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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 
	

BOM JESUS DE GOIÁS • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

26/10/2017 

Vara dos Santos Guerra 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Rua 1, n° 149, Quadra 09, Lote 1-B - Centro - Bom Jesus 

de Goiás- GO 

Centro 

Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

08/12/2014 

460,90 m2  

01 pavimento térreo 

12 

Propriedade da Prefeitura 

Sem ônus 

Sem ônus 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Bom Jesus de Goiás está situada em um imóvel da Prefeitura, próximo à Praça 

Sebastião Antônio e Oliveira, com entrada pela rua principal. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Bom Jesus de Goiás estão apresentadas na Figura 
01 e na Imagem 01, respectivamente. 

F Q1  ágina 4 de 16 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

9 VAPT VUPT 13ciiit Jesus de Goiás 

9 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

 

Fonte: google.com.br  
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As fachadas frontal e lateral da Unidade VAPT VUPT Bom Jesus de Goiás são apresentadas nas 
Imagens 02 e 03. 

Imagem 02 — Fachada — Acesso principal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada — Acesso lateral 

Fonte: Imagem própria 

Nas proximidades da Unidade VAPT VUPT Bom Jesus de Goiás estão alguns empreendimentos 
importantes, como banco, secretaria de Ação Social da Prefeitura Municipal e lojas do comércio local, 

conforme apresentados na Imagem 04. 
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Imagem 04— Imóveis do entorno 

 

    

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

As vias de entorno da Unidade VAPT VUPT Bom Jesus de Goiás são as Avenidas Carolina Vieira de Mota 

e Goiás, ambas pavimentadas em asfalto e passeios cimentados em razoável estado de conservação. 

As Imagens 05 e 06 apresentam as vias do entorno da Unidade e que dão acesso à mesma. 

Imagem 05 — Vias de Entorno— Av. Carolina Vieira de Mota e Conversão para a Rua 1 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06— Vias de Entorno e Acessibilidade — Av. Goiás e Av. Carolina Vieira de Mota 

Fonte: Imagem própria 
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4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Bom Jesus de Goiás tem acesso pela rua principal, com acessibilidade para 

cadeirantes através de uma rampa que leva a entrada principal da Unidade e uma outra entrada lateral 

que não possui acessibilidade. 

É possível estacionar nos dois lados da via onde está implantada a Unidade e a Imagem 07 mostra o 

acesso à mesma 

Imagem 07— Vias de Entorno e Acessibilidade — Acesso à Unidade 

• Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A principal via de acesso à cidade é a BR- 452, limítrofe a área urbana em toda a sua expansão. 

As principais vias do sistema viário da cidade se constituem por ruas de mão única, com duas caixas 

viárias, separadas com canteiro central pouco arborizados. 

Não existe transporte coletivo por ônibus circulando na área urbana da cidade, apenas intermunicipal. 

A Rodoviária está a 400m da Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, ou andam 

a pé para se deslocarem até a Unidade. 

Na Figura 02 e Imagem 08 é apresentado o mapa do sistema viário do entorno da Unidade. Na Imagem 

08 apresenta-se a avenida perpendicular à BR-452. 

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

• 	Fonte: google.com.br  

• 
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• 	Imagem 08— Avenida perpendicular à BR -452 

• 

 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Bom Jesus 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 e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Página 9 de 16 
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Imagem 09— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 12— Teto da Unidade 

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, conforme imagem 11. 

Imagem 11— Piso 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade não possui forro. O teto de toda área de atendimento é a própria laje da edificação, pintada 

na cor branca, trazendo claridade ao ambiente, conforme imagem 12. 

Página 11 de 16 
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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 de eletrocalhas aparentes e as 

descidas ocorrem através de prumadas de descidas em eletrocalhas e eletrodutos também aparentes 

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

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

teto, em calhas duplas e lâmpadas fluorescentes. 

A Imagem 13 mostra a iluminação da área de atendimento da Unidade. 

Imagem 13— Iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para o público e para funcionários, entretanto necessita de npliação da 111 	capacidade para atender melhor à necessidade. 

Página 12 de 16 
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• 	6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e estão em boas condições de funcionamento. A 

manutenção é realizada pela Prefeitura. 

A instalação de aparelhos Split junto ao teto pode ser visto na Imagem 14. 

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. 

Entretanto, as instalações são bastante precárias, conforme se pode observar na Imagem 15. 

Imagem 15 — Copa • 

• Fonte: Imagem própria 
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Existe, também, uma área de serviços com tanque e instalações inadequadas, com dreno e duto 

refrigerante do ar condicionado pendurados, conforme mostra a Imagem 16. 

Imagem 16— Área de serviço 

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 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• 

• 

• 

• 
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• 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, 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 1Mbps, 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 

ilikeeimak  
" 	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 	 QTD F 	 ÓRGÃO 

COMPUTADOR 	 22 	 SEGPLAN 

IMPRESSORA 	 4 	 SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 SEGPLAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 	 1 	 SEGPLAN 

SCANNER 	 1 	 SEGPLAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Bom Jesus 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 
Bom Jesus de Goiás se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, com 

necessidades de melhorias na infraestrutura, como reforma, ampliação de sanitários e vestiários para 

público e funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura ger I, além da 

necessidade de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 

Página 15 de 16 
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110 	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. As instalações não estão satisfatórias, com infiltrações nos ambientes. A 

Unidade possui clirnatização, que é realizada por aparelhos Split, estão em boas condições de 

funcionamento e a manutenção é realizada pela Prefeitura. 

A distribuição do layout mais funcional nos ambientes internos, ampliando a quantidade de sanitários 

para público e funcionários, com acessibilidade garantida; e, dotando a Unidade de conforto e 

humanização dos ambientes. 

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 

010 

	

	
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 Bom Jesus 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 Bom Jesus 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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• 	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 
	

BURITI ALEGRE • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

27/10/2017 

Vanubia Oliveira Martins Rodrigues 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Rua 24 de junho esq. Rua Luziano Inácio, sin - Centro - 

Buriti Alegre - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

22/06/2015 

671,72m2  

01 pavimento térreo 

12 

Prefeitura Municipal 

Cessão de uso da Prefeitura Municipal 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre está localizada em uma praça, com uma topografia bem 

acentuada, com vários níveis para as ruas com as quais faceia, e com grande visibilidade para quem 

passa no local. 

Próximo à Unidade está a Prefeitura Municipal à 500 metros; Fórum da Comarca de Buriti Alegre à 

1.200 metros; Agência Banco do Brasil à 550 metros; e Santa Casa de Misericórdia à 850 metros. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre estão apresentadas na Figura 01 e na 
Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

o 
Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

• 

• 

Fonte: google.com.br  

A fachada, o fundo e o entorno da Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre são apresentadas nas Imagens 

02, 03 e 04. 

• 
o 

o 

• 
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Imagem 02 — Fachada lateral da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Vista do fundo da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 
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• 	Imagem 04— Vista do entorno da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre situada na Rua 24 de junho, esquina com. Rua Luziano Inácio. 

Como vias de entorno tem a Avenida Doutor Couto Magalhães e Rua Lucia. 

4.2 Acessibilidade • 	O acesso à Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre é feito através de rampas e escadas, mas a pavimentação 

em pedra é muito irregular, o que faz com que o acesso não seja confortável. No mesmo passeio da 

Unidade existe uma quadra poliesportiva em condições ruins. 

A imagem 05 mostra o acesso à Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre. 

Imagem 05 — Entrada principal e acesso de uma das laterais 

 

 

 

• Fonte: Imagem própria 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A GO-419 é uma rodovia longitudinal na área urbana e corta a cidade na direção norte-sul. 
As GO-309 e GO-210, no sentido perpendicular ao traçado da GO-419. 
Estas rodovias formam os eixos viários da cidade, conforme demostrado na Imagem06. 

O sistema viário é formado por dois eixos paralelos, Av. José Messias Ferreira (G0-419) e Rua Maciel, 
que se constituem nas vias principais da cidade. A partir destes eixos a malha urbana se desenvolve 
de forma regular, em quadras formadas por ruas paralelas e perpendiculares formando quarteirões e 
propiciando a mobilidade em todas as regiões da cidade, conforme demonstrado na Figura 02. 
Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. Os ônibus rodoviários fazem parada em um 
posto de combustível à 210 metros da Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou se 
deslocam a pé até a Unidade. 

Imagem 06— Mapa de Rodovias 

Fonte: google.com.br  

Figura 02— Sistema Viário 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre 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 inicio 
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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4110 	As Imagens 06, 07 e 08 apresentam as áreas de recepção/triagem, área de espera e área de 

atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Área de espera 

Fonte: Imagem própria 

• 
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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 bege claro. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, conforme pode ser observado 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 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. 

6.23. 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 ocorrem através de eletrodutos que alimentam as 

mesas de trabalho e pontos de atendimento. • 
Página 12 de 17 
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• 	As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas simples e lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre possui sanitários para funcionários e público, com sanitários 
acessíveis no mesmo ambiente. 

Foi identificada a necessidade de reforma dos sanitários do público usuário e sanitários acessíveis, 

além de construção de vestiário para os funcionários. 

Na Imagem 11 é apresentado o sanitário da Unidade. 

Imagem 11—Sanitário comum e acessível no mesmo ambiente 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

O sistema de ar condicionado é com aparelhos Split, em todos os ambientes da Unidade, tanto na área 

de atendimento ao público, como nas salas internas. Todos os equipamentos estão funcionando a 

contento, pois a manutenção das instalações e equipamentos é mantida pela Prefeitura. 

A Imagem 12 mostra o ar condicionado tipo Split da Unidade. 
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Imagem 12 — 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. 

A Imagem 13 apresenta a área de serviço da Unidade. 

Imagem 13 — Área de serviço e o teto metálico do ambiente (temperatura muito alta) 

• 

 

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 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE BURITI ALEGRE 

• 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 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 VAPT VUPT Buriti Alegre possui um parque tecnológico composto de computadores, 

impressoras, scanners, leitores biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre 

outros. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, existindo a necessidade de implantar um nobreak na unidade 

para que durante as quedas de energia, os equipamentos possam ter procedimento de desligamento, 

evitando a queima de monitores, fontes dos desktops, impressoras e a perda de dados. 

A unidade tem urgência em receber uma impressora térmica para conciliar o controle de atendimento, 

assim como implantar equipamentos para a coleta biométrica no Detran e SSP. 

O link de comunicação de dados da Unidade é de 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 
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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 

	

COMPUTADOR 	 16 	 SEGPLAN 

	

IMPRESSORA 	 4 	 SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Buriti Alegre 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 Alegre se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, com necessidades 

de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas e de lógica, 

revisão no sistema de ar condicionado, melhorias nos 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 Buriti Alegre, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e ou os, bem 
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• 	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 Alegre 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 
	

CALDAS NOVAS • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

26/10/2017 

Vanessa Machado Tomaz de Jesus 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. A, esq. com  Rua 07, Caldas Novas - GO 

Estância Itajá 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

27/05/2010 

570,98m2  

01 pavimento térreo 

10 

Propriedade particular 

Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Caldas Novas está localizada em uma zona mista, comercial e residencial, em 

um imóvel de esquina. 

A localização e o mapa de situação da Unidade estão apresentados na Figura 01 e Imagem 01, 

respectivamente. 

• 
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Figura 01 — Mapa de Localização 
NOVA VILA 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 
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• 	A fachada da Unidade VAPT VUPT Caldas Novas é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada — Acesso principal 

• 
Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade está situada na esquina de uma avenida de duas pistas com canteiro central e a rua lateral 

é uma via com duas mãos de direção, ambas pavimentadas em asfalto em boas condições de 

conservação e é. permitido estacionar nas duas vias em ambos os lados, conforme se pode observar 

na Imagem 03. 

Não existe faixa de travessia de pedestre em frente à Unidade. 

Imagem 03 — Vias de Entorno e Acessibilidade — Via de Acesso à Unidade 

• 

Fonte: Imagem própria 
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• 	5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As rodovias que passam na área urbana do município são: Rodovia 490; GO 309, 540 e 139. 

O município não possui transporte municipal, apenas intermunicipal. Existe regulamentação dos 

permissionários que trafegam com vans nas áreas centrais e regiões mais afastadas, que atendem 

roteiros deficitários na cidade. 

A rodoviária de Caldas Novas fica à 1.600 metros da unidade e existem pontos de moto táxis na mesma. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

Nas Imagens 06 e 07 são apresentados o mapa do sistema viário e o Terminal Rodoviário. 

Imagem 06— Mapa do Sistema Viário 

• 

• 

411 

Fonte: google.com.br  

Imagem 07 — Terminal Rodoviário 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

• 

A Unidade VAPT VUPT Caldas Novas 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, 09 e 10 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 08— Recepção e triagem 

• Fonte: Imagem própria 

Imagem 09 — Espera 

• Fonte: Imagem própria 
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Imagem 10 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

O edifício onde está instalada a Unidade VAPT VUPT Caldas Novas possui o pavimento térreo destinado 

ao atendimento e um mezanino interno onde se localiza a Administração. 

A entrada principal da Unidade é em vidro temperado e não possui porta de ferro para resguardar 

quando do fechamento no encerramento das atividades diárias. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em granito em todas as áreas, com assentamento retilíneo, conforme Imagem 
11. 

Imagem 11— Piso 

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 12. 
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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 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. 

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 de eletrocalhas áereas e eletrodutos 

embutidas no forro, e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos 

aparentes 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. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários para funcionários e sanitários para o público adaptados com acessibilidade, 

conforme Imagem 13. 
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Imagem 13— Sanitário com Acessibilidade 

• 	Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

nas salas internas. A climatização não é suficiente, deixando a Unidade muito quente devido à 
incidência solar nas paredes no período da tarde. 
A Imagem 14 ilustra o sistema de ar condicionado da 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 não possui o conforto necessário para o uso dos funcionários, conforme 
apresentado na Imagem 15. 
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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 alceados) 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 COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -JUCEG 

• PREFEITURA DE CALDAS NOVAS 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 
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• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* 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 composto de computadores, impressoras, 

scanners, leitores biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, PAD para assinatura 

digital, entre outros. 

Todos os equipamentos da unidade possuem a mesma configuração, Core i3 e 4GB de memória RAM. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, interrompendo os serviços na falta de energia e podendo 

ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos. 

O link de dados 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 

IML  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA •• 

ITEM 	 QTD E 	 ÓRGÃO 

	

COMPUTADOR 	 SEGPLAN 

	

IMPRESSORA 	 OUTSOURCING 

PAINEL DE SENHA 	 2 	 SEGPLAN 

1 	 SSP 

LEITOR BIOMÉTRICO 	 1 	 VALID 

1 	 SCT 

SSP 

PAD ASSINATURA DIGITAL 	1 	 SCT 

1 	 VALID 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 VALID 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Caldas Novas 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 
Caldas Novas se encontra em razoáveis condições de funcionamento, com 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 f ncionários, 
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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 Caldas Novas, 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 Caldas Novas 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 CATALÃO • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

27/10/2017 

Lucas Machado 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Rua 5, Esq. Rua Wilson Paixão, n° 47, Bairro Nossa 

Sra.Mãe de Deus. Catalão - GO 

Loteamento Jardim Paulista 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

28/06/2012 

335.51m' 

01 pavimento, térreo 

10 

Imóvel particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Catalão está localizada na Rua 5, esquina com a Rua Wilson da Paixão. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Catalão estão apresentadas na Figura 01 e na 
Imagem 01, respectivamente. 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

 

Fonte: google.com.br  
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A Rua 5 e a Rua Wilson da Paixão são vias de mão dupla, compartilhada pelos veículos nos dois sentidos 

de tráfego. 

A pavimentação das ruas é em asfalto e encontra-se em um estado muito precário de conservação. Os 

passeios são cimentados e estão com rachaduras em alguns lugares, apresentando buracos e 

imperfeições, comprometendo a circulação de transeuntes. 

Localização próxima da Av. João XXIII, uma das vias principais do sistema viário na área central, com 

duas faixas de rolamento em cada direção, separadas por um canteiro central arborizado. Paralela à 

Av. João XXIII temos a Av. Raulina Fonseca Paschoal e o Centro Integrado de Transporte Çrbano. A 

As fachadas frontal e lateral da Unidade VAPT VUPT Catalão são apresentadas nas Imagens 02 e 03. 

Imagem 02— Fachada — Acesso da rua - Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada lateral —Rua Wilson da Paixão 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 
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4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Catalão se dá através de rampa do nível da rua até a entrada do 

edifício, sem guias para deficientes visuais e em precárias condições de conservação, guarda-corpo em 

ferro, apresentando corrosão, conforme se pode observar na Imagem 07. 

A Imagem 08 mostra o estacionamento para carros e motos em frente à Unidade. 

avenida possui duas faixas de rolamento em cada direção, passeios ao lado de cada meio-fio quando 

separadas por um canal, em alguns trechos, e canteiro central urbanizado e com equipamentos de 

lazer. 

As imagens 04, 05 e 06 mostram as vias de entorno da Unidade, passeios e sinalização 

Imagem 04— Vias de Entorno — Rua 5 e Rua Wilson da Paixão 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Vias de Entorno — Av. João XXII e Av. Raulina Fonseca Paschoal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06— Vias de Entorno — Av. Raulina Fonseca Paschoal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07— Rampa da entrada da Unidade VAPT VUPT 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 08— Estacionamento para carros e motos 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O sistema viário do município é linear, com tramas irregulares em alguns trechos e apresenta 

capacidade de deslocamentos disponíveis em várias direções. 

Algumas ruas apresentam mais concentração comercial e empresas de maior porte e na área central 

da cidade, adjacentes ao Terminal Rodoviário, a concentração do uso comercial e de serviços é 

predominante. 

A Figura 02 apresenta o sistema viário do município. 

[-\ P gina 8 de 20 



	
e.  VAPT VV,PT 	 001074 

vaptvug 	I DADA° 

• 	
Figura 02 — Mapa do sistema viário 

• 

• 

9  Vapt Vupt Catalão 

9  Catalão Shopping 

Go gle 
-Ir -nanA e,n17 f=nnrre 	R-a. 	ns 

Fonte: google.com.br  

As avenidas principais de tráfego se dirigem para a Av. Raulina Fonseca Paschoal, conforme pode ser 

observado na Imagem 09. 

Imagem 09— Mapa do sistema viário 

¡Go-rol 

GO-33Z: 

• 
Fonte: google.com.br  

O transporte coletivo por ônibus no município é realizado por uma empresa concessionária de 

transporte urbano, que presta serviços na área urbana, na periferia e áreas rurais. 
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Em 2017 foi reinaugurado o Terminal de Catalão através da restauração do edifício do Centro Integrado 

de Transporte Urbano. 

A Unidade fica a 1,5knn do Terminal de Coletivos. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou andam 

a pé para se deslocar até a Unidade. 

A Imagem 10 mostra localização da Unidade em relação ao Terminal Rodoviário de Catalão e a Imagem 

11 a distância da mesma para o Terminal de Coletivos. 

Imagem 10 — Localização do Centro Integrado de Transporte Urbano e do Terminal Rodoviário 

Fonte: google.com.br  

Imagem 11— Mapa da Distância do Terminal de Coletivos e a Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

• 

• 

• 
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• 	As Imagens 12 e 13 apresentam o Terminal de Transporte Coletivos e o Terminal Rodoviário de 

Catalão. 

Imagem 12— Terminal de Transporte Coletivo 

Fonte: Imagens próprias 

• Imagem 13 — Espaço interno e lateral do Terminal Rodoviário 

 

Fonte: Imagens próprias 

Além desse terminal, existe um outro Terminal Rodoviário no centro da cidade, como mostra a 

Imagem 14, que possui grande fluxo de pessoas. 

Imagem 14— Terminal Rodoviário no Centro da Cidade - 

Fonte: Imagem Própria 

Também foi identificado outro Terminal Rodoviário no pavimento térreo Shopping Catalão, situado 

entre a Rua Juscelino Gomes Pires e a BR-352. Isso ratifica que o município de Catalão está bem 

servido de terminais de transporte municipal e intermunicipal. 

• 

• 
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As Imagens 15 e 16 apresentam o Terminal Rodoviário instalado no Catalão Shopping. 

Imagem 15— Mapa de Situação do Catalão Shopping 

Fonte: Imagem Própria 

Imagem 16— Terminal Rodoviário no Catalão Shopping 

Fonte: Imagem Própria 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Catalão 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 17, 18 e 19 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 17— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 18— Espera 

• 

• 

• 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 19 — 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, conforme pode ser visto na Imagem 20. 

Imagem 20— 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, 

trazendo claridade ao ambiente. O forro apresenta muitos pontos de infiltração, como mostrado na 

Imagem 21 
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• 	Imagem 21 — 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. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de 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. 
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As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 

forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. Existem várias lâmpadas queimadas, 

fazendo com que a iluminação esteja insuficiente. 

As instalações de lógica necessitam de revisão, conforme pode ser visto na Imagem 22. 

Imagem 22— Rack no CPD 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino, feminino e sanitário acessível para uso de público e dos 

funcionários, conforme pode ser visto na Imagem 23. 

Imagem 23 — Sanitários comuns e acessível 

Fonte: Imagem própria 
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• 	6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e está funcionado bem, mas para que a temperatura 

fique satisfatória para o conforto térmico dos cidadãos e funcionários é necessária a instalação de 

mais um aparelho. 

A Imagem 24 mostra aparelhos tipo Split instalados na parede da Unidade. 

Imagem 24—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, 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. 

As instalações da copa são precárias, conforme se pode observar na Imagem 25. • 	Imagem 25 — Copa 

Fonte: Imagem própria 
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A unidade possui área de serviço com instalações inadequadas e sem estrutura para guarda de 

materiais de limpeza e utensílios, conforme se pode observar na Imagem 26. 

Imagem 26— Área de Limpeza 

• 

 

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+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• 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 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

\17 
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• 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 para 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. 

Os equipamentos em sua maioria, possuem a configuração, Core 13 com 4GB de RAM de memória. 

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 Prefeitura 

tem um link instalado de via fibra da Oi e outro via rádio. 

Os computadores estão obsoletos e sucateados e precisam ser trocados. 

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 

1111r  EQUI1R  MENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 	 ÓRGÃO 
29 	 SEGPLAN 

COMPUTADOR 
SEGPLAN 

IMPRESSORA 	 OUTSOURCING 

1 	 SEGPLAN 
LEITOR BIOMÉTRICO 

2 	 VALID 

1 	 SEGPLAN 
PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

1 	 VALID 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

SCANNER 	 1 	 SEGPLAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 SSP 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Catalão não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o cidadão. 
Todo o contato com o cidadão ocorre por telefone. k.J 
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7. CONCLUSÃO 

Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 
Catalão se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com 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 Catalão, 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 Catalão 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 
	

CERES< 
Data da Visita 	 30/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Marjuery Seabra de Brito 

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, n° 300, Centro. Ceres-GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

10/07/2017 

365,00m2  

02 pavimentos, Unidade VAPT VUPT funciona no 

térreo e no andar superior é uma residência 

08 

Propriedade particular 

Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Ceres está localizada em um edifício comercial e funciona no pavimento térreo; 
o pavimento superior do imóvel é destinado à residência. 

A região onde está situada a Unidade é uma área de comércio diversificado, sendo também área de 

prestação de serviços, com várias clinicas medicas instaladas. 

Ceres é uma cidade limítrofe a Rialma, separadas pelo Rio das Almas e unidas através de duas Pontes 
(Pontes Velha e a Nova). 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Ceres estão apresentadas na Figura 01 e na Imagem 
01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

Pági 5 de 17 

• 

• 

• 

• 



VaptVupt 
VAPT VUPT 
I DADÃO 001091 

• 	A fachada da Unidade VAPT VUPT Ceres é apresentada na Imagem 02. A Unidade não possui nenhuma 

comunicação visual que a identifique. 

Imagem 02 — Fachada — Acesso da rua 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade fica situada na Av. Bernardo Sayão, no Setor Central, caracterizada como uma avenida de 

contorno na área urbana da cidade e atravessa a Ponte Nova até a cidade de Rialma. 

Continua o seu trajeto com o nome de Av. Bernardo Baião até chegar a Rodovia Transbrasiliana 

(BR-153) passa ao longo da periferia de Rialma, formando uma via importante para o desenvolvimento 

da região. 

A avenida possui pavimentação em asfalto em boas condições de conservação e passeios em cimento. 

Nas Imagens 03, 04 e 05 são apresentadas a via de acesso à Unidade e o entorno com acesso à Praça 

Cívica, Prefeitura e Ponte Velha/Nova. 

Imagem 03— Acesso à Unidade e a Praça Cívica 

Fonte: Imagem própria Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Vias de Entorno— Prefeitura e Ponte Velha/Nova 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05— Vias de Entorno— Avenida Bernardo Sayão com a Av. Brasil 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Ceres se dá através de rampa do passeio de cimento na entrada da 

Unidade e não existem faixas para pedestres na avenida em frente à mesma. 

O edifício comercial está no nível da rua, sendo que o estacionamento ocupa o passeio da Unidade. 

As ruas no entorno possuem acessibilidade. 

A imagem 06 mostra o passeio de acesso à Unidade VAPT VUPT Ceres. 

• 
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Imagem 06— Passeio de acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. 

O município possui rodovias que passam na área urbana da cidade, que são: GO- 154, GO- 478, BR — 

215 e GO 480. 

A cidade de Ceres é constituída por duas vias principais de distribuição do transito de veículos, de 

pedestre e de transporte coletivo urbano e individual de passageiros (táxis e moto-táxi). 

Na Figura 02 e Imagem 07 são apresentados o mapa do sistema viário da cidade com a Av Bernardo 

Sayão, que contorna a área urbana, e a Av. Brasil, que passa ao meio da área central da cidade e o 

Terminal Rodoviário. 

Figura 02— Mapa do Sistema Viário 

• 

• 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 07— Terminal Rodoviário 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Ceres 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, 09 e 10 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 08— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

Imagem 09— Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Área de Atendimento 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Ceres está situada em um móvel de dois pavimentos, sendo que a Unidade 

funciona no pavimento térreo e no pavimento superior é residência. 

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 Imagem 11. • 
Página 10 de 17 
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• 	Imagem 11 - Piso 

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 Imagem 12. 

Imagem 12 - Forro e iluminação 

• 

 

   

Fonte: Imagem própria 

 

  

6.2.3. Programação Visual 

 

• 

A Unidade não possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, pois não foi instalada a sinalização 

externa (testeira e plotagem na logomarca nos painéis de vidro) e falta, também, a comunicação 

interna de forma completa. 

A numeração dos guichês de atendimento é improvisada, as placas aéreas identificadoras dos Órgãos 

Parceiros possuem a logomarca impressa em papel e colada na placa, entre outros itens não instalados, 

conforme mostrado na Imagem 13. 
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• 	Imagem 13 — 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. 

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 aparentes 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, calha dupla com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino e feminino. O sanitário acessível é unissex, conforme Imagens 
14 e 15. 
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A Unidade possui sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split nas áreas de atendimento e 
salas internas, conforme Imagem 16. 

Imagem 14— Sanitários 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Sanitário com acessibilidade 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 
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Imagem 16 — 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 Imagem 17. 

A copa possui uma área pequena para o conforto dos funcionários. 

Imagem 17 — 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+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• COMPANHIA HIDRELÉTRICA DE SÃO PATRÍCIO - CHESP 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* 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, PAD para assinatura digital, entre outros. 

Os equipamentos são novos, 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. 

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 

  

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

CHESP 

VALID 

SAN EAGO 

  

QTDE 

19 

1 

1 

1 

COMPUTADOR 

    

2 	 SEGPLAN 

IMPRESSORA 
	

1 	 IPASGO 

1 	 CHESP 

1 	 DETRAN 

PAINEL DE SENHA 
	

1 	 SEGPLAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 	1 	 VALID 

SCANNER 	 1 	 IPASGO 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	1 	 VALID 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 
	1 
	

IPASGO 

1 
	

VALID 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Ceres 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 

Ceres se encontra em razoáveis condições de funcionamento; mas sem, no entanto, a necessidade de 

melhorias na infraestrutura, uma vez que a Unidade possui instalações novas. Serão necessárias 

intervenções pontuais, como a instalação de vestiários para os funcionários, melhorias nas áreas de 

apoio, 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 instalação da programação visual, além da melhoria de 

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. 
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• 	O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 
da Unidade VAPT VUPT Ceres, 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 Ceres 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 DE GOIÁS 
Data da Visita 	 26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Karla Cristina Peres 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Av. Dário de Paiva Sampaio, Qd. 04, Lt. 06, s/n°, Bairro 

João Francisco -GO 

Localização 	 Setor Central 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 17h 

Data Inauguração 	 27/06/2014 

Área 	 422,86m2  

N° de Pavimentos 	 2 pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 10 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Cidade de Goiás está localizada no Setor Central, região que possui vários 

estabelecimentos comerciais, de serviços e equipamentos urbanos, tendo no entorno lojas de 

artesanato, restaurantes, cafés e o famoso Mercado Municipal da cidade. 

A Unidade se encontra em um ponto bem localizado em relação a área urbana da cidade, com grande 

fluxo de pessoas em função da oferta variada de comércio e serviços. 

A Unidade está situada a 300m do Terminal Rodoviário da cidade. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Cidade de Goiás 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 

9 

• 

• 

• 
Fonte: google.com.br  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Cidade de Goiás é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada — Acesso da rua - Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Cidade de Goiás está localizada na Av. Dário de Paiva Sampaio, uma via em 

mão dupla, compartilhada pelos veículos nos dois sentidos de tráfego e estacionamento aleatório ao 

longo da pista de rolamentos. No trecho da Unidade a via apresenta leve aclive. 

Pavimentação em asfalto em boas condições. 

A Cidade de Goiás faz parte do Patrimônio Histórico e Cultural Mundial. Devido a este fato, percebe-

se a restrição em relação ao transito de veículos mais pesados na região do Centro Histórico. As áreas 

ocupadas posteriormente são pavimentadas com asfalto ou bloquete retangular e sextavado em 

concreto e passeios cimentados. 

O sistema rodoviário do município contempla as rodovias BR-070 e a GO-164, cujos trajetos delimitam 

a área urbana em cada lado da periferia, juntando-se no seu percurso em uma única rodovia. 

A cidade se situa no meio das 2 rodovias, que se ligam pelas Ruas A, Damiana da Cunha e Av. Dário de 

Paiva Sampaio. 

As Imagens 03, 04 e 05 apresentam a Av. Dário de Paiva Sampaio e o Centro Histórico com as vias de 

entorno da Unidade. 

Imagem 03— Vias de Entorno — Av. Dário de Paiva Sampaio 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 

• 
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Imagem 04 — Vias de Entorno — Centro histórico 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Vias de Entorno — Centro histórico 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Cidade de Goiás se dá através de rampa do nível da rua até a entrada 

da edificação. O acesso principal possui escada e passeios inadequados, uma vez que estão em 

condições precárias de conservação e o guarda corpo não acompanha a inclinação da rampa, pois no 

trecho onde está situada a Unidade a avenida apresenta leve aclive. 

A imagem 06 mostra a rampa e escadas para acesso à Unidade. 

Imagem 06 — Rampa de acesso e entrada do VAPT VUPT, acesso a administração e Supermercado 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O sistema viário do município possui ruas estreitas e calçamento com pedras irregulares nas ruas do 

centro e, por esse motivo, existe uma restrição a movimentação de carros e motos na área do centro 

histórico. 
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• 	Não existe transporte municipal circulando na cidade, apenas intermunicipal, nas ruas e avenidas 

permitidas pela Prefeitura. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

Na Figura 02 e nas Images 07, 08 e 09 são apresentados o mapa do sistema viário, localização da 

Unidade e Terminal Rodoviário. 

Figura 02 - Mapa do sistema viário 

• 

 

Fonte: google.com.br  

Imagem 07 — Mapa do Sistema Viário 

• 

 

Fonte: google.com.br  

  

• 
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• 	Imagem 08— Localização da Unidade VAPT VUPT e Terminal Rodoviário 

• 

 

Fonte: google.com.br  

Imagem 09— Terminal Rodoviário 

• 

 

• 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Cidade 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 desejadc ou obter 

informações. 

Página 9 de 15 



Vapt Vupt 

010 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

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 10 apresenta a área de atendimento da Unidade. 

Imagem 10— Área de atendimento 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Cidade de Goiás está situada em uma edificação de 2 pavimentos, com área de 

atendimento de público no térreo, e no pavimento superior funciona a Administração. 

Nesse pavimento está instalado, também, um supermercado. 

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. O piso de acesso para o segundo pavimento é um revestimento 

emborrachado antiderrapante na cor preta, conforme Imagem 11. 
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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. 
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Imagem 11— Rampa de acesso à Administração 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade não possui forro, o teto é a própria laje da edificação, pintada na cor branca em toda área 

de atendimento, trazendo claridade ao ambiente, conforme Imagem 12. 

Imagem 12— Forro e iluminação (algumas lâmpadas queimadas) 

• 

Fonte: Imagem própria 
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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. 

O mobiliário se encontra em condições regulares de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e de lógica se distribuem através de eletrocalhas e eletrodutos aéreos, 

aparentes, e que descem em prumadas para alimentação das mesas e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, fixadas nos eletrodutos áereos, em calhas em alumínio com pintura 

eletrostática branca, com duas lâmpadas fluorescentes cada. Foi identificada existência de várias 

lâmpadas queimadas no momento da visita. 

Em vários locais da Unidade existem instalações elétricas com fiação exposta. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitário masculino, feminino e sanitário acessível. 

O sanitário masculino no pavimento térreo está desativado por falta de peças nas caixas de descarga. 

O sanitário feminino possui 3 boxes, sendo que 1 se encontra desativado por problemas de 

manutenção. 

A Imagem 13 apresenta o sanitário da Unidade. 

Imagem 13 — Sanitários 

• 

• 

• 

• Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

que as tubulações do ar condicionado correm soltas pela edificação. 

A saída de dutos do ar condicionados pode ser vista na Imagem 14. 

Imagem 14— Ar Condicionado tippo Split — Saída de dutos 

• 

• 

• 

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: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
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• * BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• 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 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• 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 e painéis de senha. 

Todos os equipamentos da unidade possuem a mesma configuração, Core i3 e 4GB de memória RAM. 

A Unidade não possui nobreak e gerador, interrompendo os serviços na falta de energia e podendo 

ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos. 

O link de dados 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 

ala EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

COMPUTADOR 	 29 
	

SEGPLAN 

IMPRESSORA 	 2 
	

SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 1. 	 SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Cidades 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 
Cidades de Goiás se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com necessidades de 

melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações lógicas, de iluminação, 

instalação de sanitários e vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do • 
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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 Cidades 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 Cidades 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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• 	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 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

CRISTALINA 

31/10/2017 

Marco Aurélio Ribeiro Júnior 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Rua Otaviano de Paiva, Qd.27, Lt.13-A, Setor Central - 

Cristalina - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

02/07/2014 

425,81m 2  

01 pavimento, térreo. 

10 

Propriedade particular 

Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Cristalina está localizada na região central do município e no entorno da 

Unidade situam-se a Prefeitura, Câmara e Mercado Municipal, Banco do Brasil, Caixa Econômica 

Federal, Banco Itaú, Faculdades e demais equipamentos. 

É uma região de uso misto. 

O município de Cristalina possui um comércio forte e diversificado e uma estrutura urbana com 

diversos equipamentos urbanos. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Cristalina estão apresentadas na Figura 01 e na 
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 Cristalina é apresentada na Imagem 02. 

• 
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• 	Imagem 02 — Fachada principal 

• 

AQUI 'T'F'M  SEGPLAN 

Ççao `difiNas 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Rua Otaviano de Paiva, onde está situada a Unidade, possui duas pistas de rolamento, em mão única, 

e estacionamentos dos dois lados da via. 

A Unidade situa-se no mesmo nível do passeio, que necessita de obras de recuperação do piso e fixação 

de gradil no limite da calçada, em frente ao imóvel, disciplinando e protegendo a entrada dos cidadãos. 

Próxima da Av. Kaled Cosac, facilita o deslocamento direto para as rodovias GO-309 e BR-050. 

As imagens 03, 04, 05 e 06 mostram as vias e os imóveis no entorno da Unidade 

Imagem 03 —Vias de Entorno — Rua Otaviano de Paiva (Prefeitura à direita) 

• 
Fonte: google.com.br  
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Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Banco do Brasil e Câmara Municipal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06 — Mercado Municipal 

Fonte: Imagem própria 
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4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Cristalina se dá através de passeio público ao nível da rua e que se 
encontra em precárias condições de conservação, conforme pode ser observado na Imagem 07. 

Imagem 07 — Entrada principal acessível da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

• 5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Cristalina situa-se no entorno de um importante entroncamento rodoviário e o município é limítrofe 
às rodovias BR-040, GO-309 e BR-457. A área urbana é centralizada, na maior parte, entre essas 
rodovias. 

O sistema viário apresenta uma malha urbana retangular com vias simples e vias duplas, 
proporcionando uma facilidade de deslocamento em várias direções na cidade. 
Possui duas interseções importantes com a BR-040, sendo uma delas na Rua Otaviano de Paiva e a Av. 
Kaled Casac com a GO-309, conforme pode ser observado na Figura 02. 

Figura 02 — Mapa do sistema viário 

Posto JK 

ZONA LESTE- 

Dado. do mapa 22017 000019 Brama Tertr03 Eovu,  

Fonte: google.com.br  • 
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A Imagem 08 mostra o sistema viário do município de Cristalina e a Imagem 09 apresenta a 

intercessão da Rua Otaviano de Paiva com a Rodovia Juscelino Kubitscheck. 

Imagem 08 — Sistema Viário 

Fonte: google.com.br  

Imagem 09 — Interseção da Rua Otaviano de Paiva com Rod. Juscelino Kubitschek 

Fonte: google.com.br  
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• 	Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal e interestadual. 

A Estação Rodoviária fica a, aproximadamente, 450 metros de distância da Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto ou bicicleta ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

A Imagem 10 apresenta a proximidade da Unidade com a Estação Rodoviária do município. 

Imagem 10 - Estação Rodoviária 

• 

Fonte: google.com.br  

• 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Cristalina 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 11 e 12 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 11 — Recepção, Triagem e Atendimento ao fundo 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 12 — Espera 

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 em todas as áreas, na cor cinza, conforme se pode observar 

na Imagem 13. 

Imagem 13— Piso cerâmico 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

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

ao ambiente, como mostra a Imagem 14. 

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 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 possui peças danificadas, conforme pode ser observado nas Imagens 15 e 16. 

Imagem 15 — Cadeiras danificadas 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

As instalações elétricas e lógica correm por eletro calhas e eletro dutos acima do forro. 

O sistema de iluminação é alimentado através de eletro dutos acima do forro e é composta de 

luminárias fluorescentes em calhas embutidas no forro. 

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 aparentesque 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. 

As instalações elétricas e de lógica estão em estado precário de conservação, com risco iminente, 

conforme pode ser observado nas Imagens 17, 18 e 19. 

Imagem 17 — Instalações elétricas e lógicas 

Fonte: Imagem própria 

• 
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Imagem 18 — Instalações elétricas e lógicas 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 19 — Instalações elétricas e lógicas 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 20 — Luminárias e eletrocalhas de distribuição elétrica e lógica 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade dispõe de sanitários exclusivos para os funcionários, mas as instalações estão bem 

precárias, com muitas infiltrações nas paredes. 

A Unidade possui sanitário acessível, mas as peças estão instaladas de forma incorreta e as barras de 

apoio enferrujadas, conforme pode ser visto na Imagem 21 

Imagem 21— Sanitário 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e estão funcionando a contento, pois possui contrato de 

manutenção de ar condicionado, como se pode observar na Imagem 22. 
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Imagem 22— 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, 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 instalações precárias, sem nenhum conforto para uso dos funcionários, bem como área 

de serviço, como mostra as Imagens 23 e 24. 

Imagem 23 — Copa 

• 

• 
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Imagem 24— Área de Serviço 

Fonte: Imagem própria 

A precariedade das instalações também pode ser observada na área externa do fundo da Unidade, 

onde se situa o almoxarifado, com vidros quebrados, como mostra a Imagem 25. 

Imagem 25 — Vista externa do 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. 
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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 

• PREFEITURA DE CRISTALINA 

• SANEAMENTO DE GOIÁS —SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• 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 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 

010 	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 

IMPRESSORA 

22 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

SEGPLAN 

SAN EAGO 

SCT 

VALID 

SAN EAGO 

SEGPLAN 

IPASGO 

SCT 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

1 

2 

2 

PAINEL DE SENHA 	 1 

1 

LEITOR BIOMÉTRICO 	4 

2 

1 
SCANNER 

2 

DETRAN 

PREFEITURA 

OUTSOURSING 

SEGPLAN 

DETRAN 

SCT 

VALID 

IPASGO 

JUCEG 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Cristalina 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 
Cristalina se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com a necessidade de melhorias na 

infraestrutura, como a reforma e adequação do passeio para melhorar a acessibilidade, melhoria das 

instalações elétricas, lógicas, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, melhoria 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, 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 Cristalina, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidacro, como 

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

Página 20 de 21 

• 

• 

• 



  

VAPT VUPT 
I DADÃO 

  

   

001133 VaptVupt 

  

   

    

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 Cristalina 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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111 	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 FORMOSA 

Data da Visita 
	

31/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Harley Caldeira Alves Viana 

Função 
	

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. Brasília, n° 840, St. Formosinha, Formosa-GO 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

09/07/2014 

428,62m 2  

01 pavimento térreo. Proprietário reside no imóvel 

anexo. 

09 

Propriedade particular 

Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Formosa está localizada na Avenida Brasília, setor Formosinha, em um edifício 

comercial, no pavimento térreo. Na lateral existe um anexo destinado à residência do proprietário do 
imóvel. 

A Unidade está a 1.100 metros do Hospital Municipal e a 1.500 metros da Prefeitura de Formosa. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Formosa 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  
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• 
As fachadas frontal e lateral da Unidade VAPT VUPT Formosa são apresentadas nas Imagens 02 e 03. 

Imagem 02 — Fachada — Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada — Vista da unidade na Av. Brasília esquina com R.16 

Fonte: Imagem própria 

• 
4.1 Vias de Acesso 

A Av. Brasília onde está situada a Unidade possui 02 vias separadas por 

entorno possuem pouca sinalização para pedestres. 

A pavimentação da avenida é em asfalto e o passeio em cimento, 

conservação. 

canteiro central e as ruas do 

em razoáveis condições de 
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As Imagens 04 e 05 apresentam as vias no entorno da Unidade. 

Imagem 04 — Vias de acesso — Av. Brasília 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias de Entorno — Av. Brasília e Faculdade 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade está situada no mesmo nível da calçada, entretanto é necessária uma adaptação para 

acessibilidade, pois o passeio em torno da Unidade possui irregularidades e se encontra em más 

condições de conservação, assim como o acesso da rua para o passeio. 

As imagens 06 e 07 mostram o passeio e as rampas para acesso à Unidade VAPT VUPT Formosa. 

Imagem 06— Entrada principal acessível da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 
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• 	Imagem 07— Passeios cimentado em estado precário e esgotamento de águas pluviais 

• Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As rodovias GO-116 e GO- 430 atravessam a cidade com nome e características de ruas e avenidas e 

as outras vias e logradouros do município interligam o espaço urbano através de uma malha viária com 

uma trama irregular, conforme pode ser observado na Figura 02. 

O município de Formosa possui serviço de transporte coletivo para o deslocamento da população por 

meio de concessão com a Prefeitura e a Av. Brasília é contemplada com as linhas de ônibus que que 

passam no local. 

A Rodoviária de Formosa está a, aproximadamente, 1.300m da Unidade. 

Funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

A Figura 03 mostra as linhas de ônibus urbanos que circulam no município. 

Nas Imagens 08, 09, 10 e 11 são apresentados o mapa do sistema viário, principais vias no entorno da • 	Unidade e terminal rodoviário. 

Figura 02 — Mapa do sistema viário de Formosa e Rodovias na área urbana 

Fundação Museu 
® Couros de Formosa 

Formosa 

• 

 

- 	~G. (C:C G c 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 08— Sistema Viário do município 

Fonte: google.com.br  

Imagem 09 — Vias principais no entorno da Unidade 

Fonte: google.com.br  
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Fonte: google.com.br  

Imagem 10— Unidade VAPT VUPT e Terminal Rodoviário 

Fonte: google.com.br  

• 
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Imagem 11— Terminal Rodoviário 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

• 

A Unidade VAPT VUPT Formosa 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 e 14 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 
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• 
Imagem 13— Espera 

Imagem 14 — 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, apresentando diferentes padrões, com 
assentamento retilíneo e rejunte entre as peças, conforme Imagem 15. 

• 
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Imagem 15— Piso cerâmico 

_ 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, em algumas áreas e em outras, como na área 

de atendimento, o teto é a própria laje da edificação, com pintura na cor branca, como pode ser 

observado na Imagem 16. 

O telhado da edificação não passa por uma manutenção sistemática e, em consequência, as calhas 

ficam entupidas. Quando chove, ocorre o transbordo da água de chuva para dentro da Unidade, 

estragando as paredes e instalações, conforme Imagem 17. 

Imagem 16— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 17— Forro 
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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 plotagenn 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 razoáveis 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, em aço 

galvanizado, aparentes no teto da Unidade e as prunnadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas 

e eletrodutos também aparentes que correm junto às paredes e alimentam as mesas de trabalho e 

pontos de atendimento. 

As Iluminação é realizada através de luminárias simples, que só comportam uma lâmpada 

fluorescente, e não são adequadas para instalações em áreas de atendimento ao público que 

necessitam de luminosidade. 

As instalações de lógica também se encontram precárias, com muitos cabos soltos e desconectados. 

As Imagens 18, 19, 20 e 21 mostram as instalações elétricas e de lógica da Unidade. 
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Imagem 18— Instalações elétricas e lógicas 

 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 19 — Instalações elétricas e lógicas 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 20— Eletrocalhas 

Fonte: Imagem própria 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade dispõe de sanitários exclusivos para os funcionários. As cabines sanitárias não possuem 

portas, fazendo com que cada usuário utilize o sanitário sozinho por questões de privacidade, mesmo 

havendo 03 ou mais cabines disponíveis. 

A Unidade possui um sanitário acessível unissex, mas as peças instaladas estão incorretas. 

A Unidade não dispõe de vestiários. 

Nas Imagens 22, 23 e 24 apresentam os sanitários da Unidade. 

Imagem 22— Sanitário 

• 

 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 23 — Sanitário acessível unissex 

 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 24 — Sanitário 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos tipo Split nas áreas de atendimento e salas internas, conforme 
Imagem 25. • Imagem 25 — Ar Condicionado tipo Split 

 

Fonte: Imagem propria 
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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 

As instalações da copa não apresentam o conforto necessário para uso dos funcionários, assim como 

a área de serviço, conforme Imagens 26 e 27. 

Imagem 26 — Copa 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 27 — 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: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 
• 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 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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1. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 	 ' ime=1  

ITEM 
	

(UDE 	 ÓRGÃO 

AGRODEFESA 

	

4 
	

SAN EAGO 

COMPUTADOR 
	

27 
	

SEGPLAN 

	

1 	 SSP 

	

1 	 VALID 

1 
	

SAN EAGO 

1 
	

SCT 

IMPRESSORA 
	 1 
	

IPASGO 

1 
	

SE FAZ 

1 
	

SEGPLAN 

2 
	

OUTSOURCING 

PAINEL DE SENHA 
	

1 
	

SEGPLAN 

2 	 SCT 

2 	 SSP 

1 	 VALID 

1 	 IPASGO 

2 	 JUCEG 

1 	 VALID 

1 	 SSP 

1 	 VALID 

LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 
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Tabela 01- Parque Tecnológico 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Formosa 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 

Formosa se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com necessidade de uma reforma 

geral nas instalações prediais de toda a Unidade, assim como a demolição e nova construção de 

sanitários públicos, sanitários acessíveis, vestiário aos funcionários e revisão urgente do teto e 

instalações elétricas por conta das rachaduras e infiltrações nas paredes do imóvel. O passeio precisa 

ser refeito para melhorar a acessibilidade, 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. 
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• 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 Formosa, 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 

010 	
tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Formosa 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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110 	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 GOIANÉSIA 
Data da Visita 	 31/10/2017 
Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

	
Glaucinéia de Lourdes Barros Gomes 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 
Horário de Funcionamento 
Data Inauguração 
Área 
NI' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 
Imóvel 
Locação 

Condomínio  

Avenida Pará, Qd. 74@ Lt 03, Bairro Carrilho. Goianésia- 
GO 
Bairro Carrilho — Setor Central 
Segunda a Sexta: 07h às 19h 
30/12/2005 
615,00m 2  
02 pavimentos, sendo que a Unidade VAPT VUPT está 
situada no pavimento térreo e no pavimento superior 
a SEFAZ 
14 
Propriedade particular 
Contrato de locação da SEFAZ e rateado o aluguel com 
a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Goianésia está localizada no prédio da Secretaria da Fazenda - SEFAZ, no 
pavimento térreo. O imóvel está situado a 300 metros da rua principal da cidade e a Unidade foi 
transferida para este endereço em 11/08/17. 
A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Goianésia 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 
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Goianésia é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Goianésia se localiza na Avenida, que é uma via com duas faixas de 
rolamento, separadas por canteiro central arborizado e cada faixa com um sentido de tráfego. 

A pavimentação é em asfalto, em boas condições de conservação e estacionamento em um dos 
lados da pista. 
Na Imagem 03 é apresentada a Av. Pará e nas Imagens 04, 05 e 06 são apresentadas as vias 
Goiás, Brasil, Bahia, Mato Grosso e Minas Gerais situadas no entorno da Unidade, além da Praça 
Matriz. 

Imagem 03— Vias de acesso — Av. Pará 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Vias de Entorno — Av. Goiás e Av. Brasil 

001166 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias de Entorno — Av. Bahia e Av. Mato Grosso 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Vias de Entorno — Av. Minas Gerais e Praça Matriz 

Fonte: google.com.br  

 

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Goianésia funciona no andar térreo no prédio da Secretaria da Fazenda 
- SEFAZ, no pavimento térreo, ao nível do passeio e necessita de melhorias no piso para 
acessibilidade. O passeio possui irregularidades, assim como o acesso para a rua. 
A Unidade está recuada em relação à rua e dispõe de estacionamento de veículos com vagas 
demarcadas para idosos e acessível e dispõe de cadeira de rodas para auxiliar pessoas com 
necessidades especiais. 
O acesso ao 1° pavimento em que funciona a Secretaria da Fazenda — SEFAZ é feito por meio de 
escada. 
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As Imagens 07 e 08 mostram o passeio de entrada para acesso à Unidade, a cadeira de rodas 

disponível e a escada interna de acesso à SEFAZ. 

Imagem 07 — Passeio com estacionamento 

• utIle..-~IEL 

Fonte: Imagem própria 

VaptVupt 
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Imagem 08 — Escada interna acesso à SEFAZ e cadeira de rodas da Unidade • 

• 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A cidade é cortada no seu espaço urbano por dois eixos formados por duas rodovias. No sentido 
Norte-Sul é composto pelas rodovias GO-080, GO-438 e GO-338, Av. Goiás, e no sentido Leste-
Oeste pela BR-251, Av. Brasil e Av. Minas Gerais e, ainda, a Av. Contorno envolvendo a região 
central da cidade. 
As demais vias locais se articulam com o sistema original e a Estação Rodoviária da cidade está 
a 600m da Unidade. 
Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, ou 
se deslocam a pé até a Unidade. 
Na Figura 02 e Imagens 09 e 10 são apresentados o mapa do sistema viário de Goianésia com as 
principais rodovias e vias, a distância até o terminal rodoviário. 



Cç 
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Figura 02— Mapa do sistema viário e principais rodovias 

[G0-4381 

Go.oao   
Parque Princesa do Vale 9 

tVapt Vupt Goianesia 

V•ação Cunha • 
Fonte: google.com.br  

Imagem 09 — Localização da Estação Rodoviária 

• 
Fonte: google.com.br  
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Imagem 10 - Terminal Rodoviário 

 

    

Fonte: Imagem própria 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Goianésia 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 11, 12 e 13 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos 
Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 11- Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Página 10 de 17 

• 



001170 VAPT VUPT 
I DADÃO 

N 
Vapt Vupt 

• 

• 

• 

Imagem 12— Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13 — Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso de alta resistência, na cor cinza, conforme pode ser observado na Imagem 
14. 

Imagem 14— Piso de alta resistência 

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, conforme Imagem 15. 

Imagem 15— 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 e o mesmo 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 
aéreos embutidos no forro, e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e 
eletrodutos aparentes junto as paredes e que alimentam as mesas de trabalho e pontos de 
atendimento. 
As luminárias são de embutir, em alumínio, calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade está provida de sanitários masculino e feminino, e sanitário acessível conforme 
lmagen 16 e 17. 

Imagem 16— Bancada sanitários 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 17 — Sanitário acessivel e Mictórios 

 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

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, apresentando boa climatização. A cortina de ar encontrava-se quebrada no 
momento da visita. 
A Imagem 18 apresenta o aparelho de ar condicionado fixado na parede. 

1 L\ 
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• 	Imagem 18 — 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, 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 Imagem 19 mostra a copa da Unidade. 

Imagem 19— Copa 

Fonte: Imagem própria 

f 
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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 ATENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• 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 GOIANÉSIA 
• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN LAGO 
• 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. 
Os equipamentos possuem uma grande variedade de configuração que são: Core 2 Duo, Core i3 
e Core i5 e a capacidade de memória RAM também varia de 2GB a 8GB. Os equipamentos são 
novos e em estado razoável de uso. 
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. 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

QTDE 	 ÓRGÃO ITEM 

SEGPLAN _J 

 

SSP 

SEGPLAN 

DETRAN  

SCT 

SSP 

VALID 

SCT 
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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 

• 
COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

1 	 CORPO BOMBEIROS 

4 	 PREFEITURA 

5 	 SCT 

33 	 SEGPLAN 

1 	 SSP 

1 	 VALID 

1 	 CELG 

1 	 CORPO BOMBEIROS 

1 	 DETRAN 

6 	 PREFEITURA 

1 	 SANEAGO 

1 	 SCT  

1 	 IPASGO 

    

• 

1 	 SEFAZ 

PAINEL DE SENHA  

LEITOR BIOMÉTRICO 

PAD 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

SSP 

VALID 

IPASGO 

JUCEG 

DETRAN 

SCT  

	 SSP 

VALID 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Goianésia 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 a Unidade VAPT 
VUPT Goianésia se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com a necessidade de 

realizar intervenções 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 de alguns 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. 

110 	
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 Goianésia, 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 Goianésia 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 

410 	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 	 GOIANIRA • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

01/11/2017 

Magda Santana Rodrigues de Toledo 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. Goiás, n° 249, Setor Central. Goianira -GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

27/06/2014 

275,85 m2  

01 pavimento térreo 

10 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Goianira está localizada no setor central da cidade, zona de uso misto, com 

comércio, serviços e residências. 

A Prefeitura Municipal está a 260 metros da Unidade e outros equipamentos públicos também se 

encontram nas proximidades, como o Fórum da Comarca de Goianira, Centro de Convenções e Cultura, 

entre outros 

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

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  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Goianira é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02— Fachada — Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Goianira está localizada na Av. Goiás, no Setor Comercial, esquina com a R.3 e 

fundos com a Av. Guanabara, onde trafegam os ônibus em direção ao Terminal de Goianira, em mão 

única, retornando pela Av. Goiás. 

A Av. Goiás é uma das vias principais da cidade, com seu comércio e serviços bastante variados, e o 

mais movimentado de toda a região do município. 

Via de mão única, forma um binário com a Av. Rio de Janeiro até encontrar a Av. José Antônio Gabriel. 

Daí em diante, com caixa de rua mais larga, em mão dupla, a Av. Goiás passa a se denominar Rua José 

Rodrigues Alves. 

As imagens 03 e 04 apresentam as vias de acesso à Unidade. 

Imagem 03— Vias de acesso — R.3, lateral e Av. Guanabara 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Vias de Entorno — Av. Goiás e Prefeitura Municipal 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Goianira está implantada no pavimento térreo, no nível do passeio que dá para 

a Av. Goiás. O passeio se encontra bastante danificado e com rampa de acesso em estado precário de 

conservação, o que dificulta locomoção dos usuários que acessam a Unidade. 

A unidade possui estacionamento para veículos e motos no passeio de acesso a entrada do cidadão no 

local. 

A Imagem 05 mostra o passeio de acesso à Unidade VAPT VUPT Goianira. 

Imagem 05 — Passeio com estacionamento 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A cidade de Goianira é cortada de ponta a ponta pela Rodovia GO-070, dificultando a integração dos 

espaços urbanos nos lados opostos. 

A malha viária é linear, com avenidas com pistas duplas, em mão única em cada direção, separadas 

com canteiro central e perpendiculares a Av. Goiás e Av. José Rodrigues Alves. 

As Imagens 06 e 07 apresentam o sistema e malha viária do município de Goianira. 

• 

• 

• 

• 
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Imagem 06— Mapa do Sistema Viário - Rodovias 

 

   

Fonte: google.com.br  

Imagem 07 — Malha Viária 

Fonte: google.com.br  

Página 8 de 18 



    

001185 

  

VAPT VUPT 
I DADÃO 

 

    

VaptVupt 
   

    

• 	Goianira é um município integrante da Região Metropolitana de Goiânia e o Eixo Anhanguera faz a 

integração de Goianira com a capital. 

O município possui serviços de transporte coletivo através do Terminal Goianira, localizado quase ao 

lado da Unidade VAPT VUPT, na Rua Goiás, de onde partem as linhas de ônibus que atendem aos 

bairros da cidade. 

A edificação do Terminal Goianira está situada entre duas vias, a Av. Goiás e a Guanabara. Na Av. Goiás 

se localiza a baía de ônibus para embarque e desembarque da linha 113 do Eixo Anhanguera e na Av. 

Guanabara se situam as baías de ônibus para embarque e desembarque das linhas que fazem os 

percursos na cidade. 

A Imagem 08 mostra a localização da Unidade e o Terminal Goianira. 

Imagem 08— Unidade VAPT VUPT e Terminal Rodoviário 

• 

• 
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 09, 10 e 11 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

• 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 10— Espera 

    

• 

   

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 11— Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica na área de atendimento, na cor bege, com muitas manchas. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado em toda área de atendimento, com locais sem pintura e 

com pontos de infiltração, conforme Imagem 12. 

Imagem 12— Forro e iluminação 

IM1111111111/ 4/11' 

Fonte: Imagem própria • 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto testeira na fachada, 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 razoáveis de uso, conforme se pode observar na Imagem 13. 

Imagem 13 — Divisórias 

Fonte: Imagem própria 

i ( 
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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 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos 

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

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

A Unidade tem problemas frequentes de queda de energia e não possui gerador 

As instalações elétricas estão bastante precárias, conforme mostra as Imagens 14, 15 e 16. 

Imagem 14 — Instalações elétricas 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Instalações elétricas e lógica 

Fonte: Imagem própria 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários feminino e masculino em quantidade insuficiente e pequenos. 

Existem sanitários acessíveis, conforme mostra Imagem 17. 

Imagem 17 — Sanitário 

Fonte: Imagem própria 

• 
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• 	6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, entretanto insatisfatório para o conforto térmico dos 

cidadãos e funcionários. 

A Imagem 18 apresenta um aparelho Split instalado próximo ao forro da Unidade. 

Imagem 18— 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, 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 e área de serviço da Unidade não possuem boas condições de funcionamento para uso e 

conforto dos funcionários, conforme Imagens 19 e 20. 

Imagem 19— Copa • 

 

Fonte: Imagem própria 
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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+ 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• 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 po enn prestar 

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 
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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 diversidade de configurações faz seja necessário manter um número de equipamentos e insumos 

muito altos em estoque e backup. 

Os equipamentos de possuem uma única configuração que é AMD A8 com 4 GB 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 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 	 ÓRGÃO 

SEGPLAN 

	

COMPUTADOR 	 SSP 

VALID 

1 	 CELG 

1 	 DETRAN 

1 	 SANEAGO 

	

IMPRESSORA 	 1 	 SCT 

1 	 IPASGO 

1 	 SEFAZ 

2 	 SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

1 	 SCT 

LEITOR BIOMÉTRICO 	1 	 SSP 

1 	 VALID 

1 	 SCT 

PAD 	 1 	 SSP 

1 	 VALID 

1 	 IPASGO 
SCANNER 

1 	 DETRAN 

1 	 SCT 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 SSP 

1 	 VALID 
Fonte: Administração da Unidade 
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A Unidade VAPT VUPT Goianira 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 

Goianira se encontra em precárias condições de funcionamento; com necessidade 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 Goianira, 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 Goianira 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 ennbasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 

• 
Data da Visita 
Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
Função  

GOIATUBA 
25/10/2017 
Nelito Divino Silva Pereira 
Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 
Horário de Funcionamento 
Data Inauguração 
Área 
Ni' de Pavimentos 
Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 
Condomínio 

Rua. Minas Gerais, esquina com Rua. Corumbá. 
Goiatuba - GO 
Setor Central 
Segunda a Sexta: 08h às 17h 
20/12/2013 
355,49 m2  
01 pavimento, térreo 
13 
Imóvel disponibilizado pela Prefeitura sem ônus para 
a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Goiatuba está localizada no setor central da cidade, zona de uso misto, 
com comércio, serviços e residências. 
A Unidade está situada a 20m do Cartório do Segundo Ofício, a 500m da Prefeitura Municipal e 

a 600m da Casa de Saúde São José. 
A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Goiatuba 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  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Goiatuba é apresentada na Imagem 02. 

 

  

Imagem 02 — Fachada — Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Goiatuba funciona na Rua Minas Gerais, esquina com a Rua Corumbá. 

As ruas possuem sentido único de tráfego, com pavimentação em asfalto e estacionamento ao 

longo do meio-fio. 
Os passeios são cimentados e arborizados e o meio-fio não possui rebaixamento da guia para 

acessibilidade. O nível do passeio para o nível do pavimento da Unidade é feito através de dois 

degraus. 
Verificou-se a existência de uma rampa, porém sem condições regulares de acessibilidade. 
As Imagens 03 e 04 apresentam as vias de acesso e entorno da Unidade. 

Imagem 03— Vias de acesso — Rua Minas Gerais 

Fonte: google.com.br  
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• 	Imagem 04 — Imóveis no Entorno — Prefeitura Municipal e Casa de Saúde São José 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Goiatuba se dá através de dois degraus e pequena rampa do 
passeio até a entrada do edifício, sem boas condições de acessibilidade, conforme se pode 
observar na Imagem 05. 

Imagem 05— Rampa de acesso À Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As rodovias em Goiatuba têm o seu leito próximos do espaço urbano edificado, e destaca-se a 
importância para o município da passagem do Eixo Brasília —São Paulo 
A cidade se constitui de uma trama viária linear regular, tendo como vias principais de 
deslocamento do tráfego a Av. Presidente Vargas, a Rua Minas Gerais e as avenidas e ruas que 
fazem a ligação da GO-515 com a Av. Clóvis Rodrigo do Vale. Destaca-se, também, a Rua 
Amazonas, que interliga a GO-320 com a área central da cidade. 
A malha urbana da cidade proporciona uma variedade de opções de deslocamentos na cidade. 
A Figura 02 e a Imagem 06 mostra a malha urbana e sistema viário do município de Goiatuba. 

• 
Página 7 de 19 



201,  2,41ta 

017 015g.e.. 

5 5 2:..17 	I8 -n.11.5GS 4922'24.17'O elev 	O  m 	altnude do ponto d- . 	52 km'  O 

N  4,7 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
I DADÃO 001.202 

Figura 02 — Mapa rodoviário 

UNICFP,  

Goiatuba 

• 

i GO-32Z I 

• 
Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Malha Viária (em destaque a Rua Amazonas) 

• 

Fonte: google.com.br  

As Imagens 07 e 08 mostram as vias e o entorno da Unidade VAPT VUPT Goiatuba. 
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• 	Imagem 07 — Av. Presidente Vargas e Rua Minas Gerais 

Fonte: google.com.br  

Imagem 08 — Rua Amazonas 

Fonte: google.com.br  

Não foi encontrada a informação da existência de transporte municipal. 
Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, 
ou se deslocam a pé até a Unidade. 
A Rodoviária da cidade fica a 1.900m da Unidade, conforme pode ser visto na Figura 03. 
As Imagens 09 mostra a rodoviária de Goiatuba. 

Imagem 09— Distância Rodoviária à Unidade VAPT VUPT 

R Patina 
.ararri 

Sedar 	 Go gle 
Fonte: google.com.br  
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Imagem 10— Rodoviária de Goiatuba 

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 11, 12 e 13 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento dos 
Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 11— Recepção e triagem (segundo plano) e a área de espera 

Página 10 de 19 



PrObbilot  421 
%Mar 

N 
VaptVupt 

110 

• 

• 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

  

 

001205 

  

Imagem 12— Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13 — 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 escuro. 
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6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de 
atendimento, conforme Imagem 14. 

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, 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 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. 
As Imagens 15 e 16 mostram as instalações elétricas e de lógica da Unidade. 
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Imagem 15— Eletrocalhas para instalações elétrica e de lógica 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 16— Painel de senhas 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino, feminino e sanitário acessível para usuários e 
funcionários, conforme Imagens 17 e 18. 
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Imagem 17— Sanitário acessivel 

 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 18 — Sanitário masculino para funcionários 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, porém insatisfatório para o conforto térmico dos 

cidadãos e funcionários. 
As Imagens 19 e 20 mostram as cortinas de ar instaladas na porta de acesso da Unidade e 
aparelhos Split instalados junto ao forro. 

Imagem 19— Ar condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 20 — Instalação 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 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 as condições de conforto e ambientação necessárias para o suo 
dos funcionários, conforme Imagens 21 e 22. 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 22 — Refeitório 

• 
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 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 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

IPASGO 
• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE GOIATUBA 

• 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, PAD de assinatura digital, entre outros. 
Todos os equipamentos possuem a mesma configuração, Core i3 com 4GB de memória RAM, 
pertencem à SEGPLAN 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. 
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 INFORMjeeÁTICA 

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 
1 	 VALID 

1 	 VALID 
PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

3 	 SEGPLAN 
PAINEL DE SENHA 	1 	 SEGPLAN 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Goiatuba 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 Goiatuba se encontra em razoáveis condições de funcionamento; foi constatada a 
necessidades de uma reforma geral nas instalações prediais e 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 Goiatuba, 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 Goiatuba 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 

Página 18 de 19 



VaptVupt 

410 

DVAPT VUPT 
I DADÃO 

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 	 INHUMAS 

Data da Visita 	 26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Diogo Luiz de Freitas Montes 

Função 	 Supervisor 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Rua Goiás, Quadra 44 Lote 12 s/n Setor Central — 
Endereço 

Inhumas-GO 

Localização 	 Setor Central 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 17h 

Data Inauguração 	 03/03/2016 

Área 	 770,00m 2  

01 pavimento, VUPT atende apenas no 32  andar da 
N° de Pavimentos 

edificação 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 09 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação com a SEG PLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Inhumas está localizada em um edifício comercial com usos diferenciados por 

pavimento. 

A Universidade Paulista —UNIP funciona no 1° pavimento; a Agência da Caixa no 22 pavimento e a 

Unidade VAPT VUPT no 32  pavimento. 

Diversos equipamentos públicos se encontram nas proximidades da Unidade, como a Câmara 

Municipal de Inhumas que está situada a 300 metros; o Tribunal Regional Eleitoral à 350 metros; o 

Hospital Municipal de Inhumas a 750 metros e Prefeitura Municipal a 1.200 metros. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Inhumas 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 Inhumas está apresentada nas Imagens 02 e 03. 

• 
Página 5 de 17 



VAPT VUPT 
I DADÃO 001219 VaptVupt 

• ii 

4.1 Vias de Acesso 

A Rua Goiás é uma via de mão única em aclive, com piso em bloquete sextavado de concreto em 

boas condições. 

É permitido estacionar nos dois lados da rua, mas a escassez de vagas é muito grande devido a 

procura por pessoas que se dirigem à Universidade e a Agência da Caixa. 

Identificamos cruzamentos com faixa de travessia de pedestres, conforme demostrado na imagem 

06. 

Imagem 02 — Fachada — Acesso da rua 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03— Fachada — Entrada 

Fonte: Imagem própria 
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As Imagens 04, 05 e 06 apresentam as vias de entorno próximas à Unidade. 

Imagem 04 — Vias de acesso 

df'x- 

r 
I I.. 008.1 	h 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05— Vias do Entorno — Rua Elpidio Luis Brandão e Rua Getúlio Vargas 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Vias do Entorno — Cruzamento da Rua Getúlio Vargas com a Rua Goiás 

Fonte: google.com.br  
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4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Inhumas 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, e escadas, conforme se pode observar na Imagem 07. 

Como a Unidade está localizada no 32  pavimento do edifício, existe elevador e escada, facilitando, 

assim, o acesso à mesma para os usuários e funcionários. Esse acesso é compartilhado com os usuários 

da Agência da Caixa que está localizada no 22  pavimento. 

O afastamento frontal da edificação é demarcado para o uso de estacionamento acessível, o que não 

é respeitado, pois os motociclistas usam, aleatoriamente, assim como os demais veículos. 

As imagens 07, mostra as rampa e escadas de acesso externo à Unidade. 

Imagem 07 — Rampa de acesso À Unidade (vagas acessíveis não respeitadas) 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O sistema rodoviário do município é constituído por duas rodovias principais, a GO-070 e GO-222, 

cujos traçados vêm em lados opostos dos limites da cidade, afunilando a área urbana, se 

encontrando em um só ponto e se superpondo em um trajeto único, conforme observado na Figura 

02. 
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Figura 02 — Mapa rodoviário 
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Fonte: google.com.br  

• 

A Av. Bernardo Sayão, principal via da cidade, se inicia na antiga Rod. GO-060, prolongando-se por 

toda a cidade, em seu meio urbano, até encontrar a GO-070. 

A malha viária se interliga com a Av. Bernardo Sayão. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal e a Rodoviária fica à 1.600 metros da 

Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou se 

deslocam a pé para a Unidade. 

As Imagens 08, 09 e 10 mostram o sistema viário do município e a localização da rodoviária de 

Inhumas e a Unidade. 

Imagem 08— Sistema Viário 

 

• Fonte: google.com.br  

1G0-0701 

• 
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Imagem 09— Localização da Rodoviária de Inhumas e a Unidade Vapt Vupt 

 

   

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Inhumas 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 11 e 12 apresentam a recepção/triagem e a espera da Unidade. 
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Imagem 11— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 12 — 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, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

• A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de a endimento, 

trazendo claridade ao ambiente, conforme Imagem 13. 

• 

• 
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Imagem 13 — 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 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 boas condições de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

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

embutidos no forro, e as prumadas de descidas correm através de calhas e eletrodutos aparentes e 

que alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

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

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino e feminino para uso do público e de funcionários, e sanitário 

acessível, conforme Imagens 14 e 15. 
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Imagem 14— Cabines do sanitário 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

alguns aparelhos se encontram sem funcionar por falta de manutenção. 

A Imagem 16 mostra o ar condicionado instalado junto ao forro da Unidade. 

• 

• 

• 
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Imagem 16 — 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, 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 as condições de conforto necessárias ao uso por parte dos funcionários, 

bem como a área de serviço que também não possui local para armazenar os utensílios de limpeza, 

como baldes e vassouras, entre outros, conforme Imagem 17. 

• 

• 

Imagem 17 — 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: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• 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, 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. 

• 

• 
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Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

• 

• 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

PAINEL DE SENHA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

QTDE 	 ÓRGÃO 

4 
	

DETRAN 

3 
	

SAN EAGO 

26 
	

SEGPLAN 

1 
	

SSP 

1 
	

VALID 

1 
	

CELG 

1 	 IPASGO 

1 
	

SAN EAGO 

1 
	

SE FAZ 

1 
	

SEGPLAN 

3 	 OUTSOURCING 

1 
	

SEGPLAN 

2 
	

SSP 

2 
	

VALID 

2 	 IPASGO 

1 
	

VALID 

1 	 SSP 

1 	 VALID 
Fonte:MministraçãoclaUniclacle 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Inhumas 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 

Inhumas se encontra em razoáveis condições de funcionamento; necessitando de intervenções 

pontuais para melhorias na infraestrutura, como revisão no sistema de ar condicionado, instalação 

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 ma gestão 
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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 Inhumas, 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 Inhumas 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 

27/10/2017 

Jacqueline Machado 

Coordenadora 

UNIDADE 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. Professor Boaventura, Qd. 08, Lt. 01, Bairro Vila 

Baiocci — Ipameri - GO 

Fora do Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

19/06/2014 

444,00m2  

01 pavimento térreo 

15 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Ipameri está localizada em uma zona de uso misto, comercial e residencial e se 

encontra a 600m da área central da cidade, onde estão os bancos, Prefeitura Municipal e a Catedral. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Ipameri 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  

Página 5 de 15 



‘A# 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
I DAMÃO 001.236 

• 

• 

A fachada da Unidade VAPT VUPT Ipameri é apresentada nas Imagens 02 e 03. 

Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03— Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Ipameri está situada na Av. Professor Boaventura, que é uma via com duas 

mãos de direção, pavimentada em asfalto, entretanto o pavimento se encontra em condições muito 

precárias de conservação. 

É permitido estacionar na rua lateral da Unidade. 

O comércio no entorno da unidade, em sua maioria, destina-se a serviços automotivos. 

O Hospital São Paulo encontra-se a 280m da Unidade. 

• 

• 
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Imagem 04 — Avenida Professor Boa Ventura 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT lpameri se dá através de uma pequena rampa do nível da rua até a 

entrada do edifício, pois a mesma se encontra em pequeno desnível com a via pública (aclive). 

O passeio possui rebaixamento da guia danificado, o que impacta no acesso de cadeirantes. 

A Imagem 05 mostra a rampa de acesso à Unidade. 

Imagem 05 — Rampa de acesso à Unidade 

• 

 

 

Fonte: Imagem própria 

Página de 15 



Ne/ 
VaptVupt 001233 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Passam pelo município cinco rodovias que ligam Ipameri à capital e a outras cidades. 

A malha urbana é linear com trechos irregulares e as vias principais do sistema viário se incorporam 

com as rodovias que passam pela cidade como a Av. Pandiá Calógenes, Av. Minas Gerais e as outras 

avenidas. 

São vias que fazem os deslocamentos entre as regiões e seus bairros, auxiliadas pelas vias de circulação 

e de acesso aos ambientes locais. 

A Figura 02 mostra o Mapa das Rodovias. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

A Unidade está a 1.100m do Terminal Rodoviário da cidade. 

A Figura 03 mostra as estações de ônibus nas proximidades da Unidade. 

Figura 02 — Mapa das Rodovias 

O 

Praça Nego Menino 9 

,Condominio Vapt 
Vupt de Ipameri 

i GO-213 I 

• 

• 

• 

[GO-3C   

VAPT VUPT 
I DADÃO 

Go gle 
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Figura 03 — Estações de Ônibus nas proximidades da Unidade 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Ipameri 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 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

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

6.2.2. Forro 

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

claridade ao ambiente, como mostra a Imagem 09. 

Imagem 09- 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 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 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 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas correm através de calhas e eletrodutos aparentes e 

que alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

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

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários de público e para funcionários e necessitam de manutenção nas 

instalações, conforme Imagem 10. 
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Imagem 10— Mictórios 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

A instalação dos aparelhos tipo Split pode ser observada na Imagem 11. 

Imagem 11— 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, 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 as condições de conforto necessárias para uso por parte dos 

funcionários, conforme mostra a Imagem 12. 
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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 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 

• 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 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE IPAMERI 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 
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	1 
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• 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. A 

diversidade de configurações faz seja necessário manter um número de equipamentos e insumos 

muito altos em estoque e backup. 

Os equipamentos são novos, 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. 

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 

• 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Ipameri 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 a Unidade VAPT VUPT 
Ipameri se encontra em boas condições de funcionamento; entretanto, é necessário realizar melhorias 

pontuais na infraestrutura, como a revisão no sistema de ar condicionado, instalação de 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, 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 Ipameri, 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 Ipameri a tornará ainda 

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

cidadania e, consequentemente, do Programa VAPTVUPT, 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 
	

IPORÁ • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

26/10/2017 

Maruzia Barbosa Ara ntes 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua Joaquim Lucas, esq. Av. Pará, n2  362, Qd.59, 

Lt.817, Setor Central. Iporá - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

26/12/2013 

478,48m2  

01 pavimento térreo e mezanino 

10 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Iporá está localizada na região central da cidade, em uma zona de uso misto, 

predominando o uso comercial e de serviço. 

A Unidade está localizada a aproximadamente 1.000m do setor onde se localizam os bancos e a 1.800m 

da Prefeitura Municipal. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Iporá estão apresentadas na Figura 01 e na Imagem 

01, respectivamente. 
	

J-( • 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

• 
Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

• 

 

Fonte: google.com.br  

A fachada do prédio onde está implantada a Unidade VAPT VUPT Iporá é apresentada na Imagem 

02. 
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Imagem 02 — Fachada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A avenida na qual está situada a Unidade é uma via com duas pistas de rolamento em cada direção, 

separadas por canteiro central arborizado, com pavimentação em asfalto e passeios cimentados. 

A rua lateral tem pavimentação em asfalto, em boas condições de conservação, e mão dupla, nos dois 

sentidos de tráfego e, também, é permitido estacionar em ambos os lados. 

As Imagens 03 e 04 mostram as vias do entorna da Unidade. 

Imagem 03— Via de entorno - Av. Pará esquina com a Av. Joaquim Lopes 

Fonte: google.com.br  

Imagem 04— Vias do entorno — Rua Joaquim Lucas 

• 

• 

• 
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• 	Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade encontra-se em pequeno desnível com a via pública e o acesso é feito por rampas no próprio 

passeio para garantir a acessibilidade. 

A imagem 05 mostra as rampas no passeio de acesso à Unidade 

Imagem 05 — Passeio da entrada. Fachada voltada para a Av. Pará 

 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Importantes rodovias estaduais ligam o município de lporá a Goiânia e as cidades vizinhas. A Rodovia 

dos Romeiros, GO-060, é a que passa dentro da cidade e também dá acesso a GO-320 e Rodovia 

Jornalista Noildo Miguel GO-174, conforme mostra a Figura 02. 

Página 7 de 15 



\LÍ 
VaptVupt 

VAPT VU PT 
I DADÃO 00 253 

Figura 02 — Malha rodoviária 

	I 

      

      

  

1GO-74! 

  

      

     

I Go-oeol 

      

Vapt Vupt iporá 

    

  

I  GO-320   Iporá 

 

   

Fonte: google.com.br  

O sistema viário se apresenta com uma malha linear regular, com alguns trechos irregulares, tendo 

como via principal da cidade a Av. Pará. 

As avenidas e ruas paralelas a Av. Pará, em seus lados, auxiliam na distribuição do tráfego nas regiões 

e bairros da cidade. 

A Figura 03 apresenta o sistema viário do município de lporá. 

Figura 03 — Mapa do sistema viário e localização da Unidade 

cont I 
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VILA ITAJUBA 

JARDIM URANIO 
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—a. 1::017 Goegle Efril.  

Fonte: google.com.br  

Não existe transporte público municipal, apenas transporte intermunicipal. 
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Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

A Imagem 06 apresenta o Terminal Rodoviário da cidade e sua localização em relação à Unidade e a 

Imagem 07 o próprio Terminal. 

Imagem 06— Localização Terminal Rodoviário em relação a Unidade 

Fonte: google.com.br  

Imagem 07 —Terminal Rodoviário 

Fonte: Imagem própria 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Iporá 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, 09 e 10 apresentam a recepção/triagem, a área de espera e a área de atendimento dos 

Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 08— Recepção e triagem 

• Fonte: Imagem própria 

  

Imagem 09 — Área de Espera 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Área de Atendimento 

 

    

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT !porá funciona no pavimento térreo com atendimento ao público e no 

mezanino está situada a Administração da Unidade. 

A fachada da Unidade possui portas de vidro temperado sem proteção de porta de ferro para proteção 

quando a Unidade fecha à noite. 

6.2.1. Piso 

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

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, em toda área de atendimento, conforme 

Imagem 11. 

O imóvel tem goteiras no telhado e quando chove pinga internamente na Unidade 

Imagem 11— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

Págin 	. 1 de 15 



VAPT VUPT 
VaptVupt 	 IDADAO 	 001257 

6.2.3. Programação Visual 

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

logomarca do VAPT VUPT, 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 razoáveis 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 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas correm através de calhas e eletrodutos aparentes e 

que alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

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

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui 2 sanitários no salão de atendimento e dois no mezanino e possui sanitário acessível, 

mas que estão fora do padrão. 

As instalações hidro sanitárias necessitam de reforma, conforme mostra a Imagem 12. 
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Imagem 12 — Sanitário 

 

• Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

O funcionamento das máquinas está comprometido por falta de manutenção. 

A Imagem 13 mostra os aparelhos de ar condicionado tipo Split instalados na área de atendimento da 

Unidade. 

Imagem 13— 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, 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. 
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111 	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 COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• PREFEITURA DE IPORÁ 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• 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. 

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 	 ÓRGÃO 

COMPUTADOR 	 28 
	

SEGPLAN 

IMPRESSORA 	 9 
	

SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 1 
	

SEGPLAN 

Fonte: Administração da Unidade 

• 

• 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Iporá 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 

Iporá se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com necessidade de melhorias na 

infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas, lógicas, de iluminação, revisão 

no sistema de ar condicionado, adequação dos sanitários e instalação de vestiários para funcionários, 

melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, revisão do telhado, 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 Iporá, 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 Iporá 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 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

ITABERAÍ 

27/10/2017 

Hugo Viniciuns Melo 

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N" de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. Ana Primo, Qd B, Lt 13, Vila Presidente Roosevelt. 

ltaberaí - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

23/03/2006 

359.96m2  

01 pavimento térreo 

13 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Itaberaí está localizada na área central da cidade, onde predomina o uso 

comercial e de serviços e algumas residências. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Itaberaí estão apresentadas na Figura 01 e Imagem 

01, respectivamente. 

Página 4 de 14 
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• 
Figura 01 - Mapa de Localização 

9 

• 
Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

• 

 

Fonte: google.com.br  

4.1 Vias de Acesso 

A Av. Ana Primo tem sua caixa de rua duplicada a partir da bifurcação com a Rua Benedito Lemes, com 

duas faixas de rolamento em cada direção, separadas por canteiro central arborizado e 

estacionamento ao longo dos meios-fios; a duplicação é finalizada com a interseção da Rua Couto 

Magalhães, via com pavimentação em asfalto e meio-fio rebaixado em frente à Unidade. 

As Imagens 02 e 03 apresentam as vias de acesso no entorno da Unidade. 
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Imagem 02— Vias de acesso — Av. Goiás até rua Nicanor de Farias 

 

   

Fonte: google.com.br  

Imagem 03— Vias de acesso — Bifurcação entre Nicanor de Farias e Av. Ana Primo. 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade possui uma pequena rampa de acesso do nível da rua até o passeio e deste para o interior 

da Unidade. 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Existem 02 rodovias longitudinais margeando as áreas periféricas do município, a GO-156 e a GO-070, 

perpendiculares uma à outra, e que se constitui na via principal da malha viária urbana. 

• 

• 
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Denominadas de Rua Nicanor de Faria e Leopoldo Bulhões, seguem na direção Norte após sair da 

cidade, conforme demostrado na Figura 02. 

A Av. Goiás /G0-070 apresenta intenso tráfego diário de caminhões e veículos e a Rua Nicanor de Faria 

faz bifurcação com a Rua Ana Primo. 

O Terminal Rodoviário de ltaberaí está situado a 1,2Km de distância do Terminal Rodoviário da cidade, 

conforme pode ser visto na Figura 03 e a Imagem 03 mostra o Terminal Rodoviário. 

Figura 02 - Malha Rodoviária 

';o-• st I 

9Vapt Vupt 

ttaberai 

100-0701 

Go-• 

Fonte: google.com.br  

Figura 03 - Distância e roteiro do Terminal Rodoviário à Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

I GO-527 
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Imagem 04— Terminal Rodoviário 

• 	6. UNIDADE VAPT VUPT 
	 Fonte: google.com.br  

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

• 

A Unidade VAPT VUPT Itaberaí 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 inicio 

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 05 apresenta a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 05 — Área Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade em alta resistência em todas as áreas, na cor cinza. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, em toda área de atendimento. Em algumas 

áreas o forro encontra-se danificado. 

As Imagens 06 e 07 apresentam o forro da Unidade. 

Imagem 06— Forro e iluminação 

wim~11' 
-"InaNam~. 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Forro danificado no atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade não 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, entre outras. 

Apenas algumas peças da programação visual padrão estão instaladas na Unidade. 

A Programação Visual encontra-se razoável estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT com 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 precárias condições de uso, conforme Imagem 08. 

Imagem 08— 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 que alimentam as mesas de trabalho 

e pontos de atendimento. 

Muitas calhas estão danificadas e os fios e cabos estão expostos no ambiente, como mostra a Imagem 

09. 

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

forro, com lâmpadas fluorescentes. 
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Imagem 09— Eletrocalhas e eletrodutos para passagem de cabos 

 

   

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários para uso do público e de funcionários, porém se encontram em condições 

insatisfatórias para o uso, conforme pode ser observado nas Imagens 10 e 11. 

Imagem 10 —Sanitário sem ventilação sem iluminação natural 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 11 — Sanitário sem ventilação sem iluminação natural 

 

   

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

e nas salas internas, precisando de manutenção 

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 12 apresenta as instalações da copa da Unidade • Imagem 12— Copa 

 

    

Página 12 de 14 



Non/ 
VaptVupt 001273 VAPT VUPT 

I DADÃO 

• 

• 

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 DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• 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, 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 4Mbps, 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 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

COMPUTADOR 
	

24 
	

SEGPLAN 

IMPRESSORA 
	

2 
	

SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 
	

1 
	

SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT itaberaí 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 

Itaberaí se encontra em precárias condições de funcionamento, necessitando de uma grande 

intervenção nas instalações prediais para a melhoria da 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, troca do mobiliário, conserto 

das infiltrações e rachaduras, conserto do forro, 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 Itaberá, 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 Itaberaí 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 14 de 14 

• 

• 



• 
VAPT VUPT 
I DADÃO 00:275 

FATOR 9 
ANEXO III ITEM 3.2.9 DO EDITAL 
CONHECIMENTO DO NEGÓCIO 

APÊNDICE 50- UNIDADE VAPT VUPT 1TAPURANGA 

• 

• 
fib 	firtronurove e e. ••• 	.••••••••••••••• IS* 	••••••••••••••• *II 	,••••••••••••••• 1911 	••••••••••••••• ••• 	1••••••••••••••• 1•• 	••••••••••••••• ••• 	••••••••••••••• IIII 	•••••••••••••• IS* 	••••••••••••••• 'IS 	••••••••••••••• 11114 	•911.1111111111•1111•11111 1• • i 	••••••••••••45•11 111111 	111411111••••••••••• l• • • 	••••••••••••••• 5411 	4111111011••••••••5• $••• 	11141•11••••••••••• lb** 	$111.11111111,11,011•111111• 45Aboi 	••••••••11-11113•• 

1111111111i 	41111 
• -4, ,' 	y • 

J.z,,,isii.. 	-cNor,  -1.' ' ,,- 
...0  
11,,lf '. '' / • 

1, , 
r‘ 11 dil  " * ' ...... 

; .. 

44 



\e, 
VaptVupt 

410 

    

 

VAPT VU PT 
I DAMÃO 

  

  

00 276 

   

  

Sumário 

 

    

1. INTRODUÇÃO 	 3 
2. INFORMAÇÕES GERAIS 	 4 
3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 	 4 
4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 	 4 

	

4.1 	Vias de Acesso 	 6 

	

4.2 	Acessibilidade 	  6 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 	 7 
6. UNIDADE VAPT VUPT 	 8 

• 

	

6.1. 	Modelo e Gestão do Atendimento 	  8 

	

6.2. 	Aspectos de Infraestrutura e Instalações 	  9 

	

6.2.1. 	Piso 	  9 

	

6.2.2. 	Forro 	  10 

	

6.2.3. 	Programação Visual 	  10 

	

6.2.4. 	Mobiliário 	  10 

	

6.2.5. 	Instalações Elétricas e de Lógica 	  11 

	

6.2.6. 	Instalações Hidrossanitárias 	  11 

	

6.2.7. 	Instalações de Ar Condicionado 	  12 

	

6.2.8. 	Áreas de Apoio 	  12 

	

6.3. 	Recursos Humanos 	 13 

	

6.4. 	Órgãos Parceiros 	  13 

	

6.5. 	Tecnologia 	  13 

	

6.5.1. 	Equipamentos de Informática 	  13 

	

6.5.2. 	Solução Tecnológica de Relacionamento 	 14 

7. CONCLUSÃO 

	

	 14 

Índice de Imagens 

Imagem 01 — Mapa de Situação 	  5 
Imagem 02 — Fachada e entrada principal da Unidade 	  6 
Imagem 03 — Acesso à Unidade e rampa interna 	  6 
Imagem 04 — Acesso à Unidade 	  7 
Imagem 05 — Bicibletário 	  7 
Imagem 06 — Área Atendimento 	 9 
Imagem 07 — Infiltração e rachaduras nas paredes 	 9 
Imagem 08 — Área atendimento 	  10 
Imagem 09 — Forro e iluminação 	  10 
Imagem 10 — Eletrodutos da rede elétrica 	  11 
Imagem 11 — Sanitário acessível 	  11 
Imagem 12 — Ar condicionado tipo Split 	  12 
Imagem 13 — Copa 	 12 

Página 2 de 15 



\a/ 
VaptVupt 

110 

    

 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

  

  

001277 

   

  

Índice de Figuras 

 

    

Figura 01 — Mapa de Localização 	  5 
Figura 02 — Mapa Rodoviário 	  8 

Índice de Tabelas 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 	  14 

3 .  Página de 15 



VAPT VUPT 
I DADÃO VaptVupt OCM278 

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 
	

ITAPURANGA 

Data da Visita 
	

27/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Zaine Cardoso de Melo Araújo 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua Pedro Sifuentes Machado, n°400, Setor Central. 

Itapuranga - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

15/12/2014 

468,10m2  

02 pavimentos, sendo que a Unidade VAPT VUPT 

funciona no térreo e no pavimento superior é moradia 

do proprietário do imóvel 

11 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Itapuranga está localizada em uma zona comercial, a duas quadras da rua 

principal de comércio da cidade e a 250 metros da Prefeitura Municipal. 

Próximo à Unidade temos agências bancárias da CAIXA, Itaú e Bradesco a 150 metros; Hospital 

Municipal a 400 metros e Fórum de Justiça de Itapuranga a 1.300 metros. 

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

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 itapuranga é apresentada na imagem 02. 

Página 5 de 15 



,07 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
I DADÃO 00/ 280 

• 	Imagem 02 — Fachada e entrada principal da Unidade 

Fonte: Imagem própria • 	4.1 Vias de Acesso 

A Rua Pedro Sifuentes Machado, também conhecida como Rua Quarenta e Seis, onde está localizada 

a Unidade é uma via com duas mãos de direção, pavimentada em bloquete, permitido estacionar em 

ambos os lados. O pavimento se encontra em boas condições de conservação. 

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT ltapuranga se encontra em pequeno desnível com a via pública, existindo uma 

rampa para acesso à Unidade, com corrimão em perfil metálico. O passeio possui rebaixamento da 

guia, porém está danificado. 

As imagens 03 e 04 mostram o passeio e a rampa para acesso à Unidade VAPT VUPT ltapuranga. 

Imagem 03— Acesso à Unidade e rampa interna 

• 
Fonte: Imagem própria 
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Imagem 04— Acesso à Unidade 

 

    

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A GO-230 se caracteriza como uma rodovia longitudinal com seu trajeto beirando um dos limites da 

cidade. A GO-429 é uma rodovia transversal na cidade e seu percurso na área urbana tem a 

denominação de Av. Goiás, Rua Farmese Rabêlo, e Av. Perimetral até a interseção com a GO-230. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. 

A Rodoviária de Itapuranga fica a 550 metros da Unidade. 

A população em geral, os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, 

moto, bicicleta, ou ase deslocam a pé para se locomover na cidade. 

A Unidade possui bicicletário, conforme pode ser visto na Imagem 05 

Imagem 05 — Bicibletário 

Fonte: Imagem própria 
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Figura 02— Mapa Rodoviário 

 

    

     

 

GO-73: I Av Montewo Lobato 

 

    

ttapuranga 

9Vapt Vupt ltapuranga 

1G0-42-41 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Itapuranga 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. 

A Imagem 06 apresenta a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Página 8 de 15 



VAPT VU PT 
I DADÃO 

  

 

00 283 

  

Imagem 06— Área Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Itaporanga funciona em um edifício de dois pavimentos, sendo que a Unidade 

está instalada no pavimento térreo e o pavimento superior é ocupado com moradia. 

O imóvel possui infiltrações nas paredes. 

Alguns itens de manutenção da Unidade, como limpeza de caixa d'água, retirada de goteiras, entre 

outras, não são realizadas a contento e na periodicidade devida em função do proprietário dificultar o 

acesso ao piso superior. 

A Imagem 07 apresenta infiltração e rachaduras nas paredes. 

Imagem 07 — Infiltração e rachaduras nas paredes 

Fonte: Imagem própria 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em alta resistência em todas as áreas, conforme Imagem 08. 
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Imagem 08 — Área atendimento 

 

    

Fonte: Imagem própria 

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

Unidade e logomarca do VAPT VUPT, 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, com 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 eletrostát a; 
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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 

O sistema de iluminação é alimentado através de eletrodutos e eletrocalhas e as prumadas de descidas 

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

atendimento, conforme pode ser visto na Imagem 10. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, em calhas duplas com 

aletas e lâmpadas fluorescentes 

Imagem 10— Eletrodutos da rede elétrica 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para funcionários e público, além de sanitário acessível, em boas 

condições de uso, conforme Imagem 11. 

Imagem 11— Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

• 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

alimentação vem por eletrocalhas e eletrodutos abaixo do teto (aparentes). Dos cinco equipamentos 

instalados na área de atendimento, três estão inoperantes. 

Os aparelhos de ar condicionados podem ser vistos na Imagem12. 

Imagem 12 — 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, 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 as condições de conforto necessárias ao uso dos funcionários, conforme 

mostra a Imagem 13. 

Imagem 13 — Copa 

• 

 

Fonte: Imagem própria 
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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 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 

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

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• 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 VAPT VUPT ltapuranga possui um parque tecnológico composto de computadores, 

impressoras, scanners, leitores biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad de 

assinatura digital, 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 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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ITEM 
	

QTDE 	 ÓRGÃO 

SEGPLAN 

SAN EAGO 
COMPUTADOR 

3 
	

SCT 

1 
	

VALID 

2 
	

ATENDE 	+ 

IMPRESSORA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

INCRA 

IPASGO 

JUNTA MILITAR 

PREFEITURA 

SAN EAGO 

SCT 

SE FAZ 

OUTSOURCING 

2 
	

PREFEITURA 

LEITOR BIOMÉTRICO 
	

1 
	

SSP 

1 
	

VALID 

1 
	

PREFEITURA 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 1 	 SSP 

	

1 
	

VALID 

PAINEL DE SENHA 
	

1 
	

SEGPLAN 

SCANNER 	 1 
	

IPASGO 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 
	1 
	

SSP 

	

1 
	

VALID 
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• 	Tabela 01— Parque Tecnológico 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT itapuranga 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 
Itapuranga se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, 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 Itapuranga, 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 Itapuranga 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 ITAUÇU 
Data da Visita 
	

26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Alessandro de Oliveira e Silva 

Função 
	

Coordenador substituto 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Praça Ilete Bueno 161 — Centro. Itauçu - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

27/06/2014 

293,19m2  

01 Pavimento 

12 

Propriedade da Prefeitura Municipal 

Cessão de uso da Prefeitura Municipal 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Itauçu está localizada na praça principal da cidade, junto ao comércio local, 
Banco Itaú, Correios etc. 

A Prefeitura Municipal está a 200m da Unidade 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Itauçu estão apresentadas na Figura 01 e 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 itauçu 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 Praça Ilete Bueno onde se encontra a Unidade é uma via de mão única, com pavimentação asfáltica 

em boas condições e estacionamento. 

Como vias do entorno podem ser citadas a Avenida Cruzeiro do Sul, Rua Ezequiel Lino, além da Rua 

Belém do Pará. 

A Imagem 03 mostra a via que faceia a Praça Ilete Bueno. 

Imagem 03— Via da Praça Ilete Bueno 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 
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4.2 Acessibilidade 

  

   

A Unidade VAPT VUPT Itauçu se encontra em desnível (aclive) em relação a via pública e seu acesso é 

realizado através de escada e rampa, ambas com corrimão em perfil tubular, porém não possuem guia 

para deficientes visuais. 

Os passeios são cimentados com rebaixamento da guia e faixa para travessia de pedestre em frente à 

Unidade. Internamente, a Unidade é toda em nível. 

As Imagens 04 e 05 mostram as rampas e escadas para acesso à Unidade VAPT VUPT Itauçu. 

Imagem 04 — Acesso a unidade pela rampa em dois patamares e por escada 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05— Detalhe da rampa de acesso e passeio 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A GO-070 é uma rodovia longitudinal à cidade e a GO-154, transversal a área urbana, dividindo-a ao 

meio, e se constituindo em vias principais de distribuição do tráfego para as regiões e bairros da cidade; 

Rua Curitiba, Av. Cuiabá e Rua Ezequiel Lino. 

A Figura 02 demonstra o mapa rodoviário do Município. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. A parada de ônibus intermunicipal fica a 700m 
da Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou se 
deslocam a pé até a Unidade 
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Figura 02 - Mapa Rodoviário 
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110 	6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

• 

A Unidade VAPT VUPT Itauçu 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 as áreas de recepção/triagem, área de espera e área de 

atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07— Área de espera 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Área atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Itauçu funciona em um imóvel da Prefeitura Municipal, que é responsável pela 

manutenção das instalações prediais, ar condicionado etc. 

O imóvel está com o muro do lado direito escorado, pois está na iminência de queda. No lado esquerdo 

tem um buraco no muro na divisa com o Banco Itatj. 

A Imagem 09 apresenta o muro da edificação apoiado com escoras. 

• 
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Imagem 09 — Muro com escoras para não ruir. Muro esquerdo com buracos 

Fonte: Imagem própria 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, entretanto o piso não é o mesmo em todos os 

ambientes, apresentando padronizações diferentes, conforme se pode observar na Imagem 10. 

Imagem 10— Piso da Unidade 

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. 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o antigo padrão VAPTVUPT de programação visual, diferente da utilizada atualmente 
em outras 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 in tável 

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

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

trabalho e pontos de atendimento. 

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

forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

A Imagem 11 mostra a instalação elétrica e de dados da Unidade. 

Imagem 11— Eletrocalhas para passagem de cabos 

• 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para funcionários, público e acessível, conforme Imagem 12. 

Imagem 12 —SanitárioAcessível 

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 nas 

salas internas, e sua alimentação vem por eletrocalhas e eletrodutos acima do teto. 

A Imagem 13 apresenta o ar condicionado tipo Split instalado na Unidade. 

Imagem 13— 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. 

A copa da Unidade não possui as condições adequadas para uso e conforto 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+ 

• BANCO DO POVO 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 
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• 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 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 VAPT VUPT Itauçu possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, 

scanners, leitores biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, pad de assinatura 
digital, 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 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. 

Página 14 e 16 



EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

	

COMPUTADOR 
	

14 
	

SEGPLAN 

2 
	

SEGPLAN 

1 	 SANEAGO 

1 
	

SSP 

	

IMPRESSORA 	
1 
	

IPASGO 

1 
	

DETRAN 

1 
	

SE FAZ 

LEITOR BIOMÉTRICO 
	

1 
	

VALID 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 
	

1 
	

VALID 

PAINEL DE SENHA 
	

1 
	

SEGPLAN 

1 
	

SAN EAGO 
SCANNER 	

1 
	

SEGPLAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 
	

1 
	

VALID 

;,-/- 
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• 	Tabela 01— Parque Tecnológico 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Itauçu 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 

Itauçu se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, necessidades de melhorias 

na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas e de lógica, troca de 

luminárias, 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. Cabe ressaltar o muro lateral com problemas estruturais. 

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 visão 
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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 itaup, 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 Itaup 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 	 ITUMBIARA 

Data da Visita 	 27/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Vanubia Oliveira 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Rua Paulo Abari, n2  477, Jardim América, Itumbiara - 

GO 

Segunda à Sexta: 07h às 19h Sábados e pontos 
Horário de Funcionamento 

facultativos: 07h às 12h 

Data Inauguração 	 4/7/2002 

Área 	 778.63 rn2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento térreo 

Ótde. Órgãos Parceiros 	 16 

Imóvel 	 Imóvel da Prefeitura Municipal 

Locação 	 Cessão de uso da Prefeitura Municipal 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Itumbiara está localizada em um edifício ao lado do Supermercado Bretas. 

O padrão de ocupação da região é bastante diversificado, com órgãos públicos, rodoviária, shopping, 

lojas de rua, restaurantes, hotéis, agências bancárias e vários outros serviços, além de habitações e da 

proximidade com a Av. Beira Mar, área contemplativa dos habitantes da cidade. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Itumbiara estão apresentadas na Figura 01 e 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 itumbiara é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada da Unidade 

 

    

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

As vias de circulação de tráfego no entorno da Unidade fazem parte do sistema viário principal do 

município, destacando-se a Av. Transbrasiliana/Av. Rio Grande do Sul, Via Regional e as avenidas 

Afonso Pena/GO-309, Av. JK e Honor Franco da Silva que interliga a Rod. Transbrasiliana a Av. Beira 

Mar. 

Estas avenidas permitem ligações entre diversos bairros e são caracterizadas como vias arteriais. 

A Imagem 03 apresenta a malha viária do entorno da Unidade e as Imagens 04,5 e 06 mostram as 

vias de acesso à mesma e entorno. 

Imagem 03 — Imóveis do Entorno 

Fonte: google.com.br  
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• Imagem 04 — Acesso ao Supermercado e Rua Paulo Abari 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Av. Transbrasiliana e Av. Afonso Pena 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Av. JK 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT ltumbiara está no nível do estacionamento ao lado, que se interliga por meio 

de passeios até a entrada da mesma. 

O pavimento do estacionamento é em gravilhão e os passeios são cimentados, sem nenhuma 

adequação às condições de acessibilidade. 

Existe um bicicletário disponível na frente da Unidade. 

As Imagens 08, 09 e 10 mostram os passeios, o estacionamento, de acesso e o bicicletário. 

• 
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Imagem 08— Entrada principal da Unidade e o passeio para o acesso 

 

   

Fonte: Imagem própria 

Imagem 09 — Estacionamento de carros e motos 

Fonte: Imagens própria 

Imagem 10 — Bicicletá rio 

Fonte: Imagens própria 

No interior da Unidade existe uma rampa acessível com piso emborrachado antiderrapante, com 

corrimão em perfil tubular, para acesso aos sanitários e áreas de apoio, conforme mostra a Imagem 

11. 

• 
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Fonte: Imagens própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A BR-452 é uma rodovia com trajeto longitudinal ao espaço urbano e as BR-153 e GO-309 são rodovias 

longitudinais radias, que se dirigem ao centro da cidade e atravessam a área urbana com as 

denominações de avenidas Afonso Pena e Castelo Branco. 

Estes eixos rodoviários interligam Itumbiara a grandes centros urbanos e a GO-419 a Buriti Alegre. 

A malha viária básica é caracterizada pela via regional de transição, a rodovia expressa Transbrasiliana, 

e as vias arteriais que promovem as ligações nas diversas regiões auxiliadas pelas vias locais. • 	A Imagem 12 apresenta a malha viária do município de Itumbiara. 

Imagem 12— Malha viária básica 

Fonte: Imagem própria • 

001314 
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• 	O transporte coletivo por ônibus nas áreas urbana e rural, com linhas e itinerários que ligam os bairros 

ao centro da cidade é realizado pela empresa Viação Paranaíba, permissionária da Prefeitura 
Municipal. 

A população também utiliza para se locomover na cidade veículo próprio, moto, bicicleta, ou se 
deslocam a pé. 

O Terminal Rodoviário encontra-se bem próximo à Unidade e na sua edificação funciona o Paranaíba 

Shopping, como mostra a Imagem 13. 

Imagem 13— Terminal Rodoviário 

• 

• 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Itumbiara 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 e 15 apresentam a espera e a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da 

Unidade. 

• 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — 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 cinza. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro e, réguas de PVC, na cor branca, em toda a área de atendimento. 

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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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

 

  

A Unidade é climatizada com aparelhos Split e o conforto térmico está insatisfatório para usuários e 

funcionários, pois existem alguns aparelhos que precisam de manutenção e reparos 

A imagem 17 apresenta aparelhos Split instalados próximos ao forro da Unidade. 

Imagem 17 — 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, 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 as condições de conforto para uso dos funcionários, conforme mostra 

Imagem 18. 

Imagem 18— 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+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• 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 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE ITUMBIARA 

• 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 

• SINDICATO DOS CORRETORES DE SEGUROS - SINCOR 

* 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 Unidade possui todos os equipamentos com a mesma configuração, Core i3 com 4GB de memória 

RAM, e pertencem à SEGPLAN. Os equipamentos estão em bom estado de conservação. 

A Unidade possui um link de dados de 10MB, da operadora Companhia de Telecomunicações do Brasil 

Central - CTBC. 
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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 

• 

• 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Itumbiara 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 
Itumbiara se encontra em boas condições de funcionamento; sem a necessidade de grandes 

intervenções na infraestrutura física, apenas algumas ações pontuais de correção do funcionamento 

do ar condicionado, melhoria das instalações e humanização da copa, entre outras. 

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 Itumbiara, 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 Itumbiara a tornará ainda 

mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o resgate da 
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e com excelência serviços públicos e privados no âmbito das Unidades VAPT VUPT. 
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411, 	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 	 JARAGUÁ 

Data da Visita 	 30/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Idelma Camargo 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

• 

Av. Cristóvão Colombo Qd.2 Lt.10, Jardim Aeroporto. 
Endereço 

Jaraguá - GO 

Localização 	 Jardim Aeroporto 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 17h 

Data Inauguração 	 17/05/2007 

Área 	 513,41 m' 

NI' de Pavimentos 	 02 pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 10 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e o proprietário 
Locação 

do imóvel 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Jaraguá está localizada em um imóvel comercial de 02 pavimentos localizado 

na Rua Cristóvão Colombo de Freitas. A Unidade só funciona no pavimento térreo e o apoio 

administrativo funciona no segundo pavimento. 

Próximo à Unidade, à 450 metros, se encontra o Hospital Municipal de Inhumas e a Prefeitura 

Municipal à 1.400 metros. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Jaraguá estão apresentadas na Figura 01 e Imagem 

01, respectivamente. 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 01 - Mapa de Situação 

A fachada da Unidade VAPT VUPT Jaraguá é apresentada na Imagem 02. 
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Imagem 02 — Fachada e Entrada principal 

 

    

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade está situada na Rua Cristóvão Colombo de Freitas, via asfaltada com 02 pistas de sentido 

duplo, separada por canteiro central. Outras vias de acesso são a Rua Álvares de Souza e Graciema 

Machado de Freitas, vias asfaltadas de mão dupla, e a Avenida Sólon Batista, via asfaltada de 02 pistas 

com duplo sentido, separada por um canteiro central. 

As ruas não possuem sinalização, nem faixas de pedestres para travessia, bem como não possuem 

semáforos nos cruzamentos e, também, sem rampas acessíveis. Não atendendo às novas normas de 

acessibilidade, uma vez que não possui guia adequada para deficientes visuais. • 	As imagens 03 e 04 apresentam as vias Avenida Cristóvão Colombo e rua Álvares F. de Souza. 

Imagem 03 — Via de acesso — Av. Cristóvão Colombo 
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Imagem 04— Via do entorno — Rua Álvares F. de Souza 

 

   

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Jaraguá conta com estacionamento na frente e na rua lateral. Possui escada e 

rampa de acesso com guarda corpo, pois está um pouco acima do nível do passeio, que são em cimento 

e em algumas áreas estão quebrados. 

O estacionamento possui bicicletário. 

As Imagens 05 e 06 mostram a rampa de acesso, escada e bicicletário da Unidade VAPT VUPTJaraguá. 

Imagem 05 — Estacionamento da Unidade 

Fonte: Imagem própria 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O município se beneficia pela passagem do Eixo rodoviário, BR-153/Rod. Transbrasiliana que se 

conecta com a GO-080. 

A rodovia GO-427 tem seu trajeto no limite da área urbana até a interseção com a BR-153. 

A Av. Cristovão Colombo com a Av. Cel. Tubertino Rios atravessa a cidade de ponta a ponta e 

juntamente com a Av. Bernardo Sayão promovem a distribuição do trânsito na cidade. 

Não existe transporte municipal, apenas internnunicipal. 

A rodoviária fica à 1.300 metros da Unidade 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

Figura 02 — Mapa Rodoviário 
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• 	6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Jaraguá 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, 08 e 09 apresentam a recepção/triagem, área de espera e a área de atendimento dos • 	Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 07 — Recepção e triagem 

• Fonte: Imagem própria 

Imagem 08— Área de espera 

• Fonte: Imagem própria 
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• 	Imagem 09— Painel de senhas e área de atendimento em segundo plano 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em alta resistência, apresentando manchas em alguns locais, como mostra a 

Imagem 10. 

Imagem 10— Piso da Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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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 

11. A Imagem 12 apresenta a cobertura e instalações acima do forro. 

Imagem 11 — Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 12 — Cobertura e instalações acima do forro 

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 VAPT VUPT, placas aéreas fixadas no teto com fios de sustentação sinalizando os 

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

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

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

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

cima do forro, e as prumadas de descida correm junto às 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 simples, duplas, e lâmpadas fluorescentes. A iluminação é insuficiente e o ambiente 

possui pouca iluminação natural. 

As tomadas apresentam um estado de conservação bastante precário, conforme pode ser observado 

na Imagem 13. 

A subestação do município foi projetada para atender 20.000 habitantes e, atualmente, a população 

é de 50.000 habitantes. Por este motivo, ocorrem muitas quedas de energia em toda região, 

afetando o funcionamento da Unidade. 

As instalações de lógica precisam de manutenção, como arrumação do rack, identificação de pontos 

de rede e reparo de conectores e tomadas. 

As Imagens 13 e 14 apresentam a instalação elétrica e de lógica. 

Imagem 13 — Instalações elétricas e lógica 

• 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 14 — Instalações elétricas 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários de funcionários e usuários separadamente, sanitário acessível, porém sem 

todas as adaptações necessárias. 

As instalações hidrossanitárias se encontram em precárias condições, conforme se pode observar na 

Imagem 16, com o esgoto da Unidade exposto. 

Imagem 15— Esgoto exposto 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

 

  

O sistema de ar condicionado é composto de aparelhos tipo Split, porém insatisfatório para o conforto 

térmico dos usuários e funcionários. Alguns aparelhos apresentam vazamento por falta de 
manutenção. 

A Imagem 17 apresenta aparelho de ar condicionado tipo Split com vazamento. 

Imagem 17 — Aparelho de Sr condiciona tipo Split 

Fonte: Imagem propna 

6.2.8. Áreas de Apoio 

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

eletrodomésticos como 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: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• 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 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 
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• • 	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 estão em bom estado de uso. 

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 	 ÓRGÃO 

SEGPLAN 

SSP 

VALID 
COMPUTADOR 

SENEAGO 

JUCEG 

3 	 SCT 

IMPRESSORA 	 5 	 SEGPLAN 

1 	 DETRAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 	 1 	 SSP 

1 	 SCT 

1 	 DETRAN 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	1 	 SSP 

1 	 SCT 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

1 	 IPASGO 

SCANNER 	 2 	 JUCEG 

1 	 DETRAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 DETRAN 

00:336 

• 

• 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 
• 

ITEM 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

1 
	

SSP 

1 
	

SCT 

2 
	

SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Jaraguá 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 
Jaraguá se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com necessidade de intervenções 

para melhoria na infraestrutura, como uma reforma geral nas instalações prediais de toda a Unidade, 

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 Jaraguá, 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 Jaraguá 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 	 JATAI 

Data da Visita 	 24/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Karolina De Souza 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Av. Tancredo Neves, n2  100, Jatahy Shopping, Setor 

Epaminondas 2. Jataí -GO 

Localização 	 Jatahy Shopping 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 17h 

Data Inauguração 	 30/01/2006 

Área 	 422.31 m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 15 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação entre a SEGPLAN e o Jatahy 

Shopping 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Jataí está localizada no Jatahy Shopping, na Av. Presidente Tancredo Neves. 

No entorno da Unidade não existe comércio além do shopping, só um hotel da rede Ibis. 

O centro financeiro e comercial da cidade fica a 2,5km e a Prefeitura Municipal a 2,3km da Unidade. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Jataí estão apresentadas na Figura 01 e 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  
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A fachada do Jatahy Shopping, aonde está instalada a Unidade VAPT VUPT Jataí é apresentada na 
Imagem 02 e a Fachada da Unidade dentro do Shopping é apresentada na Imagem 03. 

Imagem 02 — Fachada e Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada e Entrada principal da Unidade 

Fonte: Imagem própria 
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4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Jataí está localizada na Av. Presidente Tancredo Neves, via com 02 pistas e com 

canteiro central e próximo às ruas José de Carvalho e AI., ambas vias com duplo sentido, com 

pavimentação asfáltica e passeios em cimento. 

Nas Imagens 04 e 05 são apresentadas as avenidas Presidente Tancredo Neves, Rua José de Cervalho 
e Rua Al. 

Imagem 04— Via de acesso — Av. Presidente Tancredo Neves e Rua José de Carvalho 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Via de acesso — Rua Al. e Cruzamento Av. Pres. Tancredo Neves com Rua José de Carvalho 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso ao shopping onde está localizada a Unidade VAPT VUPT Jataí se dá através de rampa do nível 

da rua até a entrada do edifício, em bom estado de conservação, porém sem guias para deficientes 

visuais. 

Como a Unidade está localizada em shopping, existe uma acessibilidade ao local, facilitando, assim, o 

acesso à mesma para os usuários e funcionários. 

A Imagem 06 mostra a rampa para acesso ao Jatay Shopping e a faixa de para travessia de pedestres. 

Imagem 06— Rampa de acesso e Faixa de Segurança 

Fonte: Imagem própria 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Existe uma linha de ônibus da Auto Viação Jataí que sai do Conjunto Rio Claro e vai até o Jatahy 

Shopping, sendo que a distância do Conjunto Rio Claro até o Shopping é de 1,9 Km. 
O município está em uma situação privilegiada pois é cortado por três rodovias federais: BR-364, 

ligando Goiás a Mato Grosso, a BR- 060 e a BR- 158. 

Sistema viário constituído de uma malha urbana linear retangular, com bolsões com pequenas tramas 

radiais em alguns setores da cidade. 

Vias arteriais, longitudinais e transversais, em paralelismo, que fazem as ligações das regiões e bairros, 

que auxiliadas pelas vias coletoras, distribuem o fluxo de veículos na cidade 

O transporte coletivo de passageiros é operado pela Auto Viação Jataí, com Linhas de ônibus que 

convergem para a Praça Matriz e desta praça novos ônibus sairão para os diferentes destinos. 

O Jatahy Shopping é contemplado com uma linha de ônibus que tem origem no Conjunto Rio Claro 

com destino ao shopping e uma distância de aproximadamente 1,9Km. 

A cidade possui outras linhas de ônibus que passam próximas da Unidade. 

O Terminal Rodoviário Intermunicipal da cidade fica a 5,7Km da Unidade. 

A população em geral utiliza veículo próprio, moto, bicicleta ou se desloca a pé para se locomoverem 

até o Jatahy Shopping, onde está situada a Unidade. 

Na Imagem 07 é apresentada a distância até o Jatahy Shopping e linhas de ônibus até Shopping. 

Imagem 07 — Distância Conjunto Rio Claro até o Jatahy Shopping e linhas de ônibus 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Jataí 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. 

• 
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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 08 e 09 apresentam a área de espera e área de atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade. 

Imagem 08— Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 09— Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

Piso 

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

peças, na cor bege claro. 

Forro 

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

conforme Imagem 10. Na Imagem 11 pode-se observar o forro danificado em função de infiltrações. 

Imagem 10 — Forro e iluminação (paredes com buracos) 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Forro com infiltração • 

 

Fonte: Imagem própria 

Programação Visual 

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

Unidade e logomarca, 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 (possui dois modelos, em perfil tubular de aproximadamente 80cm de altura e também 

placas baixas na frente dos computadores), placas direcionadoras, placas de port etc., todos 

elementos componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 
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A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto 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 o mobiliário são antigas, necessitando de substituição, conforme Imagem 12. 

Imagem 12— Divisórias e mobiliários 

Fonte: Imagem própria 

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 ocorrem junto às paredes e alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, com aletas, fixadas 

diretamente no forro, com lâmpadas fluorescentes. A iluminação está insuficiente, com várias 

lâmpadas queimadas. 

As instalações de lógica não estão em bom estado, precisam ser refeitas. 

As Imagens 13 e 14 mostram o quadro elétrico, rack, CFTV e instalação de lógica da Unidade. 

• 
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Imagem 13 — Quadro elétrico e rack 

• 
Fonte: Imagem própria 

Imagem 14 — CFTV e instalação de lógica 

Fonte: Imagem própria 

Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade não possui sanitários masculino, feminino e sanitário acessível. Funcionários e usuários 

utilizam os sanitários do shopping. 

Instalações de Ar Condicionado 

O sistema de ar condicionado é composto de aparelhos tipo Split, mas devido à falta de manutenção 

foi constatado que do total de 7 aparelhos, 4 estão sem funcionar, tornando insatisfatório o conforto 

térmico para usuários e funcionários. 

A Imagem 15 mostra o ar condicionado tipo Split instalado próximo ao forro da Unidade. 
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Imagem 15— Ar condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria 

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 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 

• CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE JATAÍ 

• 
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• 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 nnix 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, e painéis de senha 

Todos os equipamentos possuem a mesma configuração, Dual Core com 2GB de memória RAM, e 

pertencem à SEGPLAN. Os computadores são antigos e se encontram sucateados, sendo necessária a 

troca dos mesmos. 

O sistema de CFTV da Unidade possui 16 câmeras de monitoramento. 

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 1MB, fornecido pela Operadora Oi. 

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 

Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Jataí 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 
Jataí se encontra em condições precárias de funcionamento e foi identificado um problema com a 

tubulação de esgoto, pois está ligada na mesma caixa de passagem que os demais restaurantes do 

shopping e já ocorreram inundações dentro da Unidade provenientes do entupimento desta caixa de 

passagem. 

A Unidade apresenta necessidades de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das 

instalações elétricas, lógicas, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, inst lação de 
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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 VUPTJataí, 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 Jataí 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 	 LUZIÂNIA 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

30/10/2017 

Lucas Silva da Cunha 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NI' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. Alfredo Nasser, Qd. 35, Lt 07 — Parque Estrela 

Dalva. Luziânia - GO 

Parque Estrela Dalva 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

10/11/2011 

450,00m2  

01 pavimento 

08 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Luziânia está localizada em um imóvel comercial e possui um único acesso para 

a rua onde está situada. 

O Hospital Municipal de Luziânia está a 900 metros e Prefeitura Municipal de Luziânia a 4.000 metros 

da Unidade. 

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

01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

 

Fonte: google.com.br  
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• 	A fachada da Unidade VAPT VUPT Luziânia é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada e Entrada principal 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade está situada na Av. Alfredo Nasser e a pavimentação asfáltica da avenida encontra-se em 

bom estado de conservação, mas sem faixas para travessia de pedestres e semáforos, como mostra a 

Imagem 03. 

A rodovia GO-425, denominada de Av. Alfredo Nasser, na área urbana, atravessa a cidade ao meio se 

iniciando nas BR-040 e BR-050 e finalizando o seu trajeto na região do aeroporto. Até chegar ao seu 

destino, a avenida tem trechos denominados com outros nomes. 

• Imagem 03 — Via de acesso — Av. Alfredo Nasser 

 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Luziânia está no mesmo nível da calçada, mas exigindo uma adaptação para 

acessibilidade através de rampa. O passeio em torno da Unidade está danificado e possui muitas 

irregularidades, assim como o acesso para a mesma. 

As imagens 04 e 05 mostram a rampa para acesso à Unidade VAPT VUPT Luziânia. 

	

Página (Ld ‘.4  e 16 



001359 DVAPT VUPT 
IDADÃO 

Imagem 04— Rampa acessível da rua até a Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Rampa acessível da rua até a Unidade 

• Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As BR-040 e BR-050 são rodovias longitudinais à cidade e a GO-425 atravessa a área urbana com a 

característica de avenida principal do sistema viário da malha urbana. As G0-010 percorre um trecho 

pequeno na periferia, conforme demostrado na Figura 02. 

O município possui transporte urbano, as linhas de ônibus passam na avenida onde está situada a 

Unidade. 

A Rodoviária de Luziânia está a 4.300 metros da Unidade. 

Além disso, a população utiliza veículo próprio, bicicleta ou se desloca pé para chegar até a Unidade. 

A Imagem 06 apresenta ponto de ônibus próximo à Unidade. 
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Imagem 06— Ponto de Ônibus nas proximidades da Unidade VAPT VUPT 

 

   

Fonte: Imagem própria 

Figura 02 — Mapa de Rodoviário 
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Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

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

recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da resp ctiva 
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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, 08 e 09 apresentam a área de recepção e triagem, espera e área de atendimento dos 

Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 07 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

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 de alta resistência em todas as áreas, conforme Imagem 10. 

Imagem 10— Piso 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, conforme pode ser observado na Imagem 

11. Na Imagem 12 é apresentado o forro e alvenaria furados para passagem da tubulação de ar 

condicionado e manutenção de caixa de água. 
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Imagem 11— Forro e iluminação 

 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 12 — Forro 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto 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 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; mes s de 

atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com p tura 
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111 	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 de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro, e as prunnadas de descida ocorrem junto às paredes e 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. Foram identificadas algumas luminárias 

com defeito. 

• 6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade dispõe de 01 sanitário exclusivo para funcionários, 01 sanitário masculino e 01 feminino 

para uso dos cidadãos e usuários em geral 

Possui, também, um sanitário acessível unissex, mas as peças instaladas estão incorretas. 

A Unidade não dispõe de vestiários para os funcionários. 

A Imagem 13 mostra o sanitário acessível disponível para uso dos cidadãos. 

Imagem 13 — Sanitário Acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

O sistema de ar condicionado é composto por aparelhos tipo Split, com todos os equipamentos em 

funcionamento, mas a área de atendimento possui apenas 03 aparelhos, não dando vazão suficiente 

para a climatização do ambiente. 

Os condensadores se apresentam sem a devida manutenção e o dreno do ar condicionado deságua na 

pia da copa. 

As Imagens 14 e 15 apresentam aparelhos de ar condicionado da Unidade, registros da falta de 

manutenção dos condensadores e o dreno que deságua na pia da copa. 
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Imagem 14— Aparelhos Split 

 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 15 — Instalações e drenos do 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 as condições de conforto e ambientação necessárias para o uso dos 

funcionários, conforme Imagem 16. 
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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+ 

• 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 - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• 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 diversidad de 
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010 	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 

• 

Fonte: Administração da Unidade 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

 

  

A Unidade VAPT VUPT Luziânia 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 
Luziânia se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com necessidade de melhorias na 

infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas de lógica, 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 Luziânia, 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 Luziânia 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 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

MINAÇU 

26/10/2017 

Alberto de Oliveira 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. Amazonas n2  295, Centro — Minaçu - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

06/10/2015 

526,30 m2  

01 pavimento térreo 

11 

Cedido pela Prefeitura Municipal 

Sem ônus de locação para a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1. Localização 

A Unidade VAPT VUPT Minaçu está localizada no setor central da cidade, zona de comércio, serviços 
e residências. 

A unidade está próxima da Av. Maranhão, onde se localiza o setor bancário, Prefeitura Municipal e 
da Agência dos Correios. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Minaçu estão apresentadas na Figura 01 e 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 do prédio onde está implantada a Unidade VAPT VUPT Minaçu é apresentada na Imagem 

02. 
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4.2. Vias de Acesso 

Todas as vias ao redor da praça (Av. Amazonas, Av. Pará, Rua 4 e Rua 5) aonde está sediada a 

Unidade são duplas. 

Existe um estacionamento na praça voltado aos servidores municipais. 

Apesar do acesso à entrada da Unidade ser plano, não existe rampa de acesso às calçadas do 

perímetro da praça, bem como não existe piso tátil interno e externo. 

As Imagens 02, 03 e 04 mostram as vias do entorno da Unidade. 

Imagem 02— Via de entorno - Estacionamento na Praça em frente a Prefeitura 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03— Vias do entorno — Edifícios Municipais e Rua 4 

Fonte: google.com.br  

Imagem 04— Vias do entorno — Rua 5 

Fonte: google.com.br  

4.3. Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Minaçu está no mesmo nível do passeio, que possui acessibilidade até 
a entrada do edifício. Devido ao fato da realização de obras na parte externa, passeios e 
estacionamento, o acesso está bastante comprometido no momento, uma vez que a frente da Unidade 

está sendo ocupado com materiais de construção, conforme mostram as Imagens 05 e 06. 
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Imagem 05 — Obra na frente da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06 — Entrada acessível à Unidade 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A GO-241 é a rodovia que dá acesso à cidade través da Av. Pernambuco e é denominada na área 
urbana de Av. Minas Gerais, Av. Bahia e Av. Contorno que promove os acessos as estradas vicinais do 
município. 
A rodovia GO-548 segue pela Via do Machado, Av. Leste e Av. Maranhão, seguindo em direção Norte 
até atravessar o Rio Tocantins na barragem da Usina de Serra Mesa. Figura 02 
O sistema viário é constituído por uma malha linear, na sua maior parte retangular, com vias 
principais dispostas em paralelo desde a Av. Minas Gerais até a Av. Amazonas, que aliadas com a Av. 
Contorno, Av. Araguaia e com as vias perpendiculares ao paralelismo, distribuem o trânsito para 
todos os bairros da cidade. 
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O município de Minaçu possui apenas transporte intermunicipal e não há linhas de transporte 
coletivo municipal. 
Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços transitam com veículo próprio, moto, bicicleta e 
ou se deslocam a pé. 
A Estação Rodoviária da cidade fica a 950m da Unidade, conforme mostra a Figura 03município de 
Minaçu possui apenas transporte internnunicipal e não há linhas de transporte coletivo municipal. 
A rodovia GO — 548 atravessa o Município se tornando Av. Minas Gerais. Conforme demonstrado na 
Figura 02. 
Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços transitam com veículo próprio, moto, bicicleta e 
ou se deslocam a pé. 
A Estação Rodoviária da cidade fica a 950m da Unidade, conforme mostra a Figura 03. 

Figura 02 — Malha Rodoviária 
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Figura 03 — Distância da Rodoviária à Unidade 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Minaçu 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 área de recepção/triagem e a espera da Unidade. 

Imagem 07 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Área de espera 

9(\Página e 14 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Minaçu funciona no andar térreo de um imóvel que está passando por obras 

de ampliação vertical, adequação no estacionamento e passeios. 

Foi identificada a necessidade de uma reforma com reforço estrutural no prédio, pois há 

comprometimento na infraestrutura civil com infiltrações crônicas e rachaduras em todas as paredes, 

conforme Imagem 09. 

Imagem 09— Porta danificada e fissura na parede 

mei 
Fonte: Imagem própria 

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. 

6.2.2. Forro 

A Unidade não possui forro, o teto é a própria laje, pintada na cor branca. Devido a obra de ampliação 

a um nível acima do andar térreo, a Unidade está com muitas infiltrações no teto, como mostra a 

Imagem 10. 

Imagem 10 — Infiltração no teto da Unidade 

• Fonte: Imagem própria 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade não possui sinalização externa, sem testeira com o nome da Unidade e logomarca do VAPT 

VUPT. 

Internamente, 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, exceto o balcão de recepção/triagem que 

é uma mesa comum e não o balcão padrão 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 de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos 

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

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, calhas duplas com aletas 

e lâmpadas fluorescentes. 

As instalações elétricas estão comprometidas por conta das infiltrações nas paredes da Unidade. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários de público e de funcionários, que precisam ser reformados e incluir a 

construção de sanitários acessíveis para os funcionários 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos tipo Split e todos os equipamentos estão funcionando, uma 

vez que a Unidade tem manutenção dos equipamentos mantida pela SEGPLAN 

A Imagem 11 mostra um aparelho tipo Split instalado junto ao forro da Unidade. 
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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 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 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 
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LEITOR BIOMÉTRICO 	 2 
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1 	 SEGPLAN 

SCANNER 
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CÂMARA FOTOGRÁFICA 
	1 	 DETRAN 

1 	 SSP 
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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 

• PREFEITURA DE MINAÇU 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• 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. 

Tabela 01- Parque Tecnológico 

• 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Minaçu 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 a Unidade VAPT VUPT 
Minaçu se encontra em condições precárias de funcionamento e com a fundamentação de um laudo 

técnico de engenharia civil, necessitará de uma grande interversão em sua infraestrutura como o 

possível reforço estrutural, 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 Minaçu, 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 Minaçu 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 	 MINEIROS 

• Data da Visita 25/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT  João Carlos dos Santos Madeira 

Função 	 Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Av. Ino Rezende, s/n, Quadra 104, Lote 01, Ipê 

Shopping Center, Setor Cruvinel — Mineiros - GO 

Localização 	 Ipê Shopping Center 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 17h 

Data Inauguração 	 23/09/2014 

Área 	 390,00 m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 07 

• 

Imóvel 

Locação 	

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e Ipê Shopping 

Center 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Mineiros está localizada no Ipê Shopping, no Setor Cruvinel, região de uso 

misto, comercial e residencial, sendo uma área em expansão da cidade. 

No entorno da Unidade existem vários segmentos de comércio e o banco Bradesco está situado a 

300m; a Prefeitura Municipal a 3Km da Unidade e o Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES—está 

a 1,8Km. 

No interior do shopping tem o supermercado Bretas, praça de alimentação, cinemas e lojas diversas e 

o empreendimento conta com estacionamento. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Mineiros estão apresentadas na Figura 01 e Imagem 
01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

 

    

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

A fachada do Ipê Shopping onde está implantada a Unidade VAPT VUPT Mineiros é apresentada na 

Imagem 02. A entrada da Unidade no interior do Ipê Shopping é apresentada na Imagem 03. 
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Imagem 02- Fachada do Ipê Shopping 

 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03- Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade está localizada no interior do Ipê Shopping, sendo que a entrada principal se dá pela Av. In° 

Rezende, que é uma via com duas pistas e canteiro central dividindo as pistas, com pavimentação 

asfáltica em boas condições de conservação. 

A avenida possui guias rebaixadas para acesso de cadeirantes e faixa para travessia de pedestres. 

A imagem 04 mostra a Unidade VAPTVUPT e os equipamentos públicos nas proximidades da Unidade. 
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Imagem 04- Imóveis do entorno 

 

    

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Mineiros está situada no pavimento térreo do Ipê Shopping e a entrada da 

Unidade está no mesmo nível do piso com faixa de pedestre e meio fio rebaixado, conforme 

demostrado na Imagem 05. 

Imagem 05- Acessibilidade entrada no Ipê Shopping 

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

O acesso ao Município é feito pela BR-364, Rod Juscelino Kubitscheck que possui três entradas e saídas 

principais para a área urbana: Av. Ino Rezende, Av. Antônio Carlos Paniago e GO-341/ BR-359, 

conforme demonstrado na Figura 02. 

Malha linear, com a Av. Antônio Carlos Paniago se constituindo no Eixo principal da área urbana e onde 
se concentra a maior parte das atividades comerciais e de serviços que, juntamente com a Av. Ino 
Rezende e as vias de ligações, distribuem o trânsito para todos os bairros da cidade. 
Não foi informado da existência de linhas de transporte coletivo municipal e sim, intermunicipal. A 
Prefeitura dispõe de micro-ônibus para o transporte escolar. 

O Terminal Rodoviário está aproximadamente a uma distância de 3Km da Unidade, conforme 
demostrado na Imagem 06. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços transitam com veículo próprio, moto, bicicleta e a 

pé. 

Fifura 02 — Mapa de Rodovias 
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Imagem 06— Distância do Terminal rodoviário à Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Mineiros 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, 08 e 09 apresentam a recepção/triagem, a área de espera e área de atendimento dos 

Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 7— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 
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Imagem 08— Área de espera 

 

    

Fonte: Imagem própria 

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. 

6.2.2. Forro 

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

A imagem 10 mostra o forro e a iluminação da Unidade. 

Imagem 10— Forro e iluminação 
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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 razoáveis 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 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos 

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

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

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino e feminino para funcionários. 

O público utiliza os sanitários disponíveis do Ipê Shopping. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split nas salas fechadas e Split Cassete na área de atendimento 

• 

• 
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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 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: 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

• TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE 

6.5. Tecnologia 

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

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, coletor de avaliação de atendimento, 

sistema de monitoramento CFTV 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. 
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• 	Tabela 01 01— Parque Tecnológico 

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

COMPUTADOR 
	

28 	 IPÊ SHOPPING 

IMPRESSORA 	 2 	 SEGPLAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 	01 
	

SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 1 

COLETOR DE AVALIAÇÃO 	24 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	01 	 SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Mineiros 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 
Mineiros se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com 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 Mineiros, 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 Mineiros a tornará ainda 

mais atrativa e em melhores condições de funcionamento, fortalecendo, cada vez mais, o resgate da 
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• 	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 

110 	Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função  

MORRINHOS 

25/10/2017 

Thiago Emilio de Souza Brito 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NI° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Rua Barão do Rio Branco, n2  866 — Centro - Morrinhos 

-GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

28/12/2005 

386,27m2  

01 pavimento térreo 

12 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Morrinhos está localizada na região central, na zona de comércio e serviços do 

município, com grande fluxo de pessoas e veículos. 

A unidade encontra-se a 180m da Casa de Saúde e Maternidade Sylvio de Mello, a 250m da Prefeitura 
Municipal e a 300m do setor de agências bancárias. 
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110 	A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Morrinhos estão apresentadas na Figura 01 e 

Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 - Mapa de Localização 

9 

• 
Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

 

 

Fonte: google.com.br  
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111 A fachada da Unidade VAPT VUPT Morrinhos é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02— Fachada e Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Rua Barão do Rio Branco, aonde a Unidade está situada, é uma via de grande movimento de pessoas 

e veículos, com pavimentação asfáltica e passeios. É possível estacionar em um dos lados da via. 

A Imagem 03 apresenta a Rua Barão do Rio Branco, via de acesso à Unidade. 

Imagem 03— Via de acesso — Rua Barão do Rio Branco 
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• 	4.3 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Morrinhos se dá através de rampa do nível da rua até a entrada da 

Unidade e não possui guias para deficientes visuais. 
A Unidade funciona em imóvel de pavimento térreo. 
A imagem 04 mostra a rampa para acesso à Unidade VAPT VUPT Morrinhos. 

Imagem 04— Rampa acessível da rua até a Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As rodovias BR-490/G0-213 atravessam a área urbana no sentido Leste-Oeste, em um mesmo 
trajeto, formando o Eixo Viário principal da cidade, e se ligam a BR-153, Rod. Transbrasiliana. 
A GO- 476 se liga a BR-490, cruzando no sentido perpendicular até acessar a área urbana, conforme 
demostrado na Figura 02. 
O sistema viário possui uma malha linear irregular na cidade, tendo como via principal a Av. Cel. 
Fernando Barbosa e a Rua Dr. Pedro Nunes, eixo principal, dividindo-a em duas partes distintas. Junta-

se a este eixo vias paralelas e perpendiculares distribuindo o trânsito para toda a cidade 
O município possui transporte intermunicipal e o Terminal Rodoviário da cidade está a 500m da 
Unidade. Não há linhas de transporte coletivo municipal. 
A população em geral, os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços transitam com veículo 
próprio, moto, bicicleta ou se deslocam a pé até a Unidade. 

( 
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Figura 02— Mapa de Rodovias 

 

    

• 
Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Morrinhos 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. 

A Imagem 05 apresenta a área de recepção e triagem com a área de atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade em segundo plano. 
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Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade funciona no andar térreo de um edifício comercial e foi identificada a necessidade de 

reforma nas paredes da Unidade que apresentam infiltrações, conforme Imagem 06. 

Além disso, observou-se que os corredores laterais do terreno da edificação estão cobertos por 

vegetação, com sucatas de materiais e entulhos. 

As unidades condensadoras do ar condicionado estão com as instalações precárias, como mostra a 
Imagem 07. 

A pintura das paredes externas também se encontra em estado bastante precário de conservação. 

Foi constatada a existência de patologias nas estruturas de cobertura e paredes que corroboram para 

risco de desabamento do pavimento superior em consequência da sobrecarga na estrutura do edifício, 
porém não sendo possível prever quando este evento poderá ocorrer, necessitando de um laudo 
técnico de engenharia civil indicando qual medida tomar. 

Imagem 06— Parede com infiltração 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07— Corredor lateral da Unidade sem manutenção e condensadores 

 

   

• Fonte: Imagem própria 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso de alta resistência em todas as áreas, conforme Imagem 08. 

Imagem 08— Piso 

• 	Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui teto em laje pintada na cor branca em toda área de atendimento e salas internas. 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto 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 estado razoável de conservação. 
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• 	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 razoáveis 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 aparentes, 

e as prumadas de descidas ocorrem junto às paredes e pilares e alimentam as mesas de trabalho e 

pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, instaladas diretamente sobre eletrodutos aparentes, em alumínio com 

pintura eletrostática branca, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

A Imagem 09 mostra as luminárias instaladas e as eletrocalhas e eletrodutos aparentes na Unidade. 

Imagem 09— Teto e Iluminação 

• Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculinos e femininos para funcionários e usuários, porém é necessária 

ampliação dos mesmos, bem como a implantação de sanitários acessíveis. 

O Coordenador da unidade possui um sanitário privado. 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split em todos os ambientes de 

atendimento e salas internas. Todos os equipamentos estavam funcionando na data da visita e a 

manutenção dos mesmos é de responsabilidade da SEGPLAN. Entretanto, os aparelhos de ar 

condicionado precisam de manutenção, pois apresentam problemas como, linha de refrigeração sem 

isolamento e drenos fixados em áreas visíveis e com vazamentos. 

A Imagem 10 mostra um aparelho tipo Split instalado na Unidade. 

Página 1 de 15 



  

VAPT VUPT 
IDADÃO 

  

   

00A08 VaptVupt 
  

    

• 	Imagem 10— 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, 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. Foi identificada a necessidade de reforma da estrutura da copa e área de serviço. 

A copa da Unidade não possui a ambientação e o conforto necessários para o uso dos funcionários, 

conforme mostra a Imagem 11. 

Imagem 11 — 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. 
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I DADÃO 00L409 • 	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 

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 MORRINHOS 

• 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 

• SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP (SISTEMA 

PRISIONAL) 

* 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 

IMLEQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

    

ÓRGÃO 

 

QTDE 

32 

  

SEGPLAN 

   

 

6 

 

OUTSOURCING 

   

LEITOR BIOMÉTRICO 

1 

1 

DETRAN 

SSP 

 

	

2 
	

IPASGO 

	

2 
	

PREFEITURA 
PAINEL DE SENHA 
	

1 
	

SEGPLAN 
CÂMARA FOTOGRÁFICA 

	
1 	 SEGPLAN 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Morrinhos 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 

Morrinhos se encontra em condições precárias de funcionamento, em decorrência da possibilidade 

atemporal de colapso estrutural do pavimento superior do edifício que está a um nível acima do 

pavimento térreo, haja vista considerando o possível risco à vida. Cabe salientar que a partir das 

informações in loco e registro fotográfico a infraestrutura do imóvel não apresenta garantia de 

segurança necessária à continuidade dos serviços ora prestados. 

Entretanto, um laudo pericial de engenharia civil fundamentará a melhor decisão para a adequação 

estrutural do imóvel com vistas ao ganho qualitativo no atendimento ao cidadão, ao proporcionar um 

ambiente seguro, mais humanizado e adequado para os funcionários e colaboradores que ali atuarão. 

Além disso, também serão necessárias melhorias na programação visual, uniformes e crachás, nos 

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 Morrinhos, 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. 
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111 	O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Morrinhos 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 	 111/10ZARLÂNDIA 

010 	Data da Visita 	 26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Hizielmey Oliveira Soares 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

• 

Rua dos Militares Qd. 7 Lt. 17 Shopping Centro Oeste, 
Endereço 

Setor Central. Mozarlândia - GO 

Localização 	 Shopping Centro Oeste 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

Data Inauguração 	 11/09/2013 

Área 	 233,32m2  

Centro comercial com 02 pavimentos, e a Unidade 
NI' de Pavimentos 

Vapt Vupt está localizada no pavimento superior 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 10 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação entre SEGPLAN e o Shopping 
Locação 

Centro Oeste 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Mozarlândia está localizada na região de comércio da cidade, no piso superior 

de um centro comercial e se encontra a 600m da Prefeitura Municipal. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Mozarlândia estão apresentadas na Figura 01 e 
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 do Shopping Centro Oeste onde está situada a Unidade VAPT VUPT Mozarlândia é 

apresentada na Imagem 02. A fachada e entrada da Unidade é apresentada na Imagem 03. 

9 

o 

Imagem 02 — Fachada principal Shopping Centro Oeste 
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PSICOLOGICA 

MOZARIANDI 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03— Vista da entrada da Unidade a partir do primeiro piso 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A rua que consta como endereço da Unidade está situada no fundo do centro comercial, onde o acesso 

é mais precário. 

As vias ao entorno da unidade são: Rua Dois, Rua Um e Rua Presidente Getúlio Vargas. A entrada 

principal do centro comercial está em uma rua de mão única de direção, com possibilidade de 

estacionamento nos dois lados da via. A pavimentação em asfalto está em boas condições de 

conservação e os passeios não possuem guia rebaixada, nem faixa para travessia de pedestres. 

4.2 Acessibilidade 
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• Na parte interna do centro comercial fica o acesso ao segundo pavimento onde está localizada a 

Unidade, que é realizado através de escada e por uma rampa estreita. O acesso a rampa e escada 

possui piso tátil. Ao chegar no segundo pavimento o acesso à Unidade se dá por uma passarela estreita 

que conduz até a porta de entrada da mesma, como mostrado nas Imagens 04 e 05. 

A sinalização de orientação da localização da Unidade é confusa. 

Na parte interna a Unidade é toda no mesmo nível. 

Na rua de fundo do centro comercial existe uma escada que dá acesso ao segundo pavimento, 

conforme pode ser visto na Imagem 06. 

Imagem 04 —Rampa de acesso à Unidade com piso tátil 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Escada e passarela de acesso de acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 06- Escada de acesso ao 22  pavimento - Rua do fundo 

Fonte: Imagem própria 

• 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A rodovia GO-347 atravessa a área urbana no sentido Leste-Oeste, transversalmente, formando o 
Eixo Viário principal da cidade e seguindo na mesma direção após deixar a área urbana. 

Na periferia da cidade temos o entroncamento rodoviário com a interseção das rodovias GO-347 e 
GO-164, conforme demonstrado na Figura 02. 

O sistema viário possui uma malha linear, tendo como via principal a Rua Pres. Getúlio Vargas/G0-
347, formando um eixo viário na cidade, dividindo-a em duas partes distintas e ligando o vazio 
urbano a uma área edificada do município. 

Não existem linhas de transporte público urbano no município, só intermunicipal, estando a Rodoviária 

distante cerca de 850m da Unidade. 

A população em geral, os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, 

moto, bicicleta ou se deslocam a pé até a Unidade. 

Figura 02 - Mapa de Rodovias 

9VJpt Vpt M3, 

I G0.347 I 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Mozarlândia 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 área de atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07— Área de atendimento 

• 
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Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Mozarlândia possui instalações fora do padrão de excelência do atendimento, 

com paredes descascando, fiação exposta, mobiliário inadequado, divisórias altas que dificultam a 

visualização e a circulação das pessoas na Unidade. 

6.2.1. Piso 

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

peças, na cor marrom. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, em toda área de atendimento e salas 

internas. 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o antigo padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de placas de 

identificação dos Órgãos Parceiros com a plotagem da logomarca dos mesmos presas em perfil tubular 

pintado, entre outros elementos já em desuso 

A Programação Visual encontra-se desatualizada e 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 de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro, e as prumadas de descidas ocorrem junto às 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. 

As instalações de elétrica e lógica estão em precárias condições de instalações, conforme pode ser 

observado na Imagem 08. 

Imagem 08 — Quadro de elétrica e instalações de lógica 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários somente para os funcionários, sendo que os usuários utilizam os 

sanitários do centro comercial, localizados no pavimento térreo 

A Imagem 09 apresenta o sanitário da Unidade 

Imagem 09 — Sanitário acessível 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A()
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• A Unidade é climatizada com aparelhos tipo Split, entretanto a quantidade de máquinas instaladas não 

é suficiente para manter a Unidade com padrões térmicos adequados para os usuários e funcionários. 

A Imagem 10 mostra os aparelhos tipo Split instalados próximo ao forro da Unidade. 

Imagem 10— 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. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• * BALCÃO ATENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
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• 	Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 

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

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, sistema CFTV 

para monitora mento 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 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

010 	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 

 

QTDE ÓRGÃO ITEM 

  

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

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

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

7. CONCLUSÃO 

• 
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Diante do diagnóstico apresentado nos itens anteriores, podemos concluir que a Unidade VAPT VUPT 
Mozarlândia se encontra em precárias condições de funcionamento; sendo necessária uma reforma 

ampla para melhoria na infraestrutura, como troca do piso, 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, 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 atualização da programação visual para o novo padrão 

do VAPT VUPT, 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 Mozarlândia, 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 Mozarlândia 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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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 NERÓPOLIS 

Data da Visita 
	

01/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Daniela Potenciano de Souza 

Função 
	

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. JK, n° 615, Centro Comercial de Nerópolis, 

Botafogo — Nerópolis - GO 

Ao Norte de Goiânia 

Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

25/03/2015 

435,00 m2  

02 pavimentos: térreo e mezanino 

10 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Nerópolis está localizada no Centro Comercial Nerópolis, em uma região de 

comércio e serviços. 

Próximo à Unidade, a 800 metros se encontra a Agência CAIXA; Banco do Brasil a 950 metros e 

Prefeitura Municipal a 1.000 metros. 

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

Imagem 01, respectivamente. 

Página 4 de 18 
\( 



VaptVupt 
VAPT VUPT 
I DAMÃO 00 

Figura 01 — Mapa de Localização 

9 	 ai 
• VAPT VUPT Nerópolis 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

• 

• 
Fonte: google.com.br  

A fachada do Centro Comercial de Nerópolis, onde se encontra a Unidade VAPT VUPT Nerópolis é 

apresentada na Imagem 02. A entrada da Unidade é apresentada na Imagem 03. 
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Imagem 02 — Fachada do Centro Comercial 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada e Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida JK, onde está localizado o Centro Comercial Nerópolis é uma via com pista dupla e canteiro 

central, possui pavimentação em asfalto em boas condições de conservação, entretanto os passeios 

estão danificados e com muitos desníveis. 

As ruas do entorno possuem pouca sinalização e sem rampas acessíveis, o que não atende as normas 

de acessibilidade, pois não possui guia para deficientes visuais. 

O Centro Comercial possui estacionamento de veículos na frente das lojas. 

A Imagem 04 apresenta a Av. JK. 
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Imagem 04— Vias de acesso —Avenida J.K. 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Nenipolis está situada um pouco acima do nível da rua e o acesso é feito pelo 

passeio, que se encontra em estado precário de conservação. 

Além disso, o estacionamento na frente do centro comercial é tomado por veículos, o que dificulta o 

acesso de pessoas portadoras de deficiências, conforme pode ser visto na Imagem 05. 

No passeio existe uma pequena rampa de acesso ao piso da circulação do centro comercial, como 

mostra a Imagem 06. 

No interior do centro comercial existe outra pequena rampa para acesso à Unidade, com piso 

antiderrapante emborrachado e corrimão em perfil tubular pintado. 

A Unidade possui um mezanino cujo acesso é feito por meio de uma escada interna, mostrado na 

Imagem 07 e, também, um desnível na área de espera momo mostra a Imagem 07.A. 

Imagem 05— Entrada do Centro Comercial e estacionamento de veículos 

Fonte: Imagem própria 

Página 7 de 18 



\IV 
Vapt Vupt 

111 

    

 

VAPT VUPT 
'DAMÃO 

  

  

001432 

   

 

Imagem 06— Rampa de acesso ao Centro Comercial 

 

   

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Rampa de acesso à Unidade e escada de acesso ao mezanino 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07.A — Desnível na Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Sistema Viário formado por dois eixos: Av. Juscelino Kubitscheck, eixo viário principal, no sentido 
Norte-Sul, formado pela passagem da rodovia GO-80 na área urbana e no sentido Leste-Oeste pela 
Rua Agenor Caldas, rodovia GO-222, até a interseção com a Av. Juscelino Kubitscheck, conforme 
demostrado na Figura 02. 
Possui uma malha linear, com vias paralelas e perpendiculares que se juntando aos eixos distribuem 
os deslocamentos para todos os bairros da cidade. 
Existe transporte público que atende ao município e faz a ligação com a capital, Goiânia. O Terminal 

de Integração de Nerópolis possui uma linha de eixo e 3 linhas alimentadoras, conforme demostrado 

na Imagem 08. 
Além disso, a população em geral, funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo 

próprio, moto, bicicleta ou se deslocam a pé até a Unidade. 
A Unidade está situada a 2.7km do Terminal de Nerópolis A Imagem 09 apresenta o Terminal de 

Nerópolis. 

Figura 02— Mapa de Rodovias 

DOM FELIPE III 
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ST. MARISTA 
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I GO-222 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 09 — Terminal de Nerópolis 

• 

 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Nerápolis 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. 

A Imagem 10 apresenta a recepção/triagem e espera da Unidade. 

Imagem 10— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Área de espera 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Nerópolis possui instalações bem precárias, com muitos problemas de 

infiltração nas paredes, ambiente pouco humanizado e confortável para usuários e funcionários, 

tornando o ambiente um pouco inóspito. 

Além disso, o centro comercial onde está instalada a Unidade também não oferece comodidade ou 

facilidades em relação à acessibilidade do público. 
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A Imagem 12 mostra as infiltrações existentes na Unidade. 

Imagem 12 — Infiltração na parede 

Fonte: Imagem própria 

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, conforme Imagem 13. 

Imagem 13 — Piso da Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, com muitas manchas e 

infiltrações, como mostra Imagem 14. 

Imagem 14— Forro e iluminação /Página 1 	18 
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Fonte: Imagem própria 

 

6.2.3. Programação Visual 

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

Unidade e logomarca, 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 razoáveis de uso., como mostra a Imagem 15. 

Imagem 15 — Mobiliário e divisórias 

Fonte: Imagem própria 
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As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidas no forro, e as prumadas de descidas correm junto às paredes e alimentam as mesas de 
trabalho e pontos de atendimento. 

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

forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

As instalações de lógica se encontram em condições precárias, com fios soltos e emaranhados, sem 

canaletas de distribuição, inclusive com fiação de elétrica correndo junto, o que não é recomendado 

pelas normas técnicas, conforme se pode observar na Imagem 16 e na Imagem 17, que mostra o rack 

com os switches e a fiação de lógica. 

Imagem 16 — Instalações elétricas e de lógica 

• 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 17 — Rack 

• 

  

   

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para uso dos funcionários e de público, sanitário acessível, conforme 

mostra a Imagem 18. Todos no andar térreo. 

Imagem 18— Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, satisfatório para o conforto térmico dos usuários e 

funcionários, entretanto existem máquinas com defeito, com a necessidade de troca de alguns 

equipamentos. 

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 as condições necessárias de ambientação e conforto para uso dos 

funcionários, como mostra a Imagem 20. 
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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+ 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• 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 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, eitores 

biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, PAD para assinatura digital, entre utros. 
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Os computadores da Unidade possuem de 3 anos de uso e não apresentam problemas, porém não 

estão ligados em estabilizados e a rede não é estabilizada. 

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. 

Não foi informada a velocidade do link de comunicação de dados. 

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 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Nerópolis 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 

Nerápolis possui precárias condições de funcionamento; necessitando de grande intervenç 	para 

melhoria na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas e de lóg a, de 
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iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para 

funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão ou troca do mobiliário, correção das infiltrações e 

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 Nerápolis, 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 Nerópolis a tornará ainda 

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

cidadania e, consequentemente, do Programa VAPTVUPT, 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 
	

NOVO GAMA • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

27/10/2017 

Carlos Firmo Simas Filho 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NI' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Quadra 482, Lote 06, Parque Estrela Dalva VI — Novo 

Gama-GO 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

05/10/2012 

413,75m2  

01 pavimento térreo 

11 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPAN e o proprietário 

do Centro Comercial 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Novo Gama está localizada em uma região comercial e de serviços, com 

concentração de lojas de roupas, eletrodomésticos e outros segmentos 

A rodovia DF-290 que liga ao Distrito Federal está à 350 metros da unidade. 

Ainda nas proximidades está a Prefeitura Municipal do Novo Gama situada a 900 metros da Unidade; 

a Câmara Municipal do Novo Gama a 350 metros e a UPA (Unidade Pronto Atendimento) à 900 metros 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Novo Gama estão apresentadas na Figura 01 e 

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  
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A fachada da Unidade VAPT VUPT Novo Gama é apresentada na Imagem 02. 

 

  

Imagem 02— Fachada e entrada da Unidade VAPT VUPT 
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Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A localização da unidade está em rua de via única com pavimentação asfáltica em boas condições. 

A Imagem 03 apresenta a rua onde funciona a Unidade VAPT VUPT Novo Gama e seu entorno. 

Imagem 03— Via de acesso — Rua 43 e Acesso da Av. Central pela Rua 23. 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Novo Gama possui um pequeno desnível em relação à rua, com um leve aclive 

para acesso e uma rampa, que não atende ao novo padrão de acessibilidade. 

O passeio de ambos os lados da via possui irregularidades para acessibilidade, apresentando degraus 

muito altos em sua extensão, o que dificulta para os usuários idosos ou com necessidades especiais, 

conforme mostra a Imagem 04. 
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Imagem 04— Rampa de acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Novo Gama tem o seu principal acesso através de uma via estrutural constituída pela DF-290. A partir 
desta via regional, os acessos as áreas urbanas são feitos pelas vias artérias, de um lado, a Av. Central, 
Av. Perimetral 1, R. 98, R.130 e Av. Antônio Braz Primo até chegar ao Terminal do Pedregal, e do outro 
lado, a Vila do Conjunto ou Av. Perimetral 2, Av. Perimetral (Americano do Brasil) /G0-520, Av. Abel 
Vargas e Av. Lago Azul até chegar ao Terminal do Lago Azul. 

Com uma trama linear irregular as demais vias distribuem os deslocamentos para todos os locais do 
município. 

A Figura 02 demonstra o Mapa Rodoviário de Novo Gama. 

O município possui transporte intermunicipal com partidas da rodoviária do Novo Gama e transporte 
coletivo municipal com monitoramento via GPS. 
O transporte público municipal é feito por ônibus e vans e a população conta com uma frota de mais 
de 65 ônibus em circulação. 
A rodoviária fica à 1.100 metros da unidade 

Figura 02 — Mapa Rodoviário 

• 

• 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Novo Gama 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 05 e 06 apresentam a recepção/triagem e espera da Unidade. 

• 

Imagem 05— Recepção e triagem 
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Fonte: Imagem pronn, 

Imagem 06— Área de Espera 

• 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Novo Gama funciona em um imóvel que possui muitos problemas nas 

instalações devido à ausência de manutenções, fazendo com que a Unidade não possua um 

ambiente humanizado nem para os usuários nem para os funcionários. 

A Imagem 07 mostra as infiltrações existentes nas paredes e um dos sanitários interditados. 
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• 

Imagem 07 — Infiltração na parede e sanitário interditado - Unidade não possui manutenção 

Fonte: Imagem própria 

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. 

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 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 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 razoáveis 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. 

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

forro, com lâmpadas fluorescentes. 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para uso do público e dos funcionários, e bebedouros também, 
conforme pode ser visto na Imagem 08. 
Existe um sanitário acessível unissex, como mostra a Imagem 09. 

Imagem 08— Entrada dos sanitários e bebedouro 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 09 —Sanitário acessível unissex 

Fonte: Imagem própria 

• 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split nas áreas de atendimento e salas internas. A Imagem 10 

mostra um aparelho Split instalado junto ao forro da Unidade. 

Imagem 10 —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, 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 está adequada para o conforto e uso dos funcionários, conforme pode ser 

observado nas Imagens 11 e 12. 

Imagem 11 — Copa • 

( 
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Imagem 12 — Área de serviço 

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+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
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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, 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 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 

ÓRGÃO 

SCT 

SEGPLAN 

COMPUTADOR 
2 

  

SAN EAGO 

1 

  

VALID 

 

2 

  

CELG 

     

ITEM 
	

QTDE 

1 

27 

• 
1 	 JUCEG 

4 	 OUTSOURCING 

1 	 SEGPLAN 

1 	 SCT 
IMPRESSORA 

1 	 SANEAGO 

1 
	

CELG 

1 
	

SSP 

LEITOR BIOMÉTRICO 
2 	 SCT 

 

3 	 VALID 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Novo Gama 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 a Unidade VAPT VUPT 
Novo Gama se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, necessita de 

intervenções para a melhoria 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 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 Novo Gama, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendinnento 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 Novo Gama 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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00 460 • 	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 
	

PALMEIRAS DE GOIÁS 

Data da Visita 
	

25/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Igor Almeida Rezende 

Função 
	

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NI' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Avenida Salomão Lopes Quadra 22 Lotes 2FA/2FB, 

Centro, Palmeirass de Goiás - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

06/07/2016 

448,86m2  

01 pavimento térreo 

12 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN e o proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Palmeirass de Goiás está localizada no setor central, zona de uso misto, 

comercial e residencial, sendo que a parte comercial possui muitos imóveis em construção. 

A Unidade está a cerca de 1.500m do centro comercial da cidade e 1.000m da Prefeitura Municipal. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Palmeirass de Goiás estão apresentadas nas Figura 
01 e Imagem 01, respectivamente. 
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• 
Figura 01 - Mapa de Localização 

o 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01- Mapa de Situação 

• 

• 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Palmeirass de Goiás é apresentada na Imagem 02. 
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• Imagem 02 — Fachada da Unidade e entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida Salomão Lopes Quadra onde se encontra a Unidade é uma via com duas mãos de direção, 

asfaltada e com estacionamento em ambos os lados. A pavimentação se encontra em boas condições 

de conservação. 

A Imagem 03 mostra os principais equipamentos públicos no entorno da Unidade, como o banco do 

Brasil, Correios, Prefeitura Municipal e outros. 

Imagem 03— Equipamentos públicos do Entorno 
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4.2 Acessibilidade 

  

   

A Unidade está um pouco acima do nível da rua, os passeios são cimentados com rebaixamento da 

guia e faixa de travessia de pedestre em frente à Unidade. 

Internamente, a Unidade é toda em nível. 

A Unidade possui um estacionamento na parte dos fundos, com acesso pela entrada lateral, conforme 

mostra a Imagem 04. É possível, também, estacionar na rua. 

A Imagem 05 mostra o passeio da unidade e a acessibilidade do passeio com o rebaixamento da guia 

para cadeirantes. 

Imagem 04— Entrada lateral da Unidade e Via Pública 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05— Acesso à Unidade com a faixa de pedestre e lombada 

Passeio do imóvel da Unidade 

Fonte: Imagens própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A rodovia GO-050 percorre toda a área urbana, transversalmente, na direção sudoeste-noroeste 
formando o eixo principal do sistema viário da cidade. A GO-408 se liga a GO-050, formando um outro 
eixo perpendicular. 
O município é envolvido por um anel viário na região periférica, se ligando a rodovias e estradas vicinais 
através de interseções, conforme demostrado na Figura 02. 

O sistema viário possui uma malha linear irregular, com dois eixos principais formados pelas rodovias 
e denominados com nomes de avenidas e ruas na zona urbana, e ponto de interseção dos eixos na 
área central da cidade. As demais vias distribuem os deslocamentos em todas as regiões 
Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. 

A Rodoviária da cidade fica a 1.400m da Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 
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VAPT VUPT 
Vapt Vupt 
	

I DADÃO 	 00 464 

• 	Figura 02 — Mapa de Rodoviario 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Palmeiras 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 inicio 

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 06, 07 e 08 apresenta de recepção/triagem, espera e área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e triagem 

( 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Área de espera 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 08 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem proprrn 

6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Palmeirass de Goiás funciona em um imóvel novo, primeira locação, mas que 

já apresenta uma série de problemas nas instalações, como infiltrações nas paredes e outras, como 

mostra a Imagem 09. 

Imagem 09 — Infiltração na parede na área de atendimento 

Fonte: Imagem própria 

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. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro réguas de PVC, na cor branca, em toda área de atendimento. 

6.2.3. Programação Visual 

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

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

(não utiliza balcão padrão das outras Unidades e sim mesas de atendimento); 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 de eletrocalhas e eletrodutos 

embutidos no forro e nas paredes junto ao forro, com as prumadas de descidas junto às 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. 

A Imagem 10 mostra a instalação das eletrocalhas e eletrodutos da Unidade. 

Imagem 10— Eletrocalhas e eletrodutos para passagem de cabos 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para uso de público e de funcionários e sanitário acessível, conforme 

Imagem 11. 
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Imagem 11— Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

de atendimento estão instalados cinco aparelhos, que não podem ser ligados simultaneamente devido 

à sobrecarga na rede elétrica externa. 

A Imagem 12 mostra a instalação do aparelho Split junto ao teto da Unidade. 

Imagem 12— 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, 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 as condições necessárias de conforto e ambientação para uso dos 

funcionários conforme Imagem 13. 
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Imagem 13— 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 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SE FAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
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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 digital, entre outros. 

Os equipamentos se encontram em boas condições de uso. 

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 

COMPUTADOR 

QTDE 	 ÓRGÃO 

33 	 SEGPLAN 

1 	 SEFAZ 

1 	 SAN EAGO 

3 	 SEGPLAN 

IMPRESSORA 	 1 	 IPASGO 

1 	 DETRAN 

1 	 SCT 

1 	 JUNTA MILITAR 

LEITOR BIOMÉTRICO 	2 	 VALID 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	2 	 VALID 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

2 	 JUCEG 
SCANNER 

1 	 IPASGO 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	2 	 VALID 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Palmeiras 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 VA9 VUPT 
Palmeiras de Goiás se encontra em razoáveis condições de funcionamento, mesmo sen4lo  uma 
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• 	edificação nova e primeira locação. A Unidade necessita de intervenções para melhorias de suas 

instalações, como revisão das instalações elétricas e lógicas, de iluminação, revisão no sistema de ar 

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

mobiliário, 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 Palmeiras 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 Palmeiras 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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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 	 PARAÚNA 

Data da Visita 	 25/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Agmar José Alves de Souza 

Função 	 Funcionário SEGPLAN 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Rua Gertulino Artiaga, esquina com Rua Álvaro 

Vasconcelos, n2  02, Bairro São Sebastião. Paraúna - 

GO 

Localização 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 08h às 12h e 13h às 17h 

Data Inauguração 	 14/08/2017 

Área 	 282,00m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento térreo • 	Qtde. Órgãos Parceiros 	 04 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação com a Prefeitura de Paraúna 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Paraúna está localizada em área residencial, não havendo comércio no seu 

entorno. 

A unidade está a 300m da área comercial da cidade e a 650m da Prefeitura Municipal. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Paraúna estão apresentadas na Figura 01 e Imagem 

01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

o 

VAPT VUPT Paraúna 

o 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Paraúna é apresentada na Imagem 02. 

Página 5 de 14 



S ermerdadd 
p4 W 

\IV1‘ 
VaptVcipt 

• 

   

DVAPT VUPT 
'DAMÃO 

 

001 477 

Imagem 02 — Fachada principal (sem sinalização) 

 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Paraúna está situada Rua Gertulino Artiaga, esquina com Rua Álvaro 

Vasconcelos. 

Pavimentação em asfalto com passeios em cimento. 

A Imagem 03 mostra a distância da Prefeitura Municipal de Paraúna à Unidade. 

Imagem 03— Imóveis do Entorno 

• 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 
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• A Unidade VAPT VUPT Paraúna encontra-se em desnível com a via pública (aclive), sendo o acesso 
feito através de duas rampas laterais acessíveis, com guarda-corpo em perfis metálicos pintados. Não 
existe escada de acesso da rua para a Unidade, apenas a rampa. 

Os passeios são acessíveis, em cimentado, com rebaixamento da guia com desnível. 

Na parte interna da Unidade existe uma rampa acessível que liga a área de atendimento às salas de 
coordenação e apoio técnico. 

As Imagens 04 e 05 apresentam os passeios e rampa de acesso à Unidade e rampa interna de ligação 
entre a área de atendimento e salas de coordenação e apoio técnico. 

Imagem 04 — Passeio com estacionamento 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Rampa externa de acesso à Unidade e rampa interna 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As GO-320 e a GO-164, compartilhando o mesmo leito, são rodovias que cortam transversalmente o 

município na direção sudeste-noroeste, formando um eixo longitudinal até a interseção com a GO-

050, que acessa a cidade em duas direções. Perpendicular a GO-320 e na continuidade do trajeto 

longitudinal, com interseções fora da área urbana se ligando a outras rodovias e estradas vici ais, 
conforme demonstrado na Figura 02. 
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• 	As rodovias foram determinantes na formação das vias principais da cidade. Com  uma malha linear, 

com trechos irregulares, a via principal é formada pela Av. Juscelino Kubitscheck e pela via 

perpendicular a esta avenida, formada pela Av. Ozor da Silva Ferro. Na sua área de expansão temos a 

Rua Dezesseis. Junta-se a estas avenidas as demais vias distribuindo os acessos a todos os bairros da 

cidade. 

Existe uma linha circular de ônibus gratuita ligando bairros ao centro da cidade de hora em hora, das 

07:00h às 19:00h, que passa em frente a Unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços também utilizam veículo próprio, moto, bicicleta 

ou se deslocam a pé até a Unidade 

A Rodoviária da cidade está localizada a 650m da Unidade. 

Figura 02 — Mapa de Rodovias 

• 

_JO 

Go ,  .gle 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Paraúna 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 área de recepção/triagem, espera e atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 07— Área de espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Área de atendimento 

Fonte: Imagem própria 

• 	6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Paraúna está em funcionamento desde o mês de agosto/17, mas sem estar 

formalmente inaugurada. 

A Unidade está operando, entretanto faltam vários itens, principalmente a comunicação visual, tanto 

a externa (testeira e logomarca), bem como a sinalização interna com informações e identificação dos 

órgãos. 

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. 
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6.2.3. Programação Visual 

A Unidade está sem a programação visual padrão do VAPT VUPT instalada. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPTVUPT, porém sem o balcão de recepção (utilizada 

uma mesa de atendimento); 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 é novo e 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 

embutidos no forro, e as prunnadas de descidas ocorrem junto às 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. 

Os shafts por onde descem as prumadas com as tubulações para a distribuição e alimentação da rede 

elétrica e de lógica apresentam fiação aparente, conforme pode ser observado na Imagem 09. 

Imagem 09— Instalações elétricas 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para uso do público e de funcionários, além de sanitário acessível, como 

mostra Imagem 10. 

Imagem 10 — Sanitário acessível e normal 

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 Imagem 11 mostra um aparelho Split instalado próximo ao forro da Unidade. 

Imagem 11 — 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, 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 Unidad 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 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 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• PREFEITURA DE PIRACANJUBA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• 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, 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 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 

    

ÓRGÃO 

 

ITEM 

 

QTDE 

21 

  

  

SEGPLAN 

   

COMPUTADOR 1 

1 

 

SSP 

  

  

VALID 

IPASGO 

SAN EAGO 

SSP 

OUTSOURCING 

 

IMPRESSORA 

1 

1 

1 
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LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

PAINEL DE SENHA 	 1 
	

SEGPLAN 

	

2 
	

SSP 

	

2 	 VALID 

	

1 	 IPASGO 

	

1 	 VALID 

	

1 	 SSP 

	

1 	 VALID 

• Mem  
' 	EQUIPAMENTOS DE  INFOR:ÁTICoAdidiffl  

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Paraúna 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 
Paraúna, apesar de recém implantada, necessita de melhorias na infraestrutura, como a reforma e 

adequação das instalações elétricas, lógicas, de iluminação, instalação de vestiários para funcionários, 

melhorias nas áreas de apoio, 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 implantação da 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 Paraúna, 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 Paraúna 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 
	

PIRACANJUBA 

Data da Visita 
	

25/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Haidê Pires Roza Resende 

Função 
	

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NI' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Avenida Antônio Batista Ara ntes esquina com a Rua 

José Alves Ferreira, N. 390-C Sala 03. Centro. 

Piracanjuba - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

11/08/2015 

344,22m2  

02 pavimentos, térreo (atendimento) e 29. Pavimento 

(serviços de apoio) 

10 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Piracanjuba está localizada no centro da cidade, zona de predominância 

comercial e de serviços. 

A Unidade possui nas proximidades muitos equipamentos urbanos, como os bancos a 150 metros da 

região, a Prefeitura Municipal de Piracanjuba a 850 metros, o Estádio Municipal Pouso Alto a 1.100 

metros e o Hospital Regional de Piracanjuba 750 metros. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Piracanjuba estão apresentadas na Figura 01 e 
Imagem 01, respectivamente. 

• 
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• 	
Figura 01 — Mapa de Localização 

•": 
VAPT VUPT Piracanjuba 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Piracanjuba é apresentada na Imagem 02. 

• 
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Imagem 02 — Fachada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Piracanjuba está situada na Avenida Antônio Batista Arantes, esquina com a 

Rua José Alves Ferreira, com pavimentação em paralelepípedo e passeios em cimento. Possui como 

ruas do entorno a Rua Cel. Joao de Araújo, Rua Dr. Pedro Ludovico Teixeira e Rua José Alves Ferreira. 

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Piracanjuba possui uma única entrada, com aclive próximo de 300  para 

acessibilidade, o que contraria as normas técnicas. O acesso se dá através de rampa do nível da rua 

até a entrada do edifício, em bom estado de conservação, sem guias para deficientes visuais, conforme 

se pode observar na Imagem 

A Unidade possui estacionamento na frente e laterais da Unidade, como mostra a Imagem 03. 

Imagem 03 — Passeio com estacionamento 

Fonte: Imagem própria 
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A rodovia GO-217 corta um pequeno trecho da área edificada no sentido Leste-Oeste e segue na 
direção Norte, atravessando a área urbana e formando uma bifurcação com a GO-147 que à corta e 
segue o seu trajeto contornando a cidade. 

As rodovias são determinantes na formação do sistema viário dos municípios e Piracanjuba tem a sua 

mobilidade urbana a partir da GO-217, Rua Prof. Percival Rebelo e sua paralela, Av. Antônio B Arantes. 
A partir destas vias a malha urbana possui avenidas e ruas perpendiculares e transversais a Rua Prof. 
Percival Rebelo e as demais vias coletoras e locais, distribuindo os acessos a todos os bairros da cidade 
Na Figura 02 podemos visualizar o Sistema Viário do Município de Piracanjuba. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. A rodoviária de Piracanjuba fica à 750 metros 

da unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, moto, bicicleta, ou se 

deslocam a pé até a Unidade. 

Figura 02— Mapa Sistema Viário 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Piracanjuba 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. 
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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. 

A Imagem 04 apresenta a área de recepção e triagem, espera e atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade. 

Imagem 04— Recepção e Triagem 

Imagem 05 — Área de espera e atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 
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• 	6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, conforme Imagem 06. 

Imagem 06— Piso 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, conforme pode ser observado nas Imagens 

07 e 08. 

Imagem 07— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08— Forro 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

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

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

Órgãos Parceiros com a plotagenn da logonnarca dos mesmos, identificação da numeração das mesas 

de atendimento em perfil tubular pintado, de aproximadamente 80cm de altura, iacas 
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• 	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 razoáveis 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 por 

cima do forro, e as prumadas de descidas correm junto as paredes para alimentação das mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, embutidas diretamente 

no forro e com lâmpadas fluorescentes. Possui muitos reatores e lâmpadas queimadas. 

Existem ambientes com iluminação deficitária, como a copa (iluminação e ar condicionado com 

defeito), sem manutenção. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino e feminino e sanitário com acessibilidade, sendo necessário 

redimensionar os mesmos para adequação às normas técnicas aplicáveis. 

A Imagem 09 apresenta o sanitário acessível. 

Imagem 09— Sanitário acessível 

 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui um sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split, mas várias máquinas 

encontram-se quebradas, sem manutenção. 

A Imagem 10 apresenta o aparelho de ar condicionado tipo Split instalado junto ao forro na Unidade. 

Imagem 10 — Ar condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório, em ambientes distintos, para uso dos funcionários, ampla, arejada, 

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 Imagem 11 mostra a copa da Unidade e a Imagem 12 a área de serviço, com tanque. 

Imagem 11 — Copa 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 12 — Área de serviço 

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+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• PREFEITURA DE PIRACANJUBA 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 
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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 VAPT VUPT Piracanjuba possui um parque tecnológico composto de computadores, 

impressoras, scanners, leitores biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, 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 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 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

PAINEL DE SENHA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

QTDE 
	

ÓRGÃO 

21 
	

SEGPLAN 

1 
	

SSP 

1 
	

VALID 

1 
	

IPASGO 

1 
	

SAN EAGO 

1 	 SSP 

3 	 OUTSOURCING 

1 	 SEGPLAN 

2 	 SSP 

2 	 VALID 

1 	 IPASGO 

1 
	

VALID 

1 
	

SSP 

1 
	

VALID 

• 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Piracanjuba 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 VAP VUPT 
Piracanjuba se encontra em razoáveis condições de funcionamento, com necessidade de melh "as na 
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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 Piracanjuba, 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 Piracanjuba 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   I 5 00   o encerramento do presente envelope de N2 3 - PROPOSTA TÉCNICA — 

CADERNO 4 

São Paulo 04 de janeiro de 2018. 

• 
,U} 

CO SUCIO VAPT VUPT CIDADÃO 
Empresa líder: SHOP ING DO CIDADÃO SE VIÇOS E INFORMÁTICA S.A. 
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