantes, devido à contratação de funcionários pela Usina de Álcool Anicuns 

S/A e Açucar / Ecoçucar. 

Na Av. Tocantins e áreas adjacentes situam-se a Prefeitura Municipal e o Terminal Rodoviário, além de 

vários outros equipamentos urbanos, como o Fórum, Faculdade de Anicuns, Hospital Municipal, Policia 
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Militar, Bradesco, ltaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e vasto comércio e serviços, tais como 
supermercados, lojas de eletrodomésticos, farmácias etc. 
A Figuras 01 e a Imagem 01 apresentam os mapas de localização e de situação da Unidade. 

Figura 01 — Mapa de Localização 
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Fonte: google.com.br  
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Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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Fonte: Imagem própria 

As Imagens 04, 05 e 06 mostram a Av. Tocantins e a Rua João Cardoso. 
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Anicuns é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Vias de Acesso 

A Av. Tiradentes é uma via com duas pistas separadas por canteiro central, com pavimentação em 

asfalto. 

A Rua João Cardoso possui pavimentação em asfalto, passeios cimentados e sem rebaixos e em estado 

precário de conservação. 

A Imagem 03 apresenta a Unidade na esquina da Rua Tiradentes com João Cardoso. 

Imagem 03— Av. Tocantins esquina com a Rua João Cardoso 
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Imagem 04— Rua João Cardoso 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Av. Tocantins 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06 — Av. Tocantins 

Fonte: google.com.br  
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4.3 Acessibilidade 

Existe uma rampa de acessibilidade do passeio da Av. Tocantins para a recepção da Unidade, sem 

guarda corpo e com declividade acentuada para cadeirante, conforme pode ser observada na imagem 

07. 

Imagem 07— Acessibilidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A malha viária urbana é composta por dois eixos principais paralelos, a Av. Tocantins e a Av. 

Bandeirantes (GO- 222), que cortam a cidade no sentido Leste — Oeste. 

O Terminal Rodoviário da cidade está a 200m da unidade. 

Não existe contrato da Prefeitura com concessionárias de transporte coletivo por ônibus na cidade. A 

Prefeitura oferece a toda população transporte gratuito na área urbana da cid ade. 

Para se deslocar para a Unidade VAPT VUPT os funcionários utilizam veículos próprio, moto, bicicleta 

e a pé, além do serviço de ônibus gratuito da Prefeitura. 

A Imagem 08 mostra o mapa do sistema viário do município. 

Imagem 08— Mapa do Sistema Viário 

Fonte: google.com.br  
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A Figura 02 mostra a distância entre a Unidade VAPT VUPT Anicuns e a Rodoviária do município. 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Anicuns possui o modelo de atendimento composto por balcão único de 

recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da respectiva 

Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 

informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 

Diagnóstico. 

As Imagens 09 e 10 apresentam o balcão de recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos 

Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 
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Imagem 09— Triagem, recepção e área de espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Área de atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em granito em todas as áreas, conforme se pode observar na Imagem 11. 
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Imagem 11 — Piso atendimento e sanitários 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento, 

trazendo claridade ao ambiente, conforme pode ser observado na Imagem 12. 

Imagem 12 — Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular intado, de 
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aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em bom estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT em quase todas as peças, com exceção do 

balcão de recepção/triagem que não é o mesmo padrão das demais Unidades; longarinas para espera 

dos usuários com assentos em espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a 

separação entre os Órgãos Parceiros, em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com 

pintura eletrostática; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em 

alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em 

espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em boas condições de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos que alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas e lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para usuários e funcionários, conforme apresentado nas Imagens 13 e 

14. 

Imagem 13 —Sanitário Unissex com Acessibilidade 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 14— Sanitário Feminino e masculino 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e todos os equipamentos estavam funcionando. 
A manutenção dos equipamentos mantida pela Prefeitura. 
A Imagem 15 apresenta a instalação de aparelho Split junto ao forro da Unidade. 

Imagem 15 — Ar Condicionado 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 
eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a tender às 
condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam sua refeições 
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de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

As instalações são boas, recentemente reformadas, mas o mobiliário está inadequado, uma vez que 

são utilizados armários iguais aos da área de atendimento para guardar louças e mantimentos, bem 

como na área de serviço, o que pode ser visto na Imagem 16. 

Imagem 16— Copa e Área de Serviço 

Fonte: Imagem própria 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE ANICUNS 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SE FAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. A diversidade de 

configurações faz seja necessário manter um número de equipamentos e insumos muito altos em 

estoque e backup. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 
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Tabela 01 — Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

QTDE 

39 

1 

2 

1 

1 

1 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

SAN EAGO 

SEGPLAN 

IPASGO 

PREFEITURA 

DETRAN 

PAINEL DE SENHA 
	

1 
	

SEGPLAN 

1 
	

SSP 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Anicuns não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o cidadão. 

Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Anicuns se encontra em boas condições de funcionamento, em função de que foi recentemente 

reformada, contando com instalações novas, necessitando apenas de algumas intervenções pontuais. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e colaboradores com um padrão visual 

harmônico e adequado às necessidades de informação clara e funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Anicuns, que não dispõe de canais de relacionamento com o ci dão, como 

portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, bem como 
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de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do parque 

tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Anicuns a tornará ainda 

mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o resgate da 

cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma abrangente, eficiente 

e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Flaviane Carvalho Simões De Lima 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Av. Rio Verde Qd. 102/104 sala 341, Vila São Tomaz. 

Aparecida de Goiânia - GO 

Localização 	 Buriti Shopping 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 20h Sábados e pontos 

facultativos:08h às 13h 

Data Inauguração 	 04/10/1999 

Área 	 1.131,32 m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 16 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação entre a SEGPLAN e o Buriti 

Shopping 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Shopping está localizada no segundo pavimento do Buriti Shopping, que 

se encontra principal ponto de convergência comercial da região sul de Goiânia com o município de 

Aparecida de Goiânia, principal município integrante da Região Metropolitana. 

O empreendimento está circundado pelas principais avenidas de Aparecida de Goiânia, com um fluxo 

médio diário de mais de 50 mil veículos e está muito próximo do Terminal de Integração Cruzeiro, por 

onde circulam mais de 70 mil pessoas por dia. 

O Buriti Shopping possui mais de 2000 vagas de estacionamento. 
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A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Buriti Shopping estão apresentadas nas Figura 01 

e Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

o 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada do Buriti Shopping é apresentada na Imagem 02. A entrada da Unidade é apresentada na 

Imagem 03. 
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Imagem 02— Fachada e entrada do Buriti Shopping 

Fonte: google.com.br  

Imagem 03 — Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A avenida principal onde está localizado o Buriti Shopping é a Av. Rio Verde, uma via com 02 pistas de 

mão única, separadas por um canteiro central arborizado, que faz parte do sistema viário principal da 

cidade e é uma importante via de comércio e serviços. 

O passeio da avenida é em pedra portuguesa e a pavimentação é em asfalto, em bom estado de 

conservação. 

Além da Avenida Rio Verde, faz parte do sistema viário do entorno do Buriti Shopping a Avenida Jose 

Leandro da Cruz, que possui 02 pistas divididas por canteiro central; a Avenida Alexandre de Moraes e 

a Avenida Dona Maria Cardoso, cada uma com 02 pistas divididas por canteiro central. 

Todas essas vias são pavimentadas em asfalto, em boas condições de conservação e possuem 

sinalização com faixas para travessia de pedestres, semáforos nos cruzamentos e rampas ac ssíveis, 
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entretanto não atendem as novas normas de acessibilidade, pois não possuem guia para deficientes 

visuais. 

As Imagens 04 e 05 apresentam a Av. Rio Verde e a Av. Dona Maria Cardoso. 

Imagem 04— Vias de acesso - Avenida Rio Verde 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Via de acesso — Avenida Dona Maria Cardoso 

Fonte: google.com.br  
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4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Buriti Shopping se dá por meio de elevador, escada rolante ou escada 

fixa disponíveis no interior do Buriti Shopping. 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A área urbana da cidade é cortada pela Rodovia Transbrasiliana na direção norte —sul. Figura 02. 

A cidade possui uma malha urbana inteiramente irregular formada por tramas lineares, radiais e 

circulares. 
A região da Unidade é constituída por duas vias paralelas, Av. Rio Verde e Av. Alexandre de Morais 

que facilitam a distribuição do tráfego para outras regiões. 

A Prefeitura Municipal de Aparecida de Goiânia possui um programa de reestruturação dos 

corredores de transporte urbano e do seu sistema viário. 

O município é bem servido de transporte público, com várias linhas de ônibus e integração com eixos 

viários e de transporte com a capital, Goiânia. 

O Terminal Cruzeiro está a 850m do Buriti Shopping. 

Há ponto de ônibus na entrada do shopping, procedente ou com destino ao Terminal Cruzeiro. 

A Figura 03 apresenta a distância entre o Terminal Cruzeiro e o Buriti Shopping e a Imagem 06 o 

Terminal Cruzeiro. 

Figura 02 — Rodovia Transbrasiliana 

%—.1%..1 1  1.1 a ia ILL 

ST BUENO  

9  Reit Três Marias- 
t...c•va Brasiii3 

L. 

Hotel 1t) 

Arahra Hotel 

Mrstrn 

Fonte: google.com.br  
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Figura 03— Distância Terminal Cruzeiro ao Buriti Shopping 

Fonte: google.com.br  

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Shopping possui o modelo de atendimento com 02 triagens; uma é 
utilizada exclusivamente para os serviços do SINE/SCT com distribuição de senha manual e a outra para 
todos os demais serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da respectiva Unidade. 
Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 
integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 
ao atendimento propriamente dito. 
Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 
VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 
Fator 9, Diagnóstico. 
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Imagem 07 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08— Área espera 

Fonte: Imagem 

Imagem 09 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade foi a primeira da rede VAPTVUPT, inaugurada em 1999 e nunca sofreu uma reforma, apenas 

manutenções pontuais e, por esse motivo, apresenta suas instalações bem comprometidas, 

necessitando de uma reforma geral de suas instalações. 
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6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica com muitas manchas. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro e forro em EPS (isopor), com várias manchas, ausência de placas e infiltração, 

conforme Imagem 10. 

Imagem 10— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de testeira com nome da 

Unidade e logomarca VAPTVUPT, placas aéreas fixadas no teto com fios de sustentação sinalizando os 

Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos mesmos, identificação da numeração das mesas 

de atendimento em perfil tubular pintado, de aproximadamente 80cm de altura, placas 

direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos componentes da sinalização padrão utilizada 

nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em bom estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem; longarinas para espera dos usuários com assentos em espuma injetável revestidas 

em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, em laminado melamínico e 

acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de atendimento e de escritório em 

laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para 

funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos 

em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

As divisórias são antigas e se encontram danificadas pelo uso. 

O mobiliário em geral se encontra em condições precárias, conforme pode ser observado na Imagem 

11. 

Imagem 11 — Longarinas da área de espera 
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6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Fonte: Imagem própria 
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As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos 

aparentes, e as prumadas de descida, destinadas à condução de fios e cabos, são pelas paredes e 

pilares e alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, com lâmpadas fluorescentes. 

A iluminação é insuficiente e o ambiente não possui iluminação natural. 

As instalações de lógica também se encontram em estado bastante precário, conforme pode ser visto 

na Imagem 12. 

Imagem 12— Instalações de elétrica e lógica 

A Unidade não possui sanitários para funcionários e público. São utilizados os sanitários do shopping, 

que tem seu horário de funcionamento diferente da Unidade, pois esta abre às 8:00hs, enquanto o 

shopping abre às 10:00hs. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 
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A Unidade é climatizada com aparelhos Split, porém a refrigeração está insatisfatória para o conforto 

térmico dos usuários e funcionários. 

A imagem 13 mostra os aparelhos de ar condicionado instalados próximos ao forro da Unidade. 

Imagem 13 — Ar condicionado 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados 

A copa da Unidade não possui o conforto necessário para o uso dos funcionários. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 
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• PREFEITURA DE APARECIDA DE GOIÂNIA 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão rnultisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, PAD de assinatura digital, entre outros. 

Os equipamentos possuem uma grande variedade de configurações, marcas e modelos. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 4Mbps, fornecido pela Operadora Oi e outro via rádio 

de 10Mbps. 

É necessária a roca dos equipamentos de TI e reparo de toda rede lógica. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01- Parque Tecnológico 

ITEM tE 

73 

2 

 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

VALID/DETRAN 

CLINICA MEDICA 

SSP 

PREFEITURA DE GOIÂNIA 

PREFEITURA DE APARECIDA DE 

GOIÂNIA 

SEGPLAN 

SSP 

DETRAN 

  

  

 

2 

  

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

 

4 

  

   

LEITOR BIOMÉTRICO 4 

  

2 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	3 

PAINEL DE SENHA 	 3 

SCANNER 

SCT 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

JUCEG 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

QTDE 
	

ÓRGÃO 

1 
	

I PASGO 

4 	 SSP 

2 	 DETRAN 

2 
	

SCT 

5 	 SEG P LAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Shopping não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 
Buriti Shopping se encontra em precárias condições de funcionamento, com necessidade de melhorias 

gerais na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas e de lógica, iluminação, 

revisão ou troca do sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para funcionários, 

melhorias nas áreas de apoio, troca do mobiliário, pintura geral, além da necessidade de instalação de 

nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Buriti Shopping, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, cal! center, terminais de autoatendimento e outros, bem 

como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e ampliação do 

parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Buriti Shopping a tornará 

ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o 

resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 
VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNID 

Data da Visita 
	

26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Valéria Graciano dos Santos 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Avenida Independência n2  285 a 465, Shopping 

Endereço 	 Aparecida, Setor Serra Dourada - 32  etapa. Aparecida de 

Goiânia - GO 

Localização 	 Aparecida Shopping 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a sexta feira: das 8h às 18h 

28/08/2017 (Fonte 

https://www.opopula  r.com.br/editorias/economia/va  pt- 
Data Inauguração 

vupt-inicia-atendimento-no-apa recida-shopping-nesta- 

segunda-28-1.1335162 ) 

Área 	 644,42 m2 

N° de Pavimentos 	 01 pavimento no 32. Piso do Aparecida Shopping 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 10 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre SEGPLAN e Aparecida 
Locação 

Shopping 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia Centro está situada no terceiro pavimento do Aparecida 

Shopping, que possui uma localização diferenciada, com ótimo acesso, próximo à Prefeitura, ao Fórum 

e à Igreja Matriz, bem como fácil acesso à BR-153 e aos grandes poios industriais de Aparecida de 

Goiânia, oferecendo amplas vias de entrada para o público. 
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O Aparecida Shopping é totalmente climatizado e conta com mais de mil vagas de estacionamento. 
O Aparecida Shopping disponibiliza aos usuários fraudário e bicicletário, além de possuir acesso a 
cadeirantes e guias para deficientes visuais. 
A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia - Centro estão apresentadas 
na Figura 01 e na Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 
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	1?, 
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3 
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I 

Apareada Shooping 
	 , 

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada do Aparecida Shopping é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02— Fachada Principal do Shopping e da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Vias de Acesso 

O Aparecida Shopping está localizado na Avenida Independência, via com 02 pistas com canteiro 

central arborizado, pavimentada em asfalto, com boa sinalização, como faixas de pedestres para 

travessia e semáforos. 

Está próximo da Avenida Brasil, 03. via com sentido único, Rua dos Andrades também com 01 via com 

sentido único e, também, a Rua Tener de Melo, 01 via com sentido único, todas com pavimentação 

asfáltica. 

As Imagens 03, 04 e 05 mostram a Av. Independência. 
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Imagem 03 — Avenida Independência 

Fonte: google.com.br  

Imagem 04 — Avenida Independência 

Fonte: google.com.br  
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Fonte: google.com.br  

Imagem 05— Principais vias no entorno 

Fonte: Imagem própria 

4.3 Acessibilidade 

Existem rampas acessíveis de acesso ao Aparecida Shopping e, internamente, o acesso à Unidade é 

feito por elevador e escada. 

A Unidade possui piso tátil instalado nas áreas de circulação que conduzem aos Órgãos Parceiros. 

A Imagem 06 mostra uma das rampas de acesso na entrada do shopping e a Imagem 07 mostra a 

entrada da Unidade. 

Imagem 06— Acessibilidade 
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Fonte: Imagem própria 
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PARQUE 

LOT, ROSA VILA SA0 DO SUL 
MANOEL 

JARDIM 
MIRAMAR 

JARDIM 
MIRAMAR SUL 

RDIM 
CR ALUNO 

ST. MARISTA SUL 

DOS ESTADOS 

ST SERRA 
DOURADA 
- 3 ETAPA 

LOY SANTA 
LUZIA 

RES DRASICO 

PARQUE 1‘10 
DAS PEDRAS 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A malha viária na área da Unidade VAPT VUPT é privilegiada pela proximidade com a Rodovia 
Transbrasiliana, BR — 153. 
A Av. Independência, é uma das principais vias da cidade, no Setor Serra Dourada. Via com canteiro 
central, arborizado, urbanizado com áreas de lazer, pista de cooper, ciclovia e parque infantil ao lado 
do shopping. 
A Figura 02 apresenta o sistema viário do entorno do Aparecida Shopping, onde está instalada a 
Unidade. 

Figura 02 — Principais vias no entorno 

Fonte: google.com.br  
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O Aparecida Shopping está a 1,8 Km de distância do Terminal de Araguaia, que possui cerca de 16 

linhas de ônibus para Goiânia, centro de Aparecida de Goiânia e bairros adjacentes. 

O Terminal Araguaia possui 01 plataforma com 9 baias de embarque. 

A Imagem 08 apresenta o Terminal Araguaia. 

Imagem 08 —Terminal Araguaia 

Fonte: google.com.br  

A Imagem 09 apresenta as Estações de Ônibus no entorno da Unidade e a distância para o Terminal 

Araguaia. 

Imagem 09— Estações de Ônibus proximidades Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia - Centro possui o modelo de atendimento composto por 

balcão único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes 

da respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou 

obter informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 

— SAVV, de propriedade da SEGPLAN. 

As Imagens 10, 11 e 12 a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade. 

Imagem 10— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11— Espera 
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Imagem 12— Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 
peças, na cor branca. 

A imagem 13 mostra o piso cerâmico da Unidade. 

Imagem 13— Piso Recepção e atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de atendimento, 

trazendo claridade ao ambiente. 

A Imagem 14 apresenta o forro e a iluminação da Unidade. 

Imagem 14— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, revestido em laminado melamínico e painel frontal em alumínio perfurado com 

pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em espuma injetável 

revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, em laminado 

melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de atendimento e de 

escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura eletrostática; cadeiras 

giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável revestidas em vinil, armários 

altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições boa de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de eletrodutos também embutidos nas paredes que alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

A Unidade possui instalação de luzes de emergência. 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sistema de combate a incêndio, composto de sprinklers, hidrantes, extintores, e 

placas de sinalização. 

Os sanitários de uso do público, incluindo sanitários de deficientes, são os disponibilizados no 

Shopping. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e possui um satisfatório conforto térmico para os usuários 

e funcionários. 

A Imagem 15 mostra um aparelho Split instalado junto ao forro da Unidade. 

Imagem 15 — Ar Condicionado 

- L1f11.0 	 wup'd 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 
utilizados. 

A Unidade possui mesas coletivas para refeição e o ambiente se encontra em boas condições de uso 

para os funcionários. 

A Imagem 16 mostra a copa da Unidade. 

glPá i a 14 de 17 
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Imagem 16 — Copa 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

• SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP (SISTEMA 

PRISIONAL) 
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* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad de assinatura doigital, entre outros. 

Os equipamentos foram doados pelo Aparecida Shopping à SEGPLAN e possuem a mesma 

configuração, core i5 com 4GB de memória RAM. 

Os computadores são novos e o cabeamento logico satisfatório. 

A velocidade do link de comunicação de dados da Unidade não foi informado no momento da visita. 

Existe apenas um link, sendo necessário link de contingência. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM QTDE 	 ÓRGÃO 

44 SEGPLAN 

COMPUTADOR 2 SSP 

2 DETRAN 

3 SEGPLAN 

2 DETRAN 

1 SE FAZ 
IMPRESSORA 

1 IPASGO 

1 SEAP 

1 SENAGO 

2 SSP 

LEITOR BIOMÉTRICO 1 DETRAN 

1 EXAME MEDICO 

SSP 
PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

1 DETRAN 

PAINEL DE SENHA I-  2 SEGPLAN 

SCANNER 1 IPASGO 

2 SSP 

1 DETRAN 
CÂMARA FOTOGRÁFICA 

2 SEAP 

3 SEGPLAN 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

TERMINAL DE AVALIAÇÃO DE 

SATISFAÇÃO DO ATENDIMENTO 
34 

SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Aparecida De Goiânia - Centro não possui Solução Tecnológica de 

Relacionamento com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 
Aparecida De Goiânia - Centro se encontra em boas condições de funcionamento, uma vez que foi 

reformada recentemente e não foi identificada necessidade de novas reformas ou adaptações. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Aparecida De Goiânia - Centro, que não dispõe de canais de relacionamento 

com o cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de a utoatendimento 

e outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Aparecida De Goiânia - 
Centro a tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada 

vez mais, o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de forma 

abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT 
VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da Proposta 

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 

funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte público, pavimentação das 

vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços prestados, gestão do atendimento, 

pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o 

conhecimento do negócio a partir das estruturação das informações e das análises realizadas. 

As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento e 

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Jefferson da Silva Costa 

Função 
	

Supervisor 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Tropical, Qd. 22, Lts 04/06, Jardim Tropical. 
Endereço 

Aparecida de Goiânia - GO 

Localização 	 Setor Garavelo 

Segunda à Sexta: 07h às 19h 
Horário de Funcionamento 

Sábados e pontos facultativos:07h às 12h 

Data Inauguração 	 11/06/2012 

Área 	 894,63 m2  

N° de Pavimentos 	 1 pavimento térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 14 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação entre SEGPLAN e proprietário 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia Garavelo está localizada na Região Metropolita de 

Goiânia, no Setor Sudoeste, na Avenida Tropical. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia Garavelo estão apresentadas 

na Figura 01 e na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 
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Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia Garavelo é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: google.com.br  

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade está situada em uma esquina, com frente para a Av.Tropical, via com 02 pistas de 

rolamento, com canteiro central arborizado, pavimentada em asfalto. Está também nas imediações da 

Rua 103 e 102, que possuem sentido único e, também, da Avenida Lago dos Patos, que possui 02 pistas 

com canteiro central. 

Entretanto, as vias não possuem sinalização adequada, sem faixas para travessia de pedestres e 

ausência de semáforos nos cruzamentos. 

As Imagens 03 e 04 mostram as vias de entorno da Unidade. 

Imagem 03— Vias de Entorno— Avenida Tropical e Rua 103 

Fonte: google.com.br  
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4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia Garavelo se dá através de rampa acessíveis, do 

nível da rua até a entrada do edifício, porém sem guias para deficientes visuais, conforme se pode 

observar na Imagem 04. 

Possui estacionamento para motos e carros. 

Imagem 04- Vias de Entorno- Acesso à Unidade 

Fonte: google.com.br  

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A cidade está sendo contemplada com um plano de reestruturação dos eixos viários para a circulação 

de veículos coletivos e particulares, pedestres, motos e bicicletas, principalmente dos Corredores 

Norte / Sul e Leste / Oeste. 

A Figura 02 mostra o sistema viário do entorno da Unidade. 

Figura 02- Mapa do Sistema Viário do entorno da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  
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Existe transporte público que liga a capital Goiânia a Aparecida de Goiânia, município integrante da 

Região Metropolitana de Goiânia. 

O Terminal Garavelo fica a 300m da Unidade e está situado em um ponto estratégico, de fácil acesso 

e próximo a avenidas comerciais que são referência no município de Aparecida de Goiânia. Possui 

cerca de 32 linhas de ônibus que realizam o transporte de passageiros entre a capital e a região do 

entorno. 

A antiga estrutura do terminal foi totalmente demolida para dar lugar a um espaço mais funcional, 

seguro, acessível, limpo e bem iluminado, obedecendo às normas de acessibilidade, com plataformas 

de embarque e desembarque amplas, etc. Atualmente conta com 2 plataformas e 19 baías de 

embarque. 

As Imagens 05 e 06 mostram a distância do Terminal Garavelo à Unidade e as instalações do mesmo. 

Imagem 05— Distância ao Terminal à Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com  br 
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Imagem 06— Terminal Garavelo 

Fonte: Figura própria 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia Garavelo possui o modelo de atendimento composto 

por balcão único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros 

integrantes da respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço 

desejado ou obter informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 

integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 

ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 

VUPT — SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 

Fator 9, Diagnóstico. 

As Imagens 07 e 08 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 
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Imagem 07 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 

peças, na cor bege claro, mostrado na Imagem 09. 
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Imagem 09 - Piso cerâmico 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, conforme pode ser visto na Imagem 10. 

Imagem 10- Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas fixadas no 

teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos 

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 
componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação na área interna e em estado 

precário na área externa, conforme pode ser observado na Imagem 11. 
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Imagem 11 — Programação Visual Fachada 

Fonte: Imagem própria 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 

recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 

alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 

espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 

em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 

eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 

revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor Cinza 

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

descidas ocorrem através de prumadas de descida com eletrocalhas e eletrodutos aparentes e que 

alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

As instalações de elétrica e lógica estão em estado precário de funcionamento, conforme pode ser 

observado na Imagem 12. 
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Imagem 12 — Instalações elétricas 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidáde possui sanitários para o público, para funcionários e sanitário acessível no edifício. 
Os sanitários apresentam manchas de infiltração no revestimento cerâmico. 
A Imagem 13 mostra o sanitário acessível existente na Unidade. 

Imagem 13 — Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, entretanto não está funcionando a contento, pois o 
conforto térmico está insatisfatório para os usuários e funcionários. 
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A Imagem 14 mostra um aparelho de ar condicionado tipo Split instalado junto ao forro da Unidade, 

bem como as eletrocalhas de descida. 

Imagem 14 — Ar Condicionado e eletrocalha 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira etc., de forma a atender às 

condições mínimas para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições 

de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

A copa possui mesa coletiva para refeição dos funcionários, conforme se pode observar na Imagem 

15. 

Imagem 15— Copa 

Fonte: Imagem própria 
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6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo contar 

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 

funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 

gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela SEGPLAN ou 

são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera federal, estadual ou 

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADODE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -JUCEG 

• PREFEITURA DE GOIÂNIA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 

Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, PAD de assinatura digital, entre outros. A 

diversidade de configurações faz com que seja necessário manter um número de equipamentos e 

insumos muito altos em estoque e backup. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 

elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 

Um dos links de comunicação de dados da Unidade é de 4Mbps, fornecido pela Operadora Oi e outro 

link via rádio de 10MB. 
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6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 	 QTDE 

48 

3 

COMPUTADOR 	 10 

1 

1 

IMPRESSORA 	 4 

1 

LEITOR BIOMÉTRICO 	 3 

2 

1 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	3 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

SSP 

SCT 

CLINICA MÉDICA 

DETRAN 

SSP 

SCT 

DETRAN 

SSP 

JUCEG 

SEGPLAN 

2 
	

SCT 

3 
	

SEGPLAN 

1 
	

JUCEG 

1 

1 

1 

3 

2 

3 
	

SEGPLAN 
Fonte: Administração da unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia — Garavelo não possui Solução Tecnológica de 

Relacionamento com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 

Aparecida de Goiânia Garavelo se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com grandes 

necessidades de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas, 

lógicas, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para 

funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, além da necessidade 

de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 
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A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 

colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 

funcional. 

Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 

dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 

de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 

plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 

ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 

fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 

da Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia Garavelo, que não dispõe de canais de relacionamento 

com o cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento 

e outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, com a necessidade de atualização e 

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Aparecida de Goiânia 

Garavelo a tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, 

cada vez mais, o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer de 

forma abrangente, eficiente e com excelência em serviços públicos e privados no âmbito das Unidades 

VAPT VUPT. 
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1. INTRODUÇÃO 

Atendendo à exigência contida no Edital de Licitação, Anexo III - Diretrizes para Elaboração da 
Proposta Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT 
VUPT em funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de 
aspectos como a localização dos imóveis onde estão implantadas as Unidades, transporte 

público, pavimentação das vias de acesso, acessibilidade, infraestrutura, instalações, serviços 
prestados, gestão do atendimento, pessoal, tecnologia e soluções tecnológicas de 
relacionamento disponíveis, de forma a demonstrar o conhecimento do negócio a partir das 
estruturação das informações e das análises realizadas. 
As visitas foram documentadas com registros fotográficos apresentados ao longo do documento 
e embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

Data da Visita 
	

25/10/2017 
Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

	
Rosângela Pinto Araújo 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 
Localização 
Horário de Funcionamento 
Data Inauguração 
Área 
N° de Pavimentos 
Qtde. Órgãos Parceiros 
Imóvel 
Locação 
Condomínio 

Praça Getúlio Vargas, Setor Central - Bela Vista - GO 
Centro 
Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 
17/11/2014 
466,26m2  
01 pavimento, na sobreloja 
06 
Propriedade particular 
Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás está localizada no Setor Central da cidade, em 
um edifício comercial, na sobreloja, e possui em suas cercanias a Prefeitura Municipal e o 
Banco do Brasil, situados, respectivamente, a 250 e 500 metros de distância. 
A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás estão apresentadas 
na Figura 01 e na Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 - Mapa de Localização 
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9 
Fonte: www.google.com.br/maps  

Imagem 01- Mapa de Situação 

Fonte: www.google.com.br/maps  
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A fachada frontal e lateral da Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás são apresentadas na 
Imagem 02 e 03. 

Imagem 02— Fachada Principal 

Imagem 03 — Fachada Lateral 

Fonte: Imagem própria 
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4.2 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás está situada na Praça Getúlio Vargas, no Setor 
Central, sendo que o edifício comercial também faceia, na parte do fundo, com a Av. Eugênio 
Jardim e a rua lrineu Teixeira. 

A via possui pavimentação em asfalto e passeios em cimentado, em boas condições de 
conservação; entretanto, a maioria das vias do centro da cidade são em bloquete retangular, 
sextavado de concreto ou intertravados e os passeios em cimentado. 

As Imagens 04, 05, 06 e 07 apresentam as vias de acesso no entorno da Unidade, mostrando a 
pavimentação das ruas e passeios. 

Imagem 04— Av. Eugenio Jardim x Rua lrineu Teixeira (parte dos fundos da Unidade VAPT VUPT) 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Rua irineu Teixeira 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 06— Praça Getúlio Vargas 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07— Praça Getúlio Vargas 

Fonte: Imagem própria 

4.3 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás se dá através de rampa do nível da rua até 

a entrada do edifício, em bom estado de conservação, guarda-corpo em aço inox, porém sem 
guias para deficientes visuais, conforme se pode observar na Imagem 08. 

Como a Unidade está localizada na sobreloja do edifício, existem rampas, elevador e escada, 

facilitando, assim, o acesso à mesma para os usuários e funcionários. 
As imagens 09, 10 e 11 mostram as rampas, escadas e elevadores para acesso à Unidade VAPT 
VUPT Bela Vista de Goiás. 

Página 8 de 18 



S 407 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
I DA DÃO 

 

00! o-on 

Imagem 08— Rampas de Acesso Externo 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 09— Escada de Acesso da Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 10— Saída do Elevador e Entrada da Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11— Elevador Acessível 

Fonte: Imagem própria 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A cidade de Bela Vista de Goiás possui uma rota de tráfego rodoviário devido ao entroncamento 

das várias rodovias que passam na área urbana e seu sistema viário é formado por Vias 
Estruturais e Vias Arteriais. 
As vias estruturais são as rodovias estaduais e federais que atravessam a área urbana e rural do 
município e as arteriais são as vias de circulação geral na cidade, com pista dupla com canteiro 
central ou pista única. 

O serviço de transporte coletivo por ônibus é executado por concessionárias privadas e está 
integrado à Região Metropolitana de Goiânia pela Rede Metropolitana de Transporte Coletivo — 
RMTC, que atende a 18 municípios. 
O município de Bela Vista de Goiás possui um Plano Municipal de Mobilidade Urbana, elaborado 
em 2016, que amplia a acessibilidade no município e integra o sistema cicloviário com o 
transporte público e possui um prazo de implantação de até 10 anos. 
Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, ou 
andam a pé para se deslocarem na cidade. 
A rodoviária está 1.000 metros de distância da Unidade. 

Figura 02 — Mapa do Sistema Viário e Localização da Unidade VAPT VUPT 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás possui o modelo de atendimento composto por 
balcão único de recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros 
integrantes da respectiva Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o 

serviço desejado ou obter informações. 
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Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 
integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e 
dar início ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT 
VUPT—SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do 
Fator 9, Diagnóstico. 

As Imagens 12 e 13 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos 
Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 12— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13— Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte 
entre as peças, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado pintado na cor branca em toda área de 
atendimento, trazendo claridade ao ambiente. 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas aéreas 
fixadas no teto com fios de sustentação sinalizando os Órgãos Parceiros com a plotagem da 
logomarca dos mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil 
tubular pintado, de aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta 
etc., todos elementos componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 
A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 
recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal 
em alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com 
assentos em espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre 
os Órgãos Parceiros, em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura 
eletrostática; mesas de atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em 
alumínio com pintura eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários 
em espuma injetável revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre 
outros. 
O revestimento melamínico utilizado em todo o mobiliário da Unidade é padronizado na cor 
Cinza Claro ou Argila. 
O mobiliário se encontra em condições razoável de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no 
forro, e as descidas ocorrem através de eletrodutos também embutidos nas paredes que 
alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 
As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas 
diretamente no forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 
A instalação das tomadas de alimentação de energia não foi feita a partir de um projeto elétrico, 
pois existem luminárias de emergência que não podem ser ligadas porque não foram instaladas 
tomadas elétricas para seu funcionamento. 
Os shafts por onde descem as prumadas com as tubulações para a distribuição e alimentação 
da rede elétrica apresentam mangueiras flexíveis com fiação aparente, resíduos sólidos 
descartáveis, muita sujeira e espaço pouco acessíveis para as manutenções. 
As Imagens 14 e 15 mostram o shaft e o quadro elétrico geral da Unidade. 
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Imagem 14— Shaft e Tubulações 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Quadro Elétrico 

Fonte: Imagem propr,- 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás possui sanitários masculino e feminino para uso 
dos funcionários e usuários. 

As Imagens 16, 17 e 18 apresentam as instalações hidrossanitárias da Unidade. 
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Imagem 16— Sanitário feminino 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 17— Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 18— Equipamentos — Dispenser e Torneira 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada e o sistema de ar condicionado utilizado são aparelhos tipo Split 
nas áreas de atendimento e salas internas; entretanto alguns aparelhos se encontram sem 
funcionar por falta de manutenção. 

A Imagem 19 apresenta um aparelho tipo Split instalado junto ao forro na Unidade. 

Imagem 19 — Ar Condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 
eletrodomésticos como microondas, geladeira etc., de forma a atender às condições mínimas 
para a alimentação, uma vez que a maioria dos funcionários levam suas refeições de casa e 
necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 
utilizados. 

6.3. Recursos Humanos 

A Unidade possui um Coordenador, responsável pela gestão da operação e de pessoal, podendo 
contar com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional 
está referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 
Os Supervisores dos Órgãos Parceiros (quando assim alocados) são funcionários públicos ou 
funcionários das empresas privadas parceiras, disponibilizados para atuarem na Unidade como 
gestores, responsáveis pela qualidade da prestação do serviço ao cidadão no âmbito técnico. 
Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, disponibilizados pela 
SEGPLAN ou são funcionários disponibilizados pelo próprio Órgão Parceiro, seja na esfera 
federal, estadual ou municipal. 
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6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• *BALCÃO @TENDE+ 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E 

JUSTIÇA - SSP 

* O Balcão @tende+, ou balcão nnultisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de 

Órgãos Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem 

prestar serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, 
leitores biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. A diversidade 
de configurações faz com que seja necessário manter um número de equipamentos e insumos 
muito altos em estoque e backup. 
A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de 
energia elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 
O link de comunicação de dados da Unidade é de 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela 
Administração e estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás não possui Solução Tecnológica de Relacionamento 
com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

Diante do exposto nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT Bela Vista 
de Goiás se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, será necessário 
realizar uma reforma e adequação das instalações para melhoria das instalações elétricas e 
hidrossanitárias, revisão no sistema de ar condicionado, instalação vestiários para funcionários, 
melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, instalação de nobreak, bem 
como a troca dos computadores e outros equipamentos que se façam necessários. A melhoria 
da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao cidadão, ao 
proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e colaboradores 
que ali atuam. 
Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e 
crachás, dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus 
usuários e colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de 
informação clara e funcional. 
Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a 
padronização dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas 
funcionalidades no Sistema de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais 
interativo, permitindo uma gestão plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de 
relatórios gerenciais que permitam a visão ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, 
para identificação de picos e vales, controle do fluxo de usuários, capacidade operacional, 
satisfação dos usuários entre outras. 
O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores 
necessidades da Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás, que não dispõe de canais de 
relacionamento com o cidadão, como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, 
terminais de autoatendimento e outros, bem como de equipamentos e infraestrutura moderna, 
com a necessidade de atualização e ampliação do parque tecnológico existente. 
O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Bela Vista de Goiás 
a tornará ainda mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada 
vez mais, o resgate da cidadania e, consequentemente, do Programa VAPT VUPT, ao oferecer 
de forma abrangente, eficiente e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das 
Unidades VAPT VUPT. 
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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 
N2   Co  C  o encerramento do presente envelope de N2 3 - PROPOSTA TÉCNICA — 
CADERNO 3 

São Paulo 04 de janeiro de 2018. 

CONS CIO VAPT VUPT Cl ADÃO 
Empresa líder: SHOPPIN DO CIDADÃO SER ÇOS E INFORMÁTICA S.A. 
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