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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 	 PIRENÓPOLIS 

Data da Visita 	 30/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Lucia Gomes Costa Figueiredo 

Função 	 Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Rua Direita, N2  82. Centro. Pirenópolis - GO 

Localização 	 Setor Central 

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

Data Inauguração 	 03/10/2016 

Área 	 245,92 m2  

N° de Pavimentos 	 01 pavimento térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 10 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação do proprietário do imóvel com a 
Locação 

SEGPLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Pirenópolis está localizada no Setor Central, no centro histórico do município, 

em uma casa tombada e funciona no pavimento térreo. 

A Unidade está a 550m da Igreja Matriz do Rosário, a 1km Igreja Nossa Senhora do Carmo, a 950m do 

Museu de Divino - Antiga Casa de Câmara e Cadeia, a 1,6km da Igreja Nossa Senhora do Bonfim, e 

750m da Prefeitura Municipal de Pirenópolis. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Pirenópolis estão apresentadas na Figura 01 e 
Imagem 01, respectivamente. 

• 

• 

• 
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• 	
Figura 01 — Mapa de Localização 

9 

• 
Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

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

Imagem 02— Fachada e entrada da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Pirenópolis está situada na Rua Direita, também tombada, cuja pavimentação 

é em pedra, via única, duplo sentido (mão e contramão). 

Os passeios e pavimentações das ruas do entorno também são em pedra. 

As ruas não possuem sinalização, nem faixas de pedestres para travessia, não possuem semáforos nos 

cruzamentos e nem rampas acessíveis e, portanto, não atendem as novas normas de acessibilidade, 

pois não possui guia para deficientes visuais. 

Pavimentação em pedra e passeio em frente à Unidade com rampa de acessibilidade com menos de 

90cm de largura e corrimão irregular. 

As Imagens 03, 04, 05, 06 e 07 mostram nas ruas e edifício no entorno da Unidade. 

Imagem 03 — Via de acesso — Rua Direita 

• 

• 

• Fonte: Imagem própria 

Página 6 de 16 



.20,7  
VaptVupt 

VAPT VIIPT 
I DADAO 00 503 

• 	Imagem 04- Via do entorno - Rua Benedita Pina e Rua Direita 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05— Imóveis no entorno — Prefeitura Municipal e Igreja Matriz do Rosário 

• 

• 

• 
Fonte: Imagem própria 

Imagem 06— Imóveis no entorno — Igreja N. Sra. do Carmo e Museu de Divino, Antiga Casa de Câmara e Cadeia 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Imóveis no entorno — Igreja Nossa Senhora do Bonfim 

Fonte: Imagem própria 

Página 7 de 16 



‘1/1\  
VaptVupt 00 5r 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

• 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As rodovias ao redor do Município de Pirenópolis são a GO - 338, GO - 431, GO-225. 

Estas rodovias passam na periferia da área urbana que apresenta uma interseção entre a GO-225 e 

GO-338, que se liga na direção sudeste- noroeste a rodovia GO-431, conforme demostrado na Figura 

02. 

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. 

Página 8 de 16 

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Pirenópolis se dá através de rampa do nível do passeio até a entrada 

do edifício, fora dos padrões de acessibilidade, estreita (menos de 90 cm de largura) e irregular, sem 

guias para deficientes visuais, conforme se pode observar na Imagem 08. 

Imagem 08— Rampa de entrada 

Fonte: google.com.br  

• 

• 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Pirenópolis 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 

• 	ao atendimento propriamente dito. 

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

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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Imagem 09 — Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Área de Espera 

Fonte: Imagem própria 

( 
• 

• 

• 

• 
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Imagem 11 — Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Pirenápolis está situada em um imóvel tombado, com poucas possibilidades 

de adequações, por ser uma edificação histórica. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em porcelanato, 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, em toda área de atendimento, conforme 

Imagem 12. 

Imagem 12 — Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

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

teto com fios de sustentação sinalizando 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. 

Página 11 de 16 
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A Programação Visual encontra-se em estado razoável de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade não é exatamente o padrão do VAPT VUPT das outras Unidades. O 

balcão de recepção/triagem é uma mesa de atendimento; as divisórias são 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 na cor azul (a cor padrão é preto), 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, conforme se pode observar na Imagem 13 

Imagem 13 — Mobiliário espera e divisórias 

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 

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 simples com 02 lâmpadas fluorescentes. 

A instalação das tomadas de alimentação de energia e lógica estão em precário estado de conservação, 

conforme pode ser visto na Imagem 14. 

Imagem 14— Instalações elétricas e lógicas 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 
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• 	6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários masculino e feminino para uso do público e de funcionários em quantidade 

mínima, sem serem acessíveis e com instalações precárias, conforme mostra a Imagem 15. 

Imagem 15 —Sanitário masculino e feminino 

• 

 

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, porém está insatisfatório para o conforto térmico dos cidadãos e funcionários, pois 

alguns aparelhos apresentam com vazamentos na tubulação. • 	6.2.8. Áreas de Apoio 

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

eletrodomésticos como micro-ondas, 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 é pequena e não possui as condições de conforto e ambientação necessárias ao 

uso por parte dos funcionários, como mostra Imagem 16. 

,t( 
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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+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• 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. 

Página 14 de 16 
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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 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. 

Não foi informada a velocidade do link de comunicação de dados da Unidade. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

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

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

• EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

    

ÓRGÃO ITEM 

 

QTDE 

 

    

20 
	

SEGPLAN 

COMPUTADOR 
	

1 
	

DETRAN 

1 
	

SAN EAGO 

• 

IMPRESSORA 	 2 	 SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 
	1 	 DETRAN 

1 	 SSP 

1 	 IPASGO 
SCANNER 

1 	 JUCEG 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 
	1 	 DETRAN 

1 	 SSP 

1 	 DETRAN 
PAD 

1 	 SSP 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

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

infraestrutura, como a construção de nova rampa de acesso, reforma e adequação das instalações 

elétricas e de lógica, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e 

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

geral, além da necessidade de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 
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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 Pirenópolis, 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 Pirenópolis 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 
	

PIRES DO R10 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

26/10/2017 

Lilia Flávia da Silva Mendes 

Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Rua Rui Barbosa, n°63, Setor Central - Pires do Rio — 

GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

02/07/2014 

508,00m2  

01 pavimento térreo 

12 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEG PLAN 

• 

• 

• 
4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Pires do Rio se localiza na Rua Rui Barbosa, no setor central da cidade, zona 

com muitos estabelecimentos comerciais e de serviços. 

A Unidade está a 150m da área financeira e bancária do município e a 450m da Prefeitura Municipal. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Pires do Rio estão apresentadas nas Figura 01 e 

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

• 

 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Pires do Rio é apresentada na Imagem 02. 
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-AQUI-TEM 
GOVERNO 

SEGPLAN 	 GOVEPP. DE 

	

'147ZW-C1431AS 	 

Imagem 02 — Fachada principal Premier Shopping 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade VAPT VUPT Pires do Rio está situada na Rua Rui Barbosa, via de sentindo único com 

estacionamento permitido nos dois lados. 

As vias do entorno à Unidade são a Rua Manoel Gonçalves de Araújo, Rua Manoel Cavalcante e Rua 

Francisco Souza Lôbo, todas com 01 pista de rolamento com sentido único. 

As ruas do entorno à Unidade possuem pouca sinalização para pedestres, como faixa de travessia. 

As Imagens 03 e 04 apresentam as vias de acesso à Unidade e a Imagem 05 mostra a distância da 

Unidade à rodoviária do município. 

Imagem 03 — Via de acesso — Rua Francisco Souza 1.613o 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04— Via de acesso — Rua Rui Barbosa e Rua Manoel Gonçalves de Araújo 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Distância entre a Unidade e a Rodoviária 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Pires do Rio possui entrada acessível ao usuário com rampa adaptada, com 

acessibilidade ao passeio de forma irregular. O passeio em torno da Unidade está em boas condições 

de conservação, mas o acesso da rua ao passeio precisa ser melhorado. 

Internamente a Unidade possui rampa acessível na área de atendimento, uma vez que tem um desnível 

no piso. 

A imagem 06 mostra as rampas no passeio para acesso à Unidade e a Imagem 07 apresenta a rampa 

pequena no interior da Uniddae. 

• 
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Imagem 06— Acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07 — Rampa interna acessível 

• 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O município possui uma malha rodoviária que corta a cidade em eixos paralelos longitudinais, GO-020, 
352 e GO-330 e, perpendicularmente a estas rodovias, o eixo formado com as continuações dos seus 
trajetos (G0-020 e 352). Estas duas rodovias se configuram como acessos principais da cidade e se 
interligam com a GO-309, conforme demonstrado na Figura 02. 
As rodovias determinaram os eixos de circulação da cidade: Av. Cristofaro Paulo Rezende (G0-020), 
Av. Dona Marta Rasse (352) e Av. Castelo Branco (G0-330). A via principal do centro da cidade é a Av. 
Egídio F. Rodrigues, localizada paralelamente entre os eixos. Promovendo as ligações viárias 
destacam-se, ainda, a Av. Lino Sampaio e Av. Cosme Nascimento que se interliga com a Rua Maria 
Priscila Lima. 
A área urbana possui quatro interseções rodoviárias e cada rodovia segue em direções opostas 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. 

A rodoviária da cidade encontra-se a 950m 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 de Rodovias 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Pires do Rio 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 08 apresenta a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 08— Área do Atendimento 

• Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Pires do Rio funciona no pavimento térreo de um edifício comercial com 

atendimento ao público. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, apresentando tipos de piso diferentes para a 

área de atendimento e rampa de acessibilidade interna. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, apresentado partes danificadas, conforme 

pode ser observado na Imagem 09 

Imagem 09— Forro danificado 

• 

 

• 

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 do VAPT VUPT; 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. 

\,

Página 10 de 15 

( 



VAPT VUPT 
VaptVupt 	IDADÃO 00n23 

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 e eletrodutos 

embutidas no forro de PVC, e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrodutos aparentes que 

correm nas paredes e alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são em alumínio com pintura eletrostática branca, embutidas no forro e lâmpadas 

fluorescentes. 

A Unidade precisa de reparos gerais nas instalações de elétrica e de lógica. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade dispõe de sanitários masculinos e femininos, sendo que o sanitário acessível é unissex, 

conforme Imagem 10. 

O teto do sanitário apresenta muitos pontos de infiltração, necessitando de reparo, conforme Imagem 

10. 

Imagem 10— Sanitário acessível unissex • 

Fonte: Imagem própria • 	
\Página lide 15 
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Imagem 10— Teto do sanitário 

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 nas 

salas internas e sua alimentação ocorre por meio de eletrocalhas e eletrodutos abaixo do teto. 

Todos os equipamentos estavam funcionando e a Unidade possui contrato de manutenção dos 

equipamentos. 

Os aparelhos de ar condicionados instalados próximos ao forro podem ser vistos 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. 
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• 	A copa da Unidade não atende as necessidades de conforto e ambientação para uso por parte dos 

funcionários, como se pode observar na Imagem 12. 

Imagem 12 — Copa 

• 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

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

com recursos de apoio administrativo e suporte à informática. No Diagnóstico Situacional está 
referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

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

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

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

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

são funcionários disponibilizados pelo próprio 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 
• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE PIRES DO RIO 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 
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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, 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. 

QTDE 

31 

6 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 

1 

1 

1 

1 

SCANNER 	 1 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Pires do Rio 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 

Pires do Rio se encontra em razoáveis condições de funcionamento; necessitando de melhorias na 

infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas, lógicas, de iluminação, revisão 
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no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários e vestiários para funcionários, melhorias nas 

áreas de apoio, revisão 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 Pires do Rio, 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 Pires do Rio 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 	 PLANALTINA 

Data da Visita 	 01/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Marilene da Silva Batista 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Shopping Premier - QA 4 MC/MR lote 9 à 13 — 22  Piso 
Endereço 

— Setor Leste- Planaltina - GO 

Localização 	 Setor Leste — Premier Shopping 

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

Data Inauguração 	 23/10/2014 

Área 	 540,45m2  

03 pavimentos, mas a Unidade funciona no 32  andar, 
N°  de Pavimentos 	 tendo seu acesso por escadas, escadas rolantes e 

elevador 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 10 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Contrato de locação do Premier Shopping com a 
Locação 

SEGPLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Planaltina está localizada no 32. Piso do Premier Shopping, empreendimento 

situado no Setor Leste do município, próximo de equipamentos públicos relevantes. 

O Corpo de Bombeiros está a 2.300 metros da Unidade; o Hospital Santa Rita de Cassia a 1.000 metros 

e Prefeitura Municipal a 1.000 metros. 

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

 

    

9 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

As imagens 02 e 03 mostram a fachada do Premier Shopping e a fachada / entrada da Unidade no 

interior do referido shopping. 

• 
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4.1 Vias de Acesso 

As ruas do entorno do Premier Shopping possuem pouca sinalização para pedestres, como faixa de 

travessia para pedestres. 

• 
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Imagem 02 — Fachada principal Premier Shopping 

Fonte: google.com.br  

Imagem 03— Fachada e entrada da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 
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As Avenidas Pedro Ludovico e Elisio Vaz, bem como a Rua 1 são vias que possuem 02 pistas de 

rolamento separadas por canteiro central, pavimentação em asfalto, passeios em cimento e, em 

alguns locais, terra batida, não possuindo rampas de acessibilidade. 

A Imagem 04 mostra a via de acesso ao Premier Shopping 

Imagem 04 — Via de acesso — Av. Pedro Ludovico e Av. Elisio Vaz 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

Situada no 32  Piso do Premier Shopping, o acesso à Unidade VAPT VUPT Planaltina é realizado por 
escadas, escadas rolantes e elevador. 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A malha rodoviária do município é formada por rodovias que cortam a cidade através das GO-534 e 
GO-430. Acompanha a trama viária no seu desenho urbano, conforme demostrado na Figura 02. 
O município não possui transporte coletivo municipal circular. A rodoviária de Planaltina fica à 2.800 

metros da unidade. 

Os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços se locomovem utilizando veículo próprio, moto, 

bicicleta ou a pé. 

Figura 02— Mapa de Rodovias 

• 

• 

• 

• ‘i 
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GO-43: 

GO-43: 

• Planaltina 

 

GOIÁS 
DISTRITO FEDERAL 	 

 

Go gle 

     

I  DF-128 

  

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Planaltina 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. 
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As Imagens 05 e 06 apresenta a área de recepção/triagem e a área de espera da Unidade. 

Imagem 05- Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06 - Área de espera 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Planaltina possui instalações novas, porém com necessidade de alguns reparos, 

como corrigir as rachaduras nas paredes, refazer a drenagem do ar condicionado, entre outras ações 

pontuais e descritas a seguir. 

A Imagem 07 mostra as rachaduras existentes nas paredes da Unidade. 
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• 	Imagem 07— Rachaduras nas paredes 

 

• 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. 

6.2.2. Forro 

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

Imagem 08. 

Imagem 08— Forro e iluminação 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

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

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

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

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

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

nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em 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, 
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• 	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 ocorrem de forma aparente e que alimentam as mesas 

de trabalho e pontos de atendimento. 

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

e lâmpadas fluorescentes. 

011, 	 6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários exclusivos para funcionários, com acesso pela área de serviço. Os 

sanitários comuns e acessíveis para uso do público são os do próprio shopping, situados fora da 

Unidade. 

A unidade possui equipamentos para combate a incêndio, como hidrante (conectado ao sistema de 

alarme contra incêndio do Shopping) e extintores, conforme pode ser visto na Imagem 09. 

Imagem 09— Hidrante 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos tipo Split, entretanto foi identificado a falta de manutenção 

dos mesmos, o que acarreta em máquinas sem funcionar, comprometendo a qualidade do conforte 

térmico para usuários e funcionários. Além disso, alguns aparelhos estão apresentando vazamento, 

molhando o ambiente quando ligados e, por esse motivo, será necessário refazer o sistema de 

drenagem do ar condicionado 
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• 	A Imagem 10 mostra um aparelho de ar condicionado Split instalado junto ao forro da Unidade e a 

Imagem 11 o vazamento do aparelho quando em funcionamento. 

Imagem 10- Ar condicionado tipo Split 

• 	Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Vazamento de água proveniente 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 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 melhores condições de conforto e ambientação para uso por parte 

dos funcionários, conforme pode ser observado na 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: 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• 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 PLANALTINA 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

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

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

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 
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ÓRGÃO ITEM 

 

QTDE 

 

    

SCT 

SEGPLAN 

1 

1 

1 

3 

SSP 

VALID 

BANCO DO POVO 

DETRAN 

IPASGO 

PREFEITURA 

1 SAN EAGO 
IMPRESSORA 

1 	3 

31 

1 

COMPUTADOR 

SANEAGO 3 

1 	 SCT 

1 	 IPASGO 

VaptVupt 
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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, 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 

1 	 SEFAZ 

1 	SEGPLAN (DOAÇÃO) 

2 	 OUTSOURCING 

1 	 SEGPLAN 

1 	 DETRAN 

PAINEL DE SENHA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

SCT 

SSP 

VALID 

IPASGO 

JUCEG 

VALID 

1 SSP 
CÂMARA FOTOGRÁFICA 

1 VALID 
Fonte: Administração da Unidade 
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6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Planaltina 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 
Planaltina se encontra em razoáveis condições de funcionamento, apesar de ser uma Unidade nova. 

Existe a necessidade de melhorias na infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações 

elétricas e de lógica, de iluminação, revisão no sistema de ar condicionado, melhorias nos sanitários e 

instalação de vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, correção das infiltrações e 

rachaduras nas paredes, pintura geral, além da necessidade de instalação de nobreak, entre outros 

aspectos. 

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 Planaltina, 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 Planaltina 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 	 PORANGATtJ 

• Data da Visita 
Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
Função 

25/10/2017 
Age lyz Pontes Silva 
Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 
Horário de Funcionamento 
Data Inauguração 
Área 
N° de Pavimentos 
Qtde. Órgãos Parceiros 
Imóvel 
Locação 
Condomínio  

Av. Adelino Américo de Azevedo Qd. 01 Lt. 01, Setor 
Central. Porangatu - GO 
Setor Central 
Segunda a Sexta: 08h às 17h 
03/10/2012 
227,60m2  
01 Pavimento, Térreo 
10 
Propriedade Prefeitura Municipal 
Espaço cedido pela Prefeitura 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Porangatu está localizada no interior do Terminal Rodoviário da cidade, no 
setor central da cidade, em área de relativa circulação de veículos e com intenso comercio no seu 
entorno. 

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

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Porangatu 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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Imagem 02 — Fachada principal 

• 
Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida Adelino Américo de Azevedo, aonde está situado o Terminal Rodoviário de Porangatu, é 
composta de duas pistas com canteiro central, pavimentada em asfalto e em boas condições de 
conservação. 

A Imagem 03 apresenta as vias de entorno do Terminal Rodoviário. 

Imagem 03 — Via de acesso — Av. Adelino Américo de Azevedo e Av. Brasília 

• 

 

  

Fonte: google.com.br  

  

 

4.2 Acessibilidade 

   

 

A pavimentação de acesso ao Terminal Rodoviário e estacionamento é feito com bloquete de cimento. 
Já o corredor de acesso à Unidade é o mesmo piso da circulação do centro comercial, em cerâmica. 
A Unidade encontra-se em nível com o passeio público, que possui rebaixamento para cadeiras de 
rodas. O acesso à unidade passa por duas rampas na entrada central do terminal rodoviário, as rampas 
possivelmente estão fora das normas de acessibilidade. 
Na frente do Terminal Rodoviário existe estacionamento para motos e carros e uma pequena rampa 
de acesso. 
As Imagens 04 e 05 mostram a entrada de acesso à Unidade e o estacionamento com a rampa. 

 

  

• 
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Imagem 04 —Acesso — Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Acesso — Estacionamento e pavimentação de acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O Município dispõe de três rodovias. A GO-151 que atravessa a cidade dividindo-a em duas partes 
distintas. A rodovia 153 que margeia a área periférica edificada e a GO-244 que margeia os vazios 
urbanos. Estas rodovias vão se afunilando em direção a um ponto, reduzindo as distâncias entre si, 
até encontrar a GO-151 formando um entroncamento rodoviário, conforme demonstrado na Figura 
02. 
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. 
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Figura 02— Mapa de Rodovias 
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Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Porangatu 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. 
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Imagem 06— Área de atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Porangatu funciona em um imóvel que está apresentando problemas de 
rachadura na parede externa, infiltração nas paredes e forro com acumulo de umidade. Atribui-se 
estes fatos ao dimensionamento das calhas para escoamento da água no telhado e a proximidade das 
fossas sépticas do Terminal Rodoviário. 

Diante destes fatos relatados, a Unidade permaneceu fechada para realização de reparo nos meses de 
agosto e setembro passados, assumidos pela prefeitura municipal. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e rejunte entre as 
peças, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado na cor branca, em toda área de atendimento, 
conforme Imagem 07. 
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Imagem 07— Forro e iluminação 
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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 razoável estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade é o padrão do VAPT VUPT, composto por balcão de 
recepção/triagem, de formas arredondadas, revestido em laminado melamínico e painel frontal em 
alumínio perfurado com pintura eletrostática; longarinas para espera dos usuários com assentos em 
espuma injetável revestidas em vinil; divisórias baixas fazendo a separação entre os Órgãos Parceiros, 
em laminado melamínico e acabamentos em alumínio com pintura eletrostática; mesas de 
atendimento e de escritório em laminado melamínico e estrutura em alumínio com pintura 
eletrostática; cadeiras giratórias para funcionários e fixas para os usuários em espuma injetável 
revestidas em vinil, armários altos e baixos em laminado melamínico, entre outros. 

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

O mobiliário se encontra em 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 embutidas 
no forro, e as prumadas de descidas ocorrem de forma aparente, 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. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para uso dos funcionários, conforme Imagem 08. 

As calhas do telhado para escoamento da água no telhado do Terminal Rodoviário estão 
subdimensionadas, ocasionando sérios problemas na unidade quando chove. 
Outro problema que existe na Unidade é o mau cheiro proveniente do sistema de esgoto, causando 
desconforto aos usuários e funcionários. 

Imagem 08— Sanitário 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split nas áreas de atendimento e salas internas, conforme 
mostra a Imagem 09. 

Imagem 09— Ar condicionado tipo Split 

• 

 

 

• Fonte: Imagem proP'ié,  
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6.2.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório conjugados para uso dos funcionários, equipados com 
eletrodomésticos 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+ 
• 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 
• 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. 
Equipamentos estão 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. 

• 

• 

• 
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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 

.111111.11"1",  EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 
COMPUTADOR 	96 	 SEGPLAN 

DETRAN 

IPASGO 

1 	 JUCEG 

IMPRESSORA 	
1 	 SANEAGO 

1 	 SEFAZ 

1 	 SEGPLAN 

1 	 SSP 

1 	 OUTSOURCING 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

1 	 DETRAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 	1 	 IPASGO 

1 	 VALID 

SCANNER 	
2 	 DETRAN 

1 	 SSP 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	2 	 VALID 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Porangatu 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 
Porangatu se encontra em razoáveis condições de funcionamento, com necessidade de melhorias na 
infraestrutura, como a reforma e adequação das instalações elétricas e lógicas, de iluminação, 
hidrossanitárias, revisão no sistema de ar condicionado, do telhado, instalação de sanitários e 
vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, além 
da necessidade de instalação de nobreak, troca dos computadores e outros equipamentos. 
A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 
cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 
colaboradores que ali atuam. 

Além disso, também existe a necessidade de melhoria da programação visual, uniformes e crachás, 
dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus usuários e 
colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 
funcional. 
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Para obter ganhos na Gestão do Atendimento e Qualidade e de Pessoas, é necessário a padronização 
dos serviços e automatização de processos, além do incremento de novas funcionalidades no Sistema 
de Gestão do Atendimento para o tornar mais dinâmico e mais interativo, permitindo uma gestão 
plena do atendimento ao cidadão, com a disponibilidade de relatórios gerenciais que permitam a visão 
ampla da demanda por Órgão Parceiro e por serviço, para identificação de picos e vales, controle do 
fluxo de usuários, capacidade operacional, satisfação dos usuários entre outras. 

O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 
da Unidade VAPT VUPT Porangatu, 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 Porangatu 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 
	

POSSE 
Data da Visita 
Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
Função 

27/10/2017 
Tancredo Teixeira de Andrade 
Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 
Horário de Funcionamento 
Data Inauguração 
Área 
N° de Pavimentos 
Qtde. Órgãos Parceiros 
Imóvel 
Locação 
Condomínio  

Rua Alvorada, n° 237, Qd. 28 Lt. 1013, Setor Central. 
Posse - GO 
Setor Central 
Segunda a Sexta: 08h às 17h 
29/10/2012 
405,06m2  
04 pavimentos 
10 
Propriedade particular 
Contrato de locação 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE ACESSO 

A Unidade VAPT VUPT Posse também conhecida como Unidade VAPT VUPT Maria Barbosa Figueredo 
- Posse está localizada no setor central da cidade, em um edifício comercial, no pavimento térreo. 
A localização da Unidade é bastante adequada com diferenciados equipamentos urbanos no entorno, 
como a Prefeitura Municipal e o Hospital Regional de Posse, situados a 200m da Unidade, bem como 
as boas condições de acesso. 
A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Posse estão apresentadas na Figura 01 e Imagem 
01, respectivamente. 

• 

• 

• 

• 
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Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

 

Fonte: google.com.br  

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

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

As ruas Alvorada, Correntina, Dr. Antônio Marques Gouveia são vias de duplo sentido e a Av. Padre 
Trajano é uma via com duas pistas de rolamento separadas por canteiros centrais 
A pavimentação das vias é em asfalto e os passeios em bloquetes de concreto sextavado. 
As ruas do entorno da unidade possuem pouca sinalização para pedestres, como faixa de travessia, 
por exemplo. 

As imagens 03 e 04 apresentam as vias de entorno da Unidade 

Imagem 03 — Vias de acesso — Rua Alvorada 

Fonte: google.com.br  

Imagem 04 — Vias de Entorno — Estacionamento Posto BR 

Fonte: google.com.br  
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4.2 Acessibilidade 

A Unidade encontra-se em pequeno desnível com a via pública, sendo corrigido através de rampa com 
aproximadamente 2m de largura com baixa inclinação e sem guarda corpo. Entretanto, o passeio com 
rebaixamento da guia e os veículos estacionados na frente da edificação impedem a acessibilidade. 
Alguns atendimentos são feitos em salas do andar superior do prédio, que são acessadas somente 
através da escada que está situada no hall de entrada do prédio. 
Não existe piso tátil na Unidade. 
A Imagem 05, mostra o acesso à Unidade VAPT VUPT Posse. 

Imagem 05 — Passeio com estacionamento 

U.ÁL)E 	• 
MARIA  BARBOSA DE nouERÉo.o 

_ 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A malha urbana do núcleo inicial da formação da cidade, que deu início ao povoado e sua vizinhança, 
é onde está localizada a Unidade, bem como as ruas e avenidas com edificações comerciais e de 
serviços, a Prefeitura Municipal, Hospital, Clínicas, Agências Bancárias etc. 
A Imagem 06 apresenta a mancha urbana inicial da cidade e sua expansão posterior. 

Imagem 06— Área inicial do Povoado e sua Expansão 

Fonte: google.com.br  
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• 	A Rodovia GO-108 atravessa a cidade passando pela Rua Robson Ricardo, Av. Juscelino Kubitscheck, 
Rua Oricanga de Abreu Santos e Av. Guarani até a saída da cidade, ou seguindo na direção da BR-020, 
conforme está representado no mapa do sistema viário do município mostrado na Figura 02. 

Figura 02 - Mapa do Sistema Viário do Município 

ST. RES. 
BELA VISTA 

ST. MAE BELA 

ST GUARANI 

VALE DO 
AMANHECER 

Posse 
	

ST SANTA LUZIA 

Prefeitura 0.  
Municipal de Posse Y • ST VILA 

MORENA 

IGoice) 

Fonte: google.com.br  

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. A rodoviária de Posse fica à 1.000 metros da 
Unidade. 

A Imagem 07 apresenta o Terminal Rodoviário da cidade. 

Imagem 07 - Terminal rodoviário 

• 

 

• 

Fonte: google.com.br  

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

Havia linha de ônibus urbano, porém, atualmente, a mesma não está mais em funcionamento. 
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Imagem 09 — Área de atendimento 

• 

• 
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6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Posse possui o modelo de atendimento composto por balcão único de 
recepção/triagem para todos os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros integrantes da respectiva 
Unidade, situado na entrada, para que o cidadão possa solicitar o serviço desejado ou obter 
informações. 

Após a obtenção da senha de atendimento, o cidadão tem a sua disposição uma área de espera 
integrada para todos os Órgãos Parceiros, com assentos para aguardar a chamada da senha e dar início 
ao atendimento propriamente dito. 

Para emissão e controle das senhas de atendimento é utilizado o Sistema de Atendimento VAPT VUPT 
— SAVV, de propriedade da SEGPLAN, conforme descrito mais amplamente no Caderno do Fator 9, 
Diagnóstico. 

As Imagens 08 e 09 apresentam a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 
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6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Posse está situada em um imóvel de 4 pavimentos, sendo que a Unidade ocupa 
o térreo e algumas salas do segundo pavimento; os demais pavimentos são utilizados como moradia. 
Não existe elevador para acessar o segundo pavimento 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso em cerâmica em todas as áreas, com assentamento retilíneo e em diagonal, 
com rejunte entre as peças, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

A Unidade não possui forro, o teto é a própria laje da edificação, pintado 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 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. 
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As instalações elétricas e de lógica se distribuem por um sistema de eletrocalhas e eletrodutos 
aparentes e as prumadas de descidas ocorrem também através de eletrocalhas e eletrodutos que 
alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de sobrepor, em alumínio com pintura eletrostática branca, fixadas diretamente no 
forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para funcionários e usuários e sanitário acessível, conforme se pode 
observar na Imagem 11. 

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 salas internas. 
A Imagem 12 mostra a instalação de aparelho de ar condicionado tipo Split. 

Em algumas áreas a climatização não é suficiente, sendo necessária a utilização de ventilador para 
amenizar o desconforto térmico. 

• 
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• 	Imagem 12— Instalações elétricas e de lógica 

• 

• 

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. 
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6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 
• * BALCÃO ATENDE+ 
• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 
• INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS - IPASGO 
• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 
• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 
• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 
• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 
• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

* O Balcão @tende+, ou balcão multisserviços, não é um Órgão Parceiro, mas um conjunto de Órgãos 
Parceiros com um mix de serviços prestados por atendentes multifuncionais, que podem prestar 
serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 
biométricos, câmaras fotográficas para captura de imagens, entre outros. A diversidade de 
configurações faz com que seja necessário manter um número de equipamentos e insumos muito altos 
em estoque e backup. 
A Unidade não possui nobreak e gerador, ocasionando a interrupção dos serviços na falta de energia 
elétrica, podendo ocasionar a queima dos equipamentos eletrônicos em uso. 
O link de comunicação de dados da Unidade é de 2Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

As informações acerca do atual parque tecnológico da Unidade foram passadas pela Administração e 
estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

• 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

PAINEL DE SENHA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

QTDE 
	

ÓRGÃO 

27 
	

SEGPLAN 

1 
	

DETRAN 

5 	 SEGPLAN 

1 	 IPASGO 

2 	 OUTSOURCING 

1 	 SEGPLAN 

2 	 IPASGO 

1 	 CLÍNICA MÉDICA 

1 	 SSP 

1 	 VALID 

1 	 DETRAN 
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1 
	

JUCEG 

1 
	

SSP 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 
	

2 
	

VALID 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Posse 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 
Posse 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, 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 Posse, 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 Posse 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 	 QUIRINÕPOLIS 

Data da Visita 	 26/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Suely Aparecida da Silva Prado 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Avenida Pastor Zetil, 71, Setor Central, Quirinópolis - 
Endereço 

GO 

Localização 	 Setor Central 

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

Data Inauguração 	 02/10/2012 

Área 	 415,15 m2  

NI' de Pavimentos 	 01 pavimento térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 09 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação com a SEGPLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Quirinópolis está localizada na região central do município, em um centro 

comercial, Galeria Morumbi, com comércio variado em seu entorno. 

O Hospital Municipal de Quirinópolis está a 600 metros da Unidade e a Câmara Municipal de 

Quirinópolis à 260 metros. 

No dia 17 de agosto de 2016 foi publicado no site oficial do Vapt Vupt alteração do endereço da 

Unidade de Quirinópolis (http://www.goiasagora.go.gov.br/vapt-vupt-de-ouirinopolis-fecha-para-

mudanca-de-endereco/  ), com a seguinte mensagem: 

"Vapt Vupt de Quirinópolis terá novo endereço e será contemplado com estruturas modernas, 

ambiente climatizado, estacionamento gratuito e melhor comodidade para os usuários. Para isso, de 

acordo com a Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), por meio da Superintendência de Gestão 

do Vapt Vupt, aquela unidade suspenderá temporariamente o atendimento ao público. 
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• 	A suspensão vai desta sexta-feira, dia 19, até o dia 26, retomando o expediente na segunda-feira do 

dia 29 de agosto, das 8 às 17horas. Assim, o Vapt Vupt deixa de funcionar na Avenida Brasil, ng 276, 

no Setor Central, e passará a atender na Avenida Pastor Zetil, número 71, Galeria Morumbi, Setor 
Central." 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Quirinópolis estão apresentadas na Figura 01 e na 
Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

COLINA 
DA SERRA 

, 

 

VILA 
CAMPONESA 

Quirincipolis 

tAvenkke Pasto,  
Mil 71 - Cama 

SOL NASCENTE 
OFFICIO 

RESENDE • SANTANA 

 

SÃO FRANCISCO 

7DC106 • PROMISSÃO 

PECUÁRIA 

PARQUE 
	ALVORADA 

FLAMBOYAN7 

SANTA CLARA 

DISTRITO 
AGROINDUSTRIAL 

Go OH 

Dado. oo mapa D2C' 7 Doodl• Bras.! Te—no. En. 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

• 

 

 

Fonte: google.com.br  

A fachada do Centro Comercial onde está instalada a Unidade VAPT VUPT Quirinópolis é apresentada 
na Imagem 02. A Imagem 03 mostra a fachada da Unidade no interior do Centro Comercial. 
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Imagem 02 — Fachada do Centro Comercial — Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada da Unidade no interior do Centro Comercial 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida Pastor Zetil onde está implantada a Unidade é uma via com mão única de direção, 

pavimentada em asfalto, em boas condições de conservação, estacionamento em ambos lados e 

passeios necessitando de reparos. 

O acesso ao centro comercial é feito por escada e rampa, pois o mesmo se encontra acima do nível da 

rua e do estacionamento existente e a Unidade, por sua vez, encontra-se no nível do pavimento térreo. 

As Imagens 04 e 05 apresentam as vias de entorno da Unidade. 
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Imagem 04— Vias no entorno — Av. Pastor Zetil e Av. Brasil 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias de Entorno — Rua D. Pedro e Rua Leocádio de Souza Reis 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

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

entrada do edifício, em precárias condições de conservação e, também, escada para o nível do passeio 

onde estão instaladas as lojas do centro comercial, como se vê na Imagem 06. 

O passeio é em bloquete intertravado e como o passeio está em desnível em relação à rua existe um 

guarda-corpo em perfil tubular em ferro pintado, conforme se pode observar na Imagem 07. 

Imagem 06— Rampa de acesso ao Centro Comercial 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 
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Imagem 07 — Acesso ao Centro Comercial 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade está situada quase na esquina da Av. Brasil, uma das mais movimentadas da cidade, em 

uma posição central de acesso às vias principais da região. 

As demais vias que proporcionam a entrada na área urbana são a Rua Dom Pedro e Rua Leocárdio de 

Souza Reis. 

Não existe transporte municipal, apenas intermunicipal. A rodoviária fica à 160 metros. 

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

a pé 

A imagem 08 mostra a proximidade da Rodoviária de Quirinópolis até a Unidade. 

Imagem 08 — Proximidade da Rodoviário até a Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

• 

• 

• 

• 
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6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Quirindpolis 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 e a área de atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade. 

Imagem 09 - Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10 — Atendimento 
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• 	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 branca. 

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 mostrado na Imagem 11. 

Imagem 11— Forro e iluminação 

• 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade praticamente não possui sinalização. Não existe identificação na fachada interna dentro do 

centro comercial, nem internamente. Nos guichês de atendimento existe uma numeração colada no 

painel divisório que separa as mesas de atendimento e os Órgãos Parceiros não possuem placas de 

identificação. 

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 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 embutir, em alumínio, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

A Imagem 12 mostra as eletrocalhas e eletrodutos aparentes instalados na Unidade. 
	 \s%
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Imagem 12— Eletrocalhas e eletrodutos 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitário para uso dos funcionários e usuários e acessível, conforme Imagem 13. 

Imagem 13— 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. 

A imagem 14 mostra a instalação de aparelho tipo Split junto ao teto da Unidade. 
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6.3. Recursos Humanos 
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• 	Imagem 14— 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 possui boas instalações, tem iluminação e ventilação adequadas. 

Possui mesa coletiva para refeições, conforme se pode observar na Imagem 15. 

Imagem 15 — Copa 

• 

• 
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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 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, 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 

• 

• 

• 

• 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

SEGPLAN 

VALID 

ITEM 
	

QTDE 

COMPUTADOR 
	

22 

IMPRESSORA 
	

7 

PAINEL DE SENHA 
	

1 

SCANNER 
	

1 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

• 

• 

A Unidade VAPT VUPT Quirinópolis 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 
Quirinópolis se encontra em razoáveis condições de funcionamento; com grandes necessidades de 

melhorias pontuais na infraestrutura, instalação de sanitários e vestiários para funcionários etc. 

Existe a necessidade de melhoria da programação visual, com a implantação da programação visual 

padrão do VAPT VUPT, uniformes e crachás, visando dotar a Unidade de todo o conforto para seus 

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

clara e funcional. 

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

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

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

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

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

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

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

da Unidade VAPT VUPT Quirinópolis, 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 Quirinópolis 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 

embasarann a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE RIALMA • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

30/10/2017 

Milla Martins Mendes 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua Furtuoso Alves Guimarães, Quadra 29, Terminal 

Rodoviário. Rialma - GO 

Terminal Rodoviário 

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

29/12/2016 

302,98m2  
01 pavimento, térreo 

09 

Imóvel da prefeitura Municipal 

Imóvel cedido pela Prefeitura 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Rialma está localizada dentro do Terminal Rodoviário, que fica a 600m do 

centro comercial da cidade, o que facilita o acesso da população do entorno da cidade. 

No interior do Terminal Rodoviário existem vários tipos de comércio, como lanchonete, restaurante e 

outros, típicos de terminais. 

O local onde se encontra o Terminal Rodoviário é uma via com duas mãos de direção, pavimentada 

em asfalto e em boas condições. 

O Terminal apresenta uma estrutura precária para receber o fluxo de linhas de ônibus que têm origem 

e destino em Rialma, além dos ônibus que passam pela cidade 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Rialma 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  

A fachada do Terminal Rodoviário onde está instalada a Unidade VAPT VUPT Rialma é apresentada 
na Imagem 02. A Imagem 03 apresenta a fachada da Unidade no interior do Terminal Rodoviário. 

• 

• 



Nae, 
VaptVupt DVAPT VUPT 

I DADÃO 

A Unidade está no mesmo nível do passeio de uma das entradas do Terminal Rodoviário e em aclive 

com a outra entrada. No acesso em desnível existe uma rampa de pedestre, mas a mesma não possui 

corrimão, além de ser ocupada por motos estacionadas, conforme Imagem 04. 
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Imagem 02— Fachada do Terminal Rodoviário 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada da Unidade no interior do Terminal Rodoviário 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

As vias ao entorno da Unidade são: Rua 22, Rua 23 e Rua Frutuoso Alves Guimarães. Com  
pavimentação em asfalto e passeios em cimento. 

4.2 Acessibilidade 

• 

• 

• 

• 
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Imagem 04— Acesso ao Terminal Rodoviário 

010 

• 

Fonte: Imagem própria 

O passeio tem rebaixamento da guia, mas a locomoção de cadeiras de rodas é dificultada devido ao 

pavimento ser em bloquete de cimento, como mostra a Imagem 05. 

Imagem 05 — Acesso ao Terminal Rodoviário 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO • 	A cidade de Rialma faz divisa com o município de Ceres, separadas apenas pelo Rio das Almas. 
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• 	As áreas das duas cidades formam uma conurbação (unificação da malha urbana), ligadas por uma 

ponte. 

A Rodovia Transbrasiliana, BR-153, tem o seu trajeto ao longo da área urbana e a BR-251 e GO- 480 

atravessam a cidade se dirigido para o Município de Ceres. 

A Imagem 06 apresenta a malha urbana dos 2 municípios, Rialma e Ceres. 

Imagem 06— Malha Urbana Rialma e Ceres 

• 

 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

• 	A Unidade VAPT VUPT Rialma 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 e a área de atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade. 
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Imagem 07— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Espera 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 09 — Atendimento 

 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

11 	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 em toda área de atendimento, trazendo 

claridade ao ambiente, como mostra a 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 logornarca dos 

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

aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta entre outros, 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 
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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 lógica se distribuem por um sistema eletrocalhas embutidas no forro, e as 

prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos que alimentam as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

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

forro, em calhas duplas e lâmpadas fluorescentes. 

As instalações elétricas e lógica estão em estado precário de conservação. 

A Imagem 11 mostra as eletrocalhas de descida da Unidade. 

Imagem 11— Eletrocalhas 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade não possui sanitários, sendo utilizados pelos usuários e funcionários os já existentes no 

Terminal Rodoviário, que se encontram em péssimas condições de manutenção e higiene, conforme 

Imagens 12 e 13. 

• 

• 
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Imagem 12 -Sanitário do Terminal Rodoviário 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13 — Mictório do Terminal Rodoviário 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

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

mostrado na Imagem 14. 
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• 	Imagem 14— 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 e 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. 

O ambiente é pequeno e não está adaptado para oferecer conforto aos funcionários, conforme pode 

ser observado na Imagem 15. 

Imagem 15— 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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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: 

• BANCO DO POVO 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• PREFEITURA DE RIALMA 

• 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, scanners, leitores 

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

A Unidade possui equipamentos 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 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM QTDE ÓRGÃO 

2 SAN EAGO 

\\( 

23 SEGPLAN 
COMPUTADOR 

1 SE FAZ 

2 SSP 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

• 

QTDE 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

ITEM 

IMPRESSORA 

PAINEL DE SENHA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

ÓRGÃO 

SEM INFORMAÇÃO 

DETRAN 

SAN EAGO 

IPASGO 

SE FAZ 

SEGPLAN 

PREFEITURA 

SEGPLAN 

SSP 

VALID 

IPASGO 

SE FAZ 

SEGPLAN 

SSP 

VALID 

SSP 

VALID 

• 

• 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Rialma 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 

Rialma se encontra em razoáveis condições de funcionamento; e 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, 

entra 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 
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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 Rialma, 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 Rialma 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 

RIO VERDE 

25/10/2017 

Rosane Terezinha Melotto Rodrigues 

Supervisor 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NI' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. Presidente Vargas, n2  1650, Jardim Goiás. Rio 

Verde-GO 

Shopping Rio Verde 

Segunda a Sexta: 07h às 19h 

Sábados e pontos facultativos: 07h às 12h 

25/09/2006 

939,54m2  

01 pavimento, térreo 

14 

Propriedade particular 

Contrato de locação do Shopping Center com a 

SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Rio Verde está localizada no Shopping Rio Verde, no nível da alameda térrea 

do referido shopping. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Rio Verde 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  

A fachada do Shopping Rio Verde, onde está instalada a Unidade VAPT VUPT Rio Verde é apresentada 

na Imagem 02. A Imagem 03 apresenta a fachada da Unidade no interior do Shopping. 
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• Imagem 02- Fachada do Shopping Rio Verde - Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03- Fachada da Unidade VAPT VUPT no interior do Shopping Rio Verde 

Fonte: Imagem própria 
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4.1 Vias de Acesso 

  

   

A Avenida Presidente Vargas onde se encontra o Shopping Rio Verde possui trânsito intenso, com 

várias lojas e bancos, entre outros negócios comerciais. 

O centro da cidade de Rio Verde fica a 3,0Km e a Prefeitura Municipal está a 8,0Km da Unidade. 

As vias no entorno são pavimentadas em asfalto e o acesso ao estacionamento do shopping é em 

concreto. Pavimento das vias de acesso ao shopping se encontram em boas condições de conservação. 

A imagem 04 apresenta a Av. Presidente Vargas com seu intenso fluxo de veículos. 

Imagem 04 — Via principal em frente ao Shopping Rio Verde 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade • 	O acesso à Unidade VAPT VUPT Rio Verde se dá através da via pública ou do estacionamento do 

shopping e deste é necessário tomar o elevador ou subir as escadas para ter acesso a Unidade, 

conforme se pode observar na Imagem 05. 

Na entrada do shopping existe rebaixamento do passeio para acesso de cadeirantes. 

Imagem 05 — Entrada do estacionamento interno e escada interna de acesso à Unidade 

 

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

A Av. Presidente Vargas é a principal via da cidade e seu traçado longitudinal corta a área urbana em 

duas partes distintas. Nela, situam-se o VAPT VUPT, a Prefeitura, o Terminal Rodoviário, Empresas 

Agropecuárias, Concessionárias, Agências Bancárias, Lojas, etc. 

Duas importantes rodovias federais passam pela cidade: BR— 060 e BR- 452 além de duas rodovias 

estaduais, conforme demostrado na figura 02. 

A rodovia GO-174, na área urbana é denominada como Av. Presidente Vargas. 

Figura 02 — Rede Viária Básica 

\cp 
Q Prefeitura de Rto verde 

Ge,  gle 

Fonte: google.com.br  

Existem linhas de transporte público urbano na cidade, mas conforme informação na Unidade visitada, 

é muito pouco utilizado devido à baixa qualidade. 

O Terminal Rodoviário intermunicipal da cidade fica a 3,3Km da Unidade. 

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

bicicleta para se deslocarem até a Unidade. 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Rio Verde 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. 

• 

• 

• 

• 

loodroi 
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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 06, 07 e 08 apresentam a recepção/triagem, espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 06— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 07— Espera 

Fonte: Imagem própria 

• 

• 

• 
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Imagem 08 — 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 fibra mineral, assentado em perfis metálicos com pintura eletrostática na 

cor branca. 

A Imagem 09 mostra o forro instalado na Unidade. 

Imagem 09— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

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

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

mesmos, identificação da numeração das mesas de atendimento em perfil tubular pintado, de 
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• 	aproximadamente 80cm de altura, placas direcionadoras, placas de porta etc., todos elementos 

componentes da sinalização padrão utilizada nas Unidades. 

A Programação Visual encontra-se em 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 embutidas no forro, 

e as prumadas de descida ocorrem também através de eletrocalhas e eletrodutos aparentes que 

alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

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

fluorescentes. 

A Imagem 10 mostra as instalações elétricas e de dados da Unidade, com o rack do CPD. 

Imagem 10— Sala de informática 

• 

• 
Fonte: Imagem própria 

Página 11 de 15 



001617 '1VAPT VUPT 
VaptVupt 	k.,1  I DAMÃO 

• 	6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade não possui sanitários para uso de público e dos funcionários, são utilizados os sanitários 

disponibilizados pelo shopping, que possui sanitário acessível, conforme se pode observar na Imagem 

11. 

Imagem 11— Sanitários do Shopping 

• 

 

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 12 mostra um aparelho de ar condicionado tipo Split instalado junto ao forro da Unidade. 

Imagem 12— Ar Condicionado tipo Split 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

• 
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6.2.8. Áreas de Apoio 

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

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

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

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

utilizados. 

As instalações da copa da Unidade são boas, com mesa coletiva para uso dos funcionários, ambiente 

bem cuidado e confortável. 

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 

III 	
• . BALCÃO @TENDE+ 
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• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE RIO VERDE 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

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

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

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

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

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

A Unidade possui Terminal de Avaliação do Atendimento de forma automatizada. 

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 é de 4Mbps, fornecido pela Operadora Oi. 

Os equipamentos se encontram em boas condições de uso. 

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 

46 

ÓRGÃO 

SEGPLAN 

1 CELG 

1 SANEAGO 
IMPRESSORA 

2 PREFEITURA 

6 SEGPLAN 

PAINEL DE SENHA —F 1 SEGPLAN 

1 SCT 
LEITOR BIOMÉTRICO 

1 SEGPLAN 

SCANNER 
1 I 4 SEGPLAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 2 SEGPLAN 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 
	

QTDE 
	

ÓRGÃO 

• 

• 

TERMINAL DE AVALIAÇÃO DE 

SATISFAÇÃO DO 
	

41 
	

SEGPLAN 

ATENDIMENTO 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	4 
	

SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Rio Verde 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 
Rio Verde se encontra em boas condições de funcionamento; sem necessidade de grandes adequações 

na infraestrutura, apenas ações pontuais de melhorias. 

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 Rio Verde, 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 Rio Verde 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 

Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

RUBIATABA 

27/10/2017 

Marta Cléia Ferreira de Andrade 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua Cangerana Quadra 102 Lote 28, Centro. 

Rubiataba - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

20/03/2017 

487,84m2  

02 pavimentos, sendo que a Unidade VAPT VUPT 

funciona no piso térreo 

09 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Rubiataba está localizada no setor central, a uma quadra da principal rua de 

comércio da cidade. 

A Unidade funciona em um pequeno centro comercial, no pavimento térreo. 

A cidade possui um Terminal Rodoviário, bem próximo à Unidade, bem como a Prefeitura, Fórum, 

agências bancárias, lojas, supermercados etc. se  encontram nas vizinhanças. 

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

• 
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1111 Imagem 02 — Fachada do Centro Comercial 

 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Unidade possui no seu entorno as Avenidas Aroeira e Jataí, vias com pavimentação em asfalto e mão 

dupla, conforme se pode observar na Imagem 03 e a Imagem 04 mostra a Rua Cangenara, onde está 

situada a Unidade, via de mão dupla também. 

Os passeios dessa rua são em ladrilhos. 

Imagem 03— Vias no entorno — Av. Aroeira e Av. Jatai 

Fonte: google.com.br  

Imagem 04— Vias de Entorno — Esquina Av. Aroeira com Rua Cangenara 

• Fonte: google.com.br  

• 

• 
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111 	 4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Rubiataba se dá através de uma pequena escada de dois degraus na 

entrada do edifício e, também, uma rampa do passeio até o degrau onde está a porta principal do 

empreendimento, como mostra a Imagem 05. A rampa não possui guarda-corpo e nem guias para 

deficientes visuais, conforme se pode observar na Imagem 06. 

O passeio não possui rebaixamento da guia para acesso de cadeirantes. 

Imagem 05 — Acesso à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06 — Escada e rampa de acesso à Unidade 

• 

 

Fonte: Imagem própria 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O sistema viário do município está posicionado de forma paralela, com 2 rodovias com trajetos que 

passam direto pela cidade, a GO 334 e a BR 251, como mostra a Figura 02. 

São interligadas em seus percursos na área urbana e a BR 251 atravessa a região central da cidade. 

Esta rodovia forma uma via principal da malha viária, através da Av. Aroeira e da Av. Jataí. 

Figura 02- Malha Rodoviária Área Urbana 

9,104 tEor Geoqn .9.1 'Tern=  E-. a 

Fonte: google.com.br  

Não existe transporte urbano municipal na cidade, apenas transporte rodoviário intermunicipal. 

A Prefeitura disponibiliza transporte para os alunos que residem na área rural para as escolas 

municipais e estaduais dentro do município. 

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

moto, bicicleta ou se deslocam a pé até a Unidade. 

A Figura 03 apresenta a distância entre o Terminal Rodoviário e a Unidade e a Imagem 07 o próprio 

terminal. 

Figura 03 - Distância do Terminal Rodoviário à Unidade 

!Rua Cangerana, 
102 - Setor Central 

o 

o 
 

o 
• 

• 
• 

• 

• 

11 

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

Fonte: Imagem própria 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Rubiataba 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, espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 08— Recepção e Triagem 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 09 — Área de Espera 

 

    

Fonte: Imagem própria 

Imagem 10— Área de Atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Rubiataba está instalada em um imóvel de dois pavimentos, sendo que a 

Unidade funciona apenas no pavimento térreo e o pavimento superior é utilizado como moradia e 

depósito. 

6.2.1. Piso 

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

as peças, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em réguas de PVC, na cor branca, em algumas áreas e em outras é a própria 

laje da edificação pintada na cor branca. 

A imagem 11 mostra o forro em PVC. 

• 
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Imagem 11— Forro em PVC e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

A Unidade possui o padrão VAPT VUPT de programação visual, composto de 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 e 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; 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 aéreos, 

aparentes, em aço galvanizado, e as prumadas de descidas também são em eletrocalhas e eletrodutos 

que alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

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

forro, em calhas duplas com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

A Unidade não possui iluminação de emergência 

A Imagem 12 mostra as eletrocalhas aéreas e as prumadas de descida aparentes da Unidade. 
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Imagem 12 — Eletrocalhas e eletrodutos 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para uso do público e de funcionários adaptados para acessibilidade, 

conforme pode ser observado na Imagem 13. 

Imagem 13— Sanitário com adaptação para acessibilidade 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split, porém de pequena capacidade 

nas áreas de atendimento, deixando insatisfatório o conforto do ambiente para usuários e 

funcionários. 

Três dos equipamentos de ar condicionado são de propriedade do Detran. 

A Imagem 14 mostra um aparelho tipo Split instalado na Unidade. 
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Imagem 14 - 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 e 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 e ambientação necessária ao uso dos funcionários, com 

mobiliário inadequado, conforme se pode observar na Imagem 15. 

Imagem 15 - Copa 

Fonte: Imagem própria 
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6.3. Recursos Humanos 

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

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

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

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

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

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

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

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

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• 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 

• SUPERINTENDÊNCIA DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR - PROCON 

• SANEAMENTO DE GOIÁS - SANEAGO 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SE FAZ 

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

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

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia 

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

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

A configuração dos computadores da unidade em sua grande maioria é Core 2 Duo com memoria que 

variam de 1GB a 8GB de 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. 

O link de dados da Unidades é de 5Mbps, 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 

COMPUTADOR 

1 

15 

1 

4 

JUCEG 

SEGPLAN 

VALID 

2 	 SEGPLAN 

2 	 SEFAZ 

IMPRESSORA 	 1 	 SANEAGO 

1 	 IPASGO 

1 	 DETRAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 	1 	 VALID 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	1 	 VALID 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

1 	 JUCEG 
SCANNER 

1 	 IPASGO 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 VALID 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Rubiataba 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 

Rubiataba 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, 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 
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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 Rubiataba, 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 Rubiataba a tornará 

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

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

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

• 

• 
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• 	1. INTRODUÇÃO 

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

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 
funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

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

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

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

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

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

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 
	

SANTA HELENA DE GOIÁS • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

25/10/2017 

Cenjanne Gonçalves Riveiro 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NE" de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, Quadra 09 n2  356 

Centro. Santa Helena de Goiás - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

18/11/2014 

366.91m2  

02 pavimentos, sendo que a Unidade Vapt Vupt ocupa 

o pavimento térreo 

13 

Propriedade particular 

Contrato de locação com a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Santa Helena de Goiás está localizada na Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, Setor 

Central, em uma zona comercial bastante diversificada, próxima a posto de combustível, correios, 

escolas, hospitais, indústrias e etc. 

A unidade está a 150m da Prefeitura Municipal e a 350m do Hospital Santa Helena. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Santa Helena de Goiás estão apresentadas nas 
Figura 01 e Imagem 01, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

• 
9 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT Santa Helena de Goiás é apresentada na Imagem 02 
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Imagem 02 — Fachada — Entrada principal 

 

    

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Rua Eduvaldo Veloso do Carmo, onde está localizada a Unidade VAPT VUPT Santa Helena de Goiás 

é uma via mão única, com estacionamento ao longo dos dois lados da rua. A pavimentação é em asfalto 

e se encontra em condições satisfatórias; o passeio em pedra portuguesa em frente à Unidade está 

com o rebaixamento da guia danificado. 

Existe estacionamento para motocicleta em frente à rua. 

Nas Imagens de 03, 04, 05 e 06 são apresentadas as vias de acesso e entorno da Unidade. 

Imagem 03— Vias de acesso — Rua Eduvaldo Veloso do Carmo 

Fonte: google.com.br  

• 



007  
Vapt Vupt 

VAPT VUPT 
'DAMÃO 001643 

Imagem 04 — Imóveis no Entorno 

Inkasa Pães e Pizza. 
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Santa Helena de Goiás Irc" ,•.' 	— 

Àtto Potto.KR.02 .., . . 
1‘, 	'• 	,\ , \N- ' o  

Subway,' s,  
Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vistas das vias urbanas próximo a Av. Joaquim Ferreira de Mendonça e Rua Custodio P. Vencio 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Vista da Via de Passagem da Cidade 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Santa Helena de Goiás encontra-se em desnível com a via pública e no passeio 

tem uma rampa para acesso à Unidade que necessita de melhorias no acesso para cadeirantes, 
conforme se pode observar na Imagem 07. 

A Unidade não possui guias para deficientes visuais. ‘_( 

• 

• 

• 

• 
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Imagem 07— Rampa de acesso à Unidade 

 

    

• 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

As Rodovias GO — 210 e GO- 164 passam limítrofes as áreas periféricas do município de Santa Helena 

de Goiás e somando-se ao trajeto da GO-407 formam um anel viário no município. 

Não existem linhas de transporte municipal coletivo na cidade, apenas o transporte público 

intermunicipal que opera na Rodoviária da cidade, distante 2,4Km da Unidade. 

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

moto-táxi, moto, bicicleta, ou se deslocam a pé até a Unidade. 

A Figura 02 e Imagem 08 apresentam a malha rodoviária da área urbana e a distância da Rodoviária à 

Unidade. 

Figura 02 — Malha Rodoviária Área Urbana 

EEE O 
r,o-ar,71  

(;) Vapt Vupt Santa Neter, 
loozto1  

rcador de 
Terriperatura 

Go-tml  

 

Transporte Rodowano 

 

00-2,01 

1G0.2,  

Fonte: google.com.br  
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• 	Imagem 08— Distância da Unidade VAPT VUPT à Rodoviária 

 

• Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Santa Helena 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, espera e a área de atendimento dos Órgãos 

Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 09— Recepção e Triagem 

• Fonte: Imagem própria 
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Fonte: Imagem própria 

Imagem 11 — Área de Atendimento 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Santa Helena de Goiás funciona em um imóvel de 02 pavimentos, sendo que 

no pavimento térreo está instalada a Unidade VAPT VUPT e no pavimento superior, residências. 

O imóvel possui muitas infiltrações nas paredes. 

6.2.1. Piso 

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

peças, conforme Imagem 12. 

• 
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Imagem 12 — 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 

13. 

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 e 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 boas condições de uso. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

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

e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos também aparentes, que 

alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

O sistema de iluminação é composto de luminárias fluorescentes em calhas com duas luminárias cada. 

As Imagens 14 e 15 mostram as instalações elétricas da Unidade. 

Imagem 14 e 15 — Eletrocalhas e eletrodutos de passagem de cabos 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade está provida de sanitários masculino, feminino e sanitários acessíveis. Na Imagem 16 é 

apresentado o sanitário da Unidade. 
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Imagem 16— Sanitário 
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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 nas 

salas internas. 

A Imagem 17 mostra o aparelho de ar condicionado instalado junto 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 
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• 	de casa e necessitam de infraestrutura para acondicionar, esquentar, comer e lavar os utensílios 

utilizados. 

6.3. Recursos Humanos 

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

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

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

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

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

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

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

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

municipal. 

• 6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• 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 

• PREFEITURA DE SANTA HELENA DE GOIÁS 

• 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 e painéis de senha. 

Os comutadores possuem a mesma configuração, Core 13 com 4GB de memória RAM e estão em 

condições razoáveis 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 e demonstra 

instabilidade sempre no início do funcionamento diário. 
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6.5.1. Equipamentos de Informática 

 

  

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

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 	r  

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

COMPUTADOR 	 23 	 SEGPLAN 

SEGPLAN 

1 	 DETRAN 

1 	 CLINICA MÉDICA 

IMPRESSORA 	 1. 	 SEFAZ 

SSP 

BANCO DO POVO 

1 	 SCT 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Santa Helena 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 
Santa Helena de Goiás se encontra em razoáveis condições de funcionamento; entretanto, é 

necessário realizar 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. 

Página 15 de 16 



Vapt Vupt 
VAPT VUPT 
I DADÃO 001652 

• 	O fator tecnológico para o atendimento ao cidadão se apresenta como uma das maiores necessidades 
da Unidade VAPT VUPT Santa Helena 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 Santa Helena 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 
	

SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

27/10/2017 

Leilainy dos Santos Cordeiro 

Coordenadora 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Av. Goiás, Qd. 12, Lotes 13 e 14, Setor Central, Santo 

Antônio do Descoberto - GO 

Setor Central 

Segunda a Sexta: 08h às 17h 

30/12/2013 

620,00 m2  

01 pavimento térreo 

13 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Santo Antônio do Descoberto está localizada no setor central, zona de 

comércio e serviço com várias lojas no seu entorno. 

A Prefeitura Municipal, agências da CAIXA, Bradesco, Itaú e Correios, Hospital Municipal, colégios, 

rodoviária e uma feira coberta estão próximos à Unidade. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Santo Antônio do Descoberto 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 Santo Antônio do Descoberto é apresentada na Imagem 02 

Imagem 02 — Fachada — Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida Goiás, onde está localizada a Unidade, possui 02 pistas de rolamento, com canteiro central 

arborizado e pavimentação asfáltica em bom estado de conservação. A BR —280 e a GO- 225 são 

rodovias longitudinais que passam na cidade e são denominadas de Av. Goiás. 

As Imagens 03, 04, 05, 06 e 07 apresentam as avenidas Goiás e Conceição, além do entorno da 

Unidade. 

Imagem 03— Vias do entorno — Av. Goiás 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 04- Vias do entorno - Av. Goiás e Av. Conceição 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05— Vias do entorno — GO 225 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Proximidade da Feira Coberta e Rodoviária com a Unidade 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 07— Galpão da Feira Coberta 

 

    

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Santo Antônio do Descoberto se dá através de rampa acessível do 

passeio até a entrada da Unidade, em bom estado de conservação, porém sem guarda-corpo e sem 

guias para deficientes visuais. 

A Unidade possui estacionamento na porta e ao longo do passeio em frente e nas laterais. Vários 

veículos estacionam para se dirigirem às lojas vizinhas, dificultando o acesso dos usuários e 
cadeira ntes. 

A imagem 08 mostra a rampa para acesso à Unidade VAPT VUPT Santo Antônio do Descoberto. 

Imagem 08— Entrada acessível à Unidade 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A malha viária possui ruas ao longo da Av. Goiás, perpendiculares e equidistantes em alguns trechos, 

que distribuem o trafego de veículos para toda a cidade. O município se beneficia de duas rodoviárias, 

a Rodoviária Santo Antônio do Descoberto e Rodoviária da Queiroz, essa última mais distante da 
Unidade. 
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O município possui transporte coletivo por ônibus, por meio de concessão pública e uma empresa 
opera o sistema de transporte, que percorre vários bairros com itinerários programados pelo 
município e algumas linhas de ônibus. 
A população em geral, os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo próprio, 
moto, bicicleta ou se deslocam a pé para se locomoverem na cidade. 
Na Figura 02 é apresentada a malha do sistema viário e as Imagens 09 e 10 apresentam a Rodoviária 
de Santo Antônio do Descoberto e a Rodoviária da Queiroz. 

Figura 02— Malha do sistema viário 

PARQUE ESTRELA 
RAIVA XVIII 

=1.3. 

Q UçVofl3çIU  

PARQUE ESTRELA 
VALVA XII 

PÁROUF ESTREIA 
UIIMCNSES 

%I 

Fonte: google.com.br  

CONXOMINIO 
GUARAPAX 	RESIDÊNCIA 

ONDOMINIO 

SÃO FRANSISCO 
CONJ 1 

AU 1 AR 2 

Imagem 09— Rodoviário de Santo Antônio do Descoberto 

• 

 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 10— Rodoviária da Queiroz 

 

    

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Santo Antônio do Descoberto 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 área de atendimento dos Órgãos Parceiros 

integrantes da Unidade. 

Imagem 11— Recepção e Triagem 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 12— Área de espera e atendimento ao fundo 

 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

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

peças, conforme Imagem 13. 

Imagem 13— 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, 

porém com necessidade de reparo, pois existem diversos buracos e remendos. 

A Imagem 14 apresenta o forro e iluminação da Unidade e a Imagem 15 mostra uma parte do forro 

danificado. 

Imagem 14— Forro e iluminação 

Fonte: Imagem própria 

Página 11 de 17 



NeÍ\ 	 VAPT VU PT 
VaptVupt 	 I DAMÃO 001664 

• 
Imagem 15— Reparo no forro 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.2.3. Programação Visual 

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

Unidade e a logomarca VAPT VUPT, 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 e 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 bom estado de conservação. 

6.2.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

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

do forro e as prumadas de descidas ocorrem através de eletrocalhas e eletrodutos aparentes junto às 

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

As luminárias são de embutir, fixadas diretamente no forro com lâmpadas fluorescentes. 

7\ 
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• 	As instalações de rede necessitam de pequenos reparos em: tomadas logicas, arrumação no rack e 

instalações sob as mesas de trabalho e os equipamentos e instalação logica estão em estado razoável 

para uso. 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários masculino e feminino para uso dos funcionários, cidadãos e transeuntes. 

Faltam algumas maçanetas, ajustes nas torneiras temporizadas, assentos de vasos sanitário e foi 

identificada a necessidade de construção de 01 sanitário acessível e adequação de outro já reservado 
com essa função. 

As Imagens 16, 17 e 18 apresentam os sanitários da Unidade e as necessidades de melhorias. 

Imagem 16— Mictórios 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 17 — Sanitário acessível identificado (sem adequação) e maçanetas danificadas dos sanitários 

• Fonte: Imagem própria 

Imagem 18 — Umidade na parede do sanitário masculino 

Fonte: Imagem própria 
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• 	6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split na área de atendimento e nas salas fechadas. 

A Imagem 19 mostra a instalação do ar condicionado na Unidade. 

Imagem 19- Ar Condicionado tipo Split 

Fonte: Imagem própria 

6.2.8. Áreas de Apoio 

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

eletrodomésticos como microondas, purificador de água, geladeira e 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 20 apresenta a copa da Unidade. 

Imagem 20- Copa 

• 

  

Fonte: Imagem própria 

 

Página 14 de 17 



Ne/ 
VaptVupt 

    

 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

  

  

001667 

   

    

6.3. Recursos Humanos 

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

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

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

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

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

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

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

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

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• BANCO DO POVO 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO 

• 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 diversidade de 

configurações que seja necessário manter um número de equipamentos e insumos muito altos em 

estoque e backup. 

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

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

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

6.5.1. Equipamentos de Informática 

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

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 

LEITOR BIOMÉTRICO 

PAINEL DE SENHA 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

QTDE 

1 

ÓRGÃO 

SSP 

37 SEGPLAN 

1 VALID 

3 SAN EAGO 

1 JUNTA MILITAR 

1 SAN EAGO 

1 SCT 

1 	 IPASGO 

1 	 JUNTA MILITAR 

2 	 OUTSOURCING 

1 CIRETRAN 

1 SEGPLAN 

2 SSP 

1 SCT 

1 SINE 

3 VALID 

1 VALID 

1 IPASGO 

1 SSP 

1 VALID 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Santo Antônio do Descoberto 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 

Santo Antônio do Descoberto se encontra em razoáveis condições de funcionamento, com 

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

lógicas, de iluminação, hidrossanitárias, revisão no sistema de ar condicionado, instalação de sanitários 

e vestiários para funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão do mobiliário, pintura geral, além 

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

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

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

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

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

funcional. 
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010 	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 Santo Antônio do Descoberto, 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 Santo Antônio do 
Descoberto 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 
	

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA 
Data da Visita 
	

25/10//2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 
	

Chisleny Leão Santos Calicchio 

Função 
	

Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. Paranaíba, Quadra 56 Lote 04 s/n Setor Centro. 

São Miguel do Araguaia - GO 

Setor Central 

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

7/4/2015 

347,35m2  

01 Pavimento 

07 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia está localizada na Av. Paranaíba, Quadra 56, Lote 04, 

esquina com a Av. José Pereira do Nascimento, em uma zona de uso misto, comercial e residencial. 

Está a 600m da Praça Ovídio Martins também chamada de Praça Central da cidade, local de 

manifestações da população. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia 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  
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1111 	A fachada da Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia é apresentada na Imagem 02. 

Imagem 02 — Fachada — Entrada principal 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Av. Paranaíba, onde está localiza a Unidade, é uma via de pista simples, mão dupla, compartilhada 

nos dois sentidos de tráfego, pavimentação em asfalto e passeios alternados em bloquete sextavado 

e cimentado. É permitido o estacionamento em ambos os lados da pista. 

Outra via de acesso é a Av. José Pereira do Nascimento, que é uma via de pista dupla, mão única, com 

duas faixas de rolamento em cada direção, com barreira física central através de um canteiro 

arborizado, pavimentação em asfalto e passeios alternados em bloquete sextavado e cimentado. 

Nas Imagens 03, 04, 05 e 06 são apresentadas as vias de acesso e entorno da Unidade. • 	Imagem 03— Via de acesso - Av. José Pereira do Nascimento 

Fonte: google.com.br  
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• 

Fonte: google.com.br  

Imagem 05 — Vias do entorno — Av. José Pereira do Nascimento e a esquina desta com a Av. Paranaiba 

Fonte: google.com.br  

Imagem 06— Vias do entorno — Av. José Pereira do Nascimento 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia se dá através de uma pequena rampa, pois a 

Unidade possui um pequeno desnível com a via pública. O passeio está com o rebaixamento da guia 

danificado. 

As imagens 07 e 08 mostram a rampa de acesso à Unidade e o passeio danificado. 
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• 	Imagem 07— Fachada voltada para a Av. Paranaiba, passeio com guias rebaixadas 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08— Passeio danificado 
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S. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O município de São Miguel do Araguaia está localizado ao longo da rodovia GO-244, formando duas 

áreas diferenciadas na região. Na sua passagem na área urbana a rodovia é denominada de Av. José 

Pereira de Nascimento, tornando-se uma via de articulação do tráfego local e dos deslocamentos mais 

distantes. 

A Av. Central, perpendicular a GO-244, completa a malha viária na distribuição de seus bairros e as 

rodovias GO-164 e 244 se incorporam no seu trajeto na cidade. 

Não existem linhas de transporte coletivo na cidade, apenas transporte internnunicipal e o Terminal 

Rodoviário da cidade está a 1.100m da Unidade. 

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

moto, bicicleta, ou deslocam a pé até a Unidade. 

A Figura 02 apresenta a malha do sistema viário e as Imagens 09, 10, 11 e 12 mostram a Av. Central 

com a localização da Unidade, distância entre o terminal rodoviário e o VAPT VUPT, além do registro 

do uso de bicicletas e motos para locomoção. 

Figura 02 — Malha do sistema viário 

Fonte: google.com.br  

Imagem 09 — Av. Central e localização da Unidade 

Página 9 de 17 



. , . 
• "TerminalRodoviarto de 
• '•••  SaotMtguel do Araguaia 

  

VAPT VUPT 
I DADÃO 

  

   

001679 VaptVupt 

• 

  

   

 

Fonte: google.com.br  

Imagem 10 — Distância do Terminal Rodoviário à Unidade 

 

   

Imagem 11— Terminal rodoviário 

Fonte: google.com.br  

Imagem 12 — Uso constante de motos e bicicletas para o deslocamento na cidade 

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

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia 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 13 apresenta a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 13— Área de atendimento 

Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia está implantada no pavimento térreo e possui 

fachadas com painéis em vidro temperado, transparentes, sem proteção adequada para fechamento 

a noite. 

O imóvel apresenta trincas na estrutura, infiltrações nas paredes e o forro de gesso está danificado em 

vários locais. 

6.2.1. Piso 

A Unidade possui piso de alta resistência em todas as áreas, conforme Imagem 14. 

Imagem 14— Piso 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.2. Forro 

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

se encontra muito danificado em diversos locais, conforme Imagem 15. 

Imagem 15— Forro danificado 

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 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 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 através de calhas e eletrodutos também aparentes que alimentam 

as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

O sistema de iluminação é com luminárias fluorescentes embutidas no forro, em alumínio, em calhas 

duplas com aletas e lâmpadas fluorecentes. 
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110 	A instalações lógicas devem ser refeitas devido não se encontram adequadas na sala do CPD. 

A Imagem 16 mostra a instalação elétrica e de lógica da Unidade. 

Imagem 16— Eletrocalhas e eletrodutos de passagem de fios e cabos 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias • 	A Unidade está equipada com sanitários masculino e feminino, possuindo sanitário adaptado para 

acessibilidade, conforme Imagem 17. 

Imagem 17 — Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada por sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split nas áreas de 

atendimento e nas salas internas. 

A Imagem 18 mostra as instalações de aparelhos de ar condicionado da Unidade, com a tubulaçã 

ik
aparente. 
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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 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. 

Além da copa, a Unidade possui uma área de serviço/apoio para guarda de material e utensílios de 

limpeza, com infiltração na parede e pintura danificada, conforme mostra a Imagem 19 

Imagem 19 — Infiltração em paredes na área de apoio 

• 

• 
Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

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

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

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 
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• 	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 

• PREFEITURA DE SAO MIGUEL DO ARAGUAIA • 	• 	SANEAMENTO DE GOIÁS - SAN EAGO 

• 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. 

Todos os equipamentos possuem a mesma configuração, Core i3 com 4GB de memória RAM e estão 

em razoáveis 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 e apresenta • 	instabilidade sempre no inicio de operação da Unidade. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

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

estão consolidadas na Tabela 01. 

Tabela 01 — Parque Tecnológico 

	

COMPUTADOR 
	

22 	 SEGPLAN 

1 	 SANEAGO 

	

IMPRESSORA 
	

1 	 OUTSOURCING 

1 	 ATENDE+ 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 

LEITOR BIOMÉTRICO 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

PAINEL DE SENHA 

SCANNER 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 

QTDE 
	

ÓRGÃO 

1 
	

IPASGO 

2 
	

SEGPLAN 

1 
	

SSP 

1 
	

DETRAN 

1 	 SSP 

1 
	

DETRAN 

1 
	

SEGPLAN 

1 
	

DETRAN 

1 	 SSP 

1 	 DETRAN 

N./ 
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Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia 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 
São Miguel do Araguaia 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 São Miguel do Araguaia, 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. 

Página 16 de 



VaptVupt 
VAPT VUPT 
I DA DÃO 001686 

• 	O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT São Miguel do Araguaia 

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 
	

SENADOR CANEDO • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

25/10/2017 

Ihury Wainer Naves Mendes 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio  

Av. Progresso Qd. 02 Lt. 03 Loja 15, Conjunto Sabiá. 

Senador Canedo - GO 

Shopping Senador 

Segunda a Sexta: 08h às 18h 

21/12/2005 

519,10m2  

1 pavimento 

12 

Propriedade particular 

Contrato de locação entre o Shopping e SEGPLAN 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Senador Canedo está localizada no primeiro pavimento do Shopping Senador 

Center, na Av. Progresso, esquina com a Av. Dom Emanuel. 

O Shopping possui estacionamento para veículos e motos. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Senador Canedo 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.b,  
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A fachada do Shopping Senador onde está a Unidade VAPT VUPT Senador Canedo é apresentada na 

Imagem 02 e a Imagem 03 apresenta a entrada principal da Unidade. 

Imagem 02 — Fachada — Entrada Shopping Senador 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Entrada principal da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida Progresso onde está situado o Shopping Canedo e a Rua 23, com a qual faz esquina, são 

pavimentadas em asfalto, com 02 pistas em mão única, separadas por canteiro central. 

Os passeios são cimentados, possuem faixas para travessia de pedestres e rampas acessíveis, 

entretanto não atendem as novas normas de acessibilidade, pois não possuem guia para deficientes 

visuais. 
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As ruas Bougainville e a Miranda, que fazem limite com o shopping, são pavimentadas em asfalto, com 

caixa de via em mão única. 

As imagens 04, 05, 06 e 07 apresentam as vias principal e secundárias de acesso ao shopping. 

Imagem 04 — Via de entorno - Av. Progresso 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Vias do entorno — Rua Bougainville e Rua Miranda 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 06- Vias do entorno - Av. Av. Dom Emanuel e a Praça Criativa e área de lazer 

Fonte: google.com.br  

Imagem 07 — Vias do entorno — Av. Progresso 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Senador Canedo dentro do Shopping Canedo se dá através de rampa 

e escada, com guarda-corpo em perfil tubular em ferro pintado, porém sem guias para deficientes 

visuais, conforme se pode observar na Imagem 08. 
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Imagem 08— Rampa de acesso à Unidade 

 

    

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

O município de Senador Canedo faz parte do serviço de transporte público coletivo de passageiros da 
Região Metropolitana de Goiânia -RMG, denominada Rede Metropolitana de Transportes Coletivos — 
RMTC, que integra a capital, Goiânia, aos municípios do entorno. 
A Figura 02 mostra a malha do sistema viário do município de Senador Canedo, enquanto as Imagens 
09 e 10 apresentam a malha viária próxima à Unidade e o mapa de localização da mesma em relação 
ao Terminal Canedo. 

Figura 02— Malha do sistema viário 

IRES PAPAIS° II 

CENTRO 

• 
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DO ROSQUE II 
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Fonte: google.com.br  
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Imagem 09— Vias Principais da Malha Urbana Ligadas a Av. Dom Emanuel 

Fonte: google.com.br  

Imagem 10— Mapa de Localização do Terminal em Relação a Unidade 

Fonte: google.com.br  

A Figura 03 mostra a distância entre o terminal Senador Canedo e a Unidade. 
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Figura 03 - Distância Terminal Senador Canedo à Unidade 

 

   

Imagem 11- Terminal Rodoviário Senador Canedo 

Fonte: google.com.br  

A Figura 04 mostra os principais eixos que se integram ao Terminal Senador Canedo a Imagem 12 
apresenta os pontos de ônibus nas proximidades da Unidade. 
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Figura 04- Eixo de Transporte da Região 
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Imagem 12- Pontos de ônibus no entorno da Unidade 

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

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Senador Canedo 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 13 apresenta a área de atendimento dos Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. • 	Imagem 13 — 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. 

6.2.2. Forro 

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

forro encontra-se danificados, com buracos abertos em vários locais. 

A Imagem 14 mostra o forro da Unidade. 

• 
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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 não se encontra em boas condições de uso, sendo necessária a troca do mesmo, conforme 

Imagem. 

Imagem 15— Mobiliário 

Fonte: Imagem própria 
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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 iluminação é insuficiente, com vários pontos da Unidade com lâmpadas queimadas. 

As Imagens 16 e 17 mostram as instalações elétricas e de lógica da Unidade. 

Imagem 16 — Eletrocalhas lógica 

• 

• Fonte: Imagem própria 

Imagem 17 — Instação elétrica - CPD 

Fonte: Imagem própria • 	 \Página 15 de 20 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade não possui sanitários para o público, uma vez que o shopping tem à disposição sanitários 

masculino, feminino e sanitário acessível. 

Os sanitários dos funcionários estão com o revestimento das paredes danificado, faltando em algumas 

partes, conforme mostra a Imagem 18. 

Imagem 18— Detalhes pintura, ausência de revestimento nos sanitários 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui o sistema de ar condicionado com aparelhos tipo Split, entretanto a climatização não 

está satisfatória para o conforto térmico dos usuários e funcionários. 

A Imagem 19 mostra um aparelho Split instalado junto ao forro da Unidade. 

Imagem 19 — Ar Condicionado tipo Split • 

\-7 

  

 

Fonte: Imagem própria 
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• 	6.2.8. Áreas de Apoio 

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

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

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

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

utilizados. 

A copa da Unidade não possui o conforto necessário para o uso dos funcionários, conforme Imagem 

20. 

Imagem 20— Copa 

• 

• 

• 

Fonte: Imagem própria 

6.3. Recursos Humanos 

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

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

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

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

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

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

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

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

municipal. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CLÍNICA MÉDICA 
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• 

QTDE 	 ÓRGÃO 

li 	 SEGPLAN 

T.R.E 

5 	 SCTSINE 

1 
	

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

6 
	

PREFEITURA 

2 
	

SEFAZ 

2 
	

DETRAN 

3 
	

SSP 

3 	 SEGPLAN 

1 	 DETRAN 

1 	 SEFAZ 

ITEM 

COMPUTADOR 

IMPRESSORA 
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• 	• 	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 

• PREFEITURA DE SENADOR CANEDO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• SECRETARIA DA FAZENDA - SEFAZ 

• SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA E JUSTIÇA 

• TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - TRE 

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

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

serviços dos diversos órgãos integrantes do mesmo. 

6.5. Tecnologia • 	A Unidade possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

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

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

muito altos em estoque e backup. 

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

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

A Unidade possui dois Links de dados, sendo um de 4MB fornecido pela Operadora Oi e outro link via 

rádio de 8MB, fornecido pela TURBNET 

Os equipamentos estão sucateados, necessitando de troca de todo o parque computacional. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

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

estão consolidadas na Tabela 01. 

• 	Tabela 01— Parque Tecnológico 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 	r  

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

3 	PREFEITURA DE SENADOR CANEDO 

2 	 T.R.E 

1 	 I PASGO 

1 	 SSP 

1 	 SCT/SINE 

3 	 DETRAN 

2 	 SSP 
LEITOR BIOMÉTRICO 

1 	 SCT/SINE 

2 	 T.R.E 

1 	 DETRAN 

2 	 SSP 
PAD DE ASSINATURA DIGITAL 

1 	 SCT/SINE 

2 	 T.R.E 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

1 	 IPASGO 

SCANNER 	 1 	 JUCEG 

1 	 DETRAN 

3 	 SEGPLAN 

2 	 SSP 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 DETRAN 

1 	 SCT/SINE 

2 	 T.R.E 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Senador Canedo 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 
Senador Canedo se encontra em precárias condições de funcionamento; necessitando de melhorias 

gerais 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 
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01110 	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 Senador Canedo, 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 Senador Canedo a 

411 

	

	
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 
	

TRINDADE CENTRO 

Data da Visita 	 27/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Betânia Alves de Souza 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

• 

Endereço 	 Rua Moisés Batista n2  189, 22  andar — Centro. Trindade 

- GO 

Localização 	 Setor Central 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a Sexta: 07h às 19h 

Sábados e pontos facultativos: 07h às 12h 

Data Inauguração 	 30/08/2003 

Área 	 590m2 

N° de Pavimentos 	 01 pavimento térreo 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 11 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação entre a SEGPLAN e proprietário 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Trindade Centro está localizada na região central da cidade, em um edifício 

comercial. 

A unidade funciona no segundo andar de um edifício e no primeiro andar se encontra o Primeiro 

Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis. 

A Prefeitura Municipal encontra-se nas proximidades da Unidade e o Hospital São Camilo está a 160m 

da mesma. 

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

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

N 
Vaptliupt 

• 

001711 

9 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

Fonte: google.com.br  

A fachada do prédio onde está implantada a Unidade VAPT VUPT Trindade Centro é apresentada na 

Imagem 02 e a Imagem 03 apresenta a entrada da Unidade no interior do edifício. 
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• 	Imagem 02— Fachada do edifício da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 —Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

As ruas ao entorno da Unidade são a Rua Moisés Batista e a Rua Boa Vista, vias de mão única; a Rua 

Rocha Lima e Av. Cel.Anacleto, ambas vias de mão dupla. 

A pavimentação das vias é em asfalto e os passeios são em pedra e pedras portuguesas. 

As vias possuem faixas de travessias de pedestre. 

As Imagens 04, 05 e 06 apresentam as vias de entorno da Unidade. 
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Imagem 04— Via de entorno - Rua Boa Vista 

 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Vias do entorno — Rua Moisés Batista e Rua Rocha Lima 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 06— Vias do entorno — Av. Cel Anacleto 

Fonte: google.com.br  

• 

[y 
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4.2 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Trindade Centro se dá através de rampa do nível do passeio até a 

entrada do edifício, em bom estado de conservação, guarda-corpo em aço inox, porém sem guias 

para deficientes visuais, conforme se pode observar na Imagem 07. 

Como a Unidade está localizada no segundo pavimento da edificação o acesso é feito através de 

escada ou elevador, que constantemente apresenta problemas. 

A imagem 08 mostra o elevador e a escada interna para acesso à Unidade. 

Imagem 07— Rampa de acesso a entrada da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 08 — Elevador e escada de acesso à Unidade 

• 

 

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

O sistema viário principal é formado por vias estruturais que passam pela cidade e se cruzam em três 

pontos, criando uma área cujo perímetro urbano tem a forma de um triangulo, que são a Rodovia 

dos Romeiros, a Av. Raimundo F. de Aquino e a Av. Manoel Monteiro, conforme se pode observar na 

Imagem 09. 

Imagem 09 — Vias estruturais 

• 

 

Fonte: google.com.br  

Além das vias estruturais, formam a malha viária da cidade as vias perimetrais, coletoras e locais, 

distribuindo o transito na área urbana e periférica 

O município de Trindade faz parte do serviço de transporte público coletivo de passageiros da Região 

Metropolitana de Goiânia -RMG, denominada Rede Metropolitana de Transportes Coletivos — RMTC, 

que integra a capital aos municípios do entorno. O Terminal Integrado de Trindade é coligado a rede 

integrada da capital Goiânia. 

Existem linhas de ônibus que fazem diariamente a ligação intermunicipal e que passam próximo à • 	
veículo próprio, moto, bicicleta, ou se deslocam a pé até a Unidade, que está distante 1,2 Km do 

Unidade. A população em geral, funcionários, cidadãos e prestadores de serviços também utilizam 

Terminal Integrado de Coletivos. 

A Figura 02 mostra a distância da Unidade ao Terminal Integrado de Trindade e a Imagem 10 apresenta 

o próprio terminal. 

Figura 02 — Distância entre Unidade VAPT VUPT e o Terminal de Coletivos 

• 
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A Unidade VAPT VUPT Trindade Centro possui o modelo de atendimento composto por balcão único 

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

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

informações. 

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

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

ao atendimento propriamente dito. 

Fonte: google.com.br  

Imagem 10 — Terminal de Ônibus 

Fonte: google.com.br  

A Imagem 11 mostra o mapa do sistema viário do município e a localização da Unidade. 

Imagem 11— Mapa do Sistema Viário e Localização da Unidade VAPT VUPT 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 
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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 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 área de espera 

• 

rbpt AQUI TEM 
vuPt GOVERNO 

601A5 

.2,,  Andar 
UNIDADE DE TRINDADE 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 13— Área de Espera 

• 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 14 — Área de Atendimento 
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Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

6.2.1. Piso 

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

peças, na cor bege claro. 

6.2.2. Forro 

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

apresentando fissuras e rachaduras em alguns locais, 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. 
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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 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. Existem problemas 

com a instalação elétrica, que não foi dimensionada para o consumo da Unidade, pois o disjuntor geral 

desarma quando são ligados todos os aparelhos de ar condicionado. 

As instalações de elétrica e lógica precisam de revisão, pois muitos fios e cabos se encontram soltos e 

desarrumados, como mostra a Imagem 16. 

Imagem 16— Eletrodutos e instalações elétricas e de lógica 

• 

 

Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A unidade possui sanitários de público e de funcionários, entretanto os sanitários não possuem janelas 

e os exaustores não funcionam. 

O sanitário alocado para a acessibilidade não possui as barras de apoio e o vaso sanitário não é 

adaptado. 

A pia da copa está constantemente entupida. 

A Imagem 17 mostra o sanitário acessível e a bancada do sanitário masculino. 
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Imagem 17 —Sanitário acessível e sanitário masculino 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, mas que não estão funcionando de forma satisfatória, 

causando desconforto térmico para os usuários e funcionários. 

6.2.8. Áreas de Apoio 

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

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

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

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

utilizados. 

A copa da Unidade não possui um ambiente acolhedor e confortável para uso dos funcionários. 

Existem mesas coletivas para as refeições, conforme mostra a Imagem 18. 

vePtifuPt 
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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+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS -JUCEG 

• 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, PAD de assinatura digital, entre outros. 

Os computadores possuem mais de 5 anos de uso e se encontram sucateados. 

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. 

É necessária troca dos equipamentos de TI e reparo de toda rede lógica. 

6.5.1. Equipamentos de Informática 

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

estão consolidadas na Tabela 01. • 	
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Tabela 01— Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE DE INFORMÁTICA ,„ 	• 

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

31 	 SEGPLAN 

2 	 SSP 

COMPUTADOR 	 1 	 CELG 

1 	 JUCEG 

1 	 VALID 

3 	 SEGPLAN 

IMPRESSORA 	 1 	 DETRAN 

1 	 SSP • 
LEITOR BIOMÉTRICO 
	2 	 SSP 

1 	 DETRAN 

1 	 SCT 

1 	 VALID 

1 	 DETRAN 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	2 	 SSP 

1 	 SCT 

PAINEL DE SENHA 	 1 	 SEGPLAN 

1 	 DETRAN 

2 	 SSP 
CÂMARA FOTOGRÁFICA 

1 	 SCT 

2 	 SEGPLAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

1111 	
A Unidade VAPT VUPT Trindade Centro não possui Solução Tecnológica de Relacionamento com o 

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

7. CONCLUSÃO 

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

Trindade Centro 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 vestiários para funcionários, 

melhorias nas áreas de apoio, 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 
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• colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às necessidades de informação clara e 
funcional. 

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

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

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

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

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

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

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

da Unidade VAPT VUPT Trindade Centro, 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 Trindade Centro a 

411 	
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 	 TRINDADE MAYZA 

Data da Visita 	 27/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Geordany Braga Santana Gomides 

Função 	 Coordenadora 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Av. Elizabeth Marques esq. com  Rua Mangabeiras, 

Endereço 	 Quadra 45, Lotes 19 a 21, Centro Comercial Maysa. 

Trindade - GO 

Localização 	 Setor Maysa — Centro Comercial Maysa 

Horário de Funcionamento 	 Segunda a sexta — das 08:00 às17:00h 

Data Inauguração 	 01/09/2017 

Área 	 441m2 

01 pavimentos. A Unidade VAPT VUPT ocupa o 
N° de Pavimentos 

subsolo do imóvel 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 07 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Locação sem ônus para a SEGPLAN 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Trindade Maysa está situada no subsolo do Centro Comercial Maysa. 

O centro comercial possui estacionamento próprio. 

O Centro Comercial está a 160m da Praça Diego Machado. 

A área onde está a Unidade é de uso misto, está em processo de expansão com construções de novas 

residências e prédios comerciais. 

A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT Trindade Maysa 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  

As Imagens 02 e 03 apresentam a fachada do edifício onde está implantada a Unidade VAPT VUPT 
Trindade Maysa e a entrada da Unidade no interior da edificação. 

(ri 
• 	
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Imagem 02 — Fachada do prédio Comercial Maysa onde está localizada a Unidade VAPT VUPT 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 — Fachada — Entrada da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida Elizabeth Marques onde está localizada a Unidade e as vias próximas, como a Rua 

Ma ngabeiras, a Rua Boa Esperança e a Avenida Aparecida são vias de sentido duplo, pavimentadas em 

asfalto e os passeios são em paralelepípedo. 

As ruas do entorno possuem sinalização precária, mas existem faixas para travessia de pedestres. As 

rampas de acesso são inadequadas, com elevados desvios para deficientes e não atende as novas 

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

As Imagens 04 e 05 mostram as vias e passeios no entorno da Unidade. 
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Imagem 04— Via de entorno- Rua Aparecida 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 05 — Vias do entorno — Rua Elizabeth Marques e Rua Mangabeiras 

Fonte: Imagem própria 

4.2 Acessibilidade 

A Unidade VAPT VUPT Trindade Maysa está situada no subsolo do edifício comercial aonde a mesma 

está instalada 

O acesso se dá por meio de escada e elevador, conforme Imagem 06. 

Imagem 06— Acesso à Unidade por elevador e escada 

Fonte: Imagem própria 
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5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Trindade Maysa está situada às margens da Rodovia dos Romeiros, GO-060, 
tendo como vias principais de acesso Setor Maysa a Av. Elizabeth Marques, a Rua Padre Bernardes e a 
Av. Goiânia. 
Com a extensão do Eixo Anhanguera para Trindade e a reforma do Terminal Vera Cruz, o adensamento 
populacional dos bairros periféricos foram aumentando ao longo da rodovia. 
O Setor Maysa, situado na região Leste de Trindade, que um dos municípios que integram a Região 
Metropolitana de Goiânia, possui uma população mais carente do que a encontrada na região da 
Unidade VAPT VUPT Trindade Centro. 
A Figura 02 e a Imagem 03 mostram o sistema viário do Setor Maysa, no município de Trindade. 

Figura 02 - Sistema Viário - Setor Maysa 
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Fonte: google.com.br  
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Figura 03 - Vias do Setor Maysa 
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Com o prolongamento do Eixo Anhanguera e a adequação do Terminal Vera Cruz, a região foi 

contemplada com linhas de ônibus alimentadoras que percorrem o interior dos bairros. 

O Terminal Vera Cruz possui ligação com o Terminal Padre Pelágio, que concentra uma das maiores 

demandas de passageiros da Região Metropolitana de Goiânia, e está distante cerca 3,5 Km da 
Unidade. 

A Rodovia GO-060 possui uma passarela para a travessia da população, no trecho onde se localiza o 

Terminal. 

Apesar da existência de toda essa infraestrutura de transporte, hoje existem poucas linhas de ônibus 

que circulam no Setor Maysa, mas algumas passam na porta da Unidade, como as linhas 311 e 140. 

Além disso, a população em geral, os funcionários, cidadãos e prestadores de serviços utilizam veículo 

próprio, moto, bicicleta, ou se deslocam a pé para se locomover até a Unidade 

A Imagem 07 mostra a distância do Centro Comercial Maysa ao Terminal Vera Cruz. A Imagem 08 

apresenta as vias por onde circulam os ônibus no Setor Maysa e a Imagem 09 mostra o Terminal Vera 

Cruz. 

Imagem 07 — Distância Terminal Vera Cruz à Unidade 

• 

• 

• 
Fonte: google.com.br  
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Imagem 08— Vias de circulação de ônibus no Setor Maysa 

Fonte: google.com.br  

Imagem 09 — Terminal Vera Cruz 

Fonte: Imagem própria 

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

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

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

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

informações. 

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

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

ao atendimento propriamente dito. 
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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 10 apresenta a recepção/triagem e espera, e a Imagem 11 a área de atendimento dos 

Órgãos Parceiros integrantes da Unidade. 

Imagem 10— Recepção/triagem e Área de Espera 

Fonte: magem própria 

Imagem 11 — 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 réguas de PV, na cor branca, em toda área de atendimento, 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 testeira com nome ad 

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 bom 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 descida ocorrem junto as paredes para alimentar as mesas de 

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, fixadas diretamente no forro, com lâmpadas fluorescentes. 

Os quadros elétricos não possuem identificação e a Unidade apresenta muitas quedas de energia. 

A Imagem 13 mostra o quadro elétrico e as instalações de lógica da Unidade. 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

Os sanitários para o público e acessível só estão disponíveis nas instalações do prédio comercial e em 

quantidade insatisfatória. 

O sanitário acessível masculino do prédio comercial não é acessível a cadeirantes devido a diferença 

de nível e porta com largura inadequada. 

Existe um odor desagradável em toda Unidade, que pode estar relacionado a problemas no retorno 

do esgoto. 

A imagem 14 mostra o sanitário acessível. 

Imagem 14— Sanitário acessível 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade é climatizada com aparelhos Split, entretanto os equipamentos são antigos e o conforto 

térmico do ambiente é insatisfatório para os usuários e funcionários, sendo necessária a troca dos 

equipamentos de ar condicionado. 

A Imagem 15 apresenta a instalação de um aparelho Split junto ao forro da Unidade. 

Imagem 15 — 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 está com piso manchado em alguns locais, conforme mostra a Imagem 16. 

Imagem 16 — 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: 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CLÍNICA MÉDICA 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• 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, PAD de assinatura digital, entre outros. 

Os computadores foram doados pelo proprietário do imóvel, entretanto não existe documentação de 

garantia dos mesmos. 

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 

11111F._ 	111111, 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

3 	 SCT 

COMPUTADOR 	 1 	 DETRAN 

26 	 SEGPLAN 

IMPRESSORA 	 3 	 SEGPLAN 

LEITOR BIOMÉTRICO 	1 	 DETRAN 

PAD DE ASSINATURA DIGITAL 	1 	 DETRAN 

PAINEL DE SENHA 	 2 	 PROPRIETÁRIO DO IMOVEL 

1 	 IPASGO 
SCANNER 

1 	 DETRAN 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 DETRAN 
Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Trindade Maysa 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 

Trindade Maysa se encontra em razoáveis condições de funcionamento, com necessidade de 

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

iluminação, hidrossanitárias, 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 Trindade Maysa, que não dispõe de canais de relacionamento com o cidadão, 

como portal de serviços, aplicativos mobile, call center, terminais de autoatendimento e outros, 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 Trindade Maysa 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 	 VALPARAÍS0 DE GOIÁS 

Data da Visita 	 27/10/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Wemerson Alves dos Santos 

Função 	 Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 	 Rodovia BR-040 km 13, Parque Esplanada III, Shopping 

Sul, Lojas 13/17. Valparaíso - GO 

Localização 	 Shopping Sul 

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

Data Inauguração 	 16/09/2003 

Área 	 360,00 tri2  

N° de Pavimentos 	 01 Pavimento 

Qtde. Órgãos Parceiros 	 12 

Imóvel 	 Propriedade particular 

Locação 	 Contrato de locação entre a SEGPLAN e o Valparaíso 

Shopping 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT Valparaíso de Goiás está localizada no interior do Shopping Sul, com a entrada 

principal pela Avenida Marginal da BR-040 / Rodovia Juscelino Kubistchek, 

No interior do Shopping existe uma agência bancária da CAIXA, praça de alimentação, grandes lojas de 

roupas, cinemas, lotérica, farmácia etc. Na área externa possui amplo estacionamento e próximo à 

entrada do shopping existe um posto de combustível e passarela sob a BR-040 / Rodovia Juscelino 

Kubistchek. 

O Shopping Sul possui 1.350 vagas de estacionamento. 

A Prefeitura Municipal está à 3.800 metros da Unidade. 

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

A fachada do Shopping Sul, onde se encontra a Unidade VAPT VUPT Valparaíso de Goiás é 
apresentada na Imagem 02. A entrada da Unidade é apresentada na Imagem 03. 
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• Imagem 02 -Valparaíso Shopping 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 03 - Entrada para a Unidade 

Fonte: Imagem própria 

4.1 Vias de Acesso 

A Avenida Marginal onde está situado o Shopping Sul é uma via com 2 pistas de rolamento, com 

canteiro central, pavimento asfáltico em boas condições de conservação, assim como sinalização aos 

veículos e pedestres. 

A Imagem 04 mostra as vias no entorno do Shopping. Sul. 
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Imagem 04— Vias de acesso — Rod. BR 040 JK Km 13- Parque Esplanada III 

Fonte: google.com.br  

4.2 Acessibilidade 

O acesso ao Shopping Sul, onde está situada a Unidade VAPT VUPT Valparaíso de Goiás se dá através 

de rampa do nível do passeio até a entrada do Shopping Sul, conforme mostra Imagem 05. 

Imagem 05 — Acesso ao Valparaíso Shopping 

Fonte: Imagem própria 

5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

Valparaíso de Goiás tem um dos seus limites constituído pela DF-290 e na direção norte- sul, 
atravessando a cidade próximo das áreas periféricas, a Rod. Juscelino Kubitschek. 
A interseção destas rodovias é formada por um trevo, com separação de nível, com passagens livres 
sem contato com qualquer outro fluxo de tráfego, conforme demostrado na Figura 02. 
As rodovias Juscelino Kubitschek e a DF- 290, se constituem em eixos viários da cidade, distribuindo o 
trafego na área urbana através de uma malha linear, formada por avenidas e ruas paralelas e 
perpendiculares com quarteirões de diversas dimensões. 
Destacam-se com um movimento maior de veículos, A Av. 15 de junho, R.12, R. Um, Rua Aumerson 
Passos, R. Seis, R. Novemta e Um, R. 59 e R. 29, além das ruas Gleba A e Rua Minas Gerais, que 
englobam com seus traçados quarteirões da cidade 

\\I
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0110 	Os moradores de Valparaíso de Goiás se utilizam do transporte público que faz o itinerário Valparaíso 
— Brasília e itinerários para as cidades satélites do Distrito Federal e de Cooperativas de transporte 

público coletivo que realizam o transporte de passageiros entre os diversos bairros da cidade. 
O Município possui uma Rodoviária para o embarque e desembarque das linhas de ônibus e demais 

meios de transportes da cidade. 

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

moto, bicicleta, ou ase deslocam a pé até a Unidade. 

Figura 02 — Mapa de Rodoviário 

Cidade 
Ocidental 

Fonte: google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Valparaíso de Goiás possui o modelo de atendimento composto por balcão 

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

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

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

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

ao atendimento propriamente dito. 

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

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

Diagnóstico. 

As Imagens 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 

Imagem 08 — Área de Atendimento 
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Fonte: Imagem própria 

6.2. Aspectos de Infraestrutura e Instalações 

A Unidade VAPT VUPT Valparaíso de Goiás situada no Shopping Sul necessita de uma reforma geral 

nas instalações prediais, contemplando a revisão urgente do teto e instalações elétricas, em função 

das rachaduras e infiltrações nas paredes do imóvel, conforme Imagem 09. 

Imagem 09— Área de atendimento com vazamento 

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 10. 

Imagem 10— Piso da Área de Atendimento 
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Fonte: Imagem própria 

6.2.2. Forro 

A Unidade possui forro em gesso acartonado, pintado 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 de 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 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 razoável estado de conservação. 

6.2.4. Mobiliário 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Claro ou Argila. 

O mobiliário se encontra em condições razoáveis de uso, com muitas peças danificadas, como mostra 

a Imagem 11. 

Imagem 11- Mobiliário 
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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 

embutidas no forro, e as descidas ocorrem através de eletrodutos também embutidos nas paredes 

que alimentam as mesas de trabalho e pontos de atendimento. 

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

forro, em calhas duplas e lâmpadas fluorescentes. 

As instalações elétricas estão em estado precário de conservação, conforme pode ser observado na 

Imagem 12. 

Imagem 12 — Instalações elétricas 

Fonte: Imagem própria 
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6.2.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitário para uso dos funcionários em estado precário de conservação, com 

entupimentos, saída de esgoto exposta e também é utilizado como depósito de material de limpeza e 

utensílios. 

Os usuários utilizam os sanitários do Shopping Sul. 

As Imagens 13 e 14 mostram os sanitários para uso dos funcionários na Unidade. 

Imagem 13 —Sanitário masculino dividido com a função almoxarifado 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 14 — Saída de esgoto 

Fonte: Imagem própria 

6.2.7. Instalações de Ar Condicionado 
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A Unidade é climatizada com aparelhos Split e Split Cassete, conforme mostra a Imagem 15. 

Imagem 15 — 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 visto 

na Imagem 16. 

Imagem 16— Copa 
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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 

1111 	A Unidade possui os seguintes Órgãos Parceiros: 

• AGÊNCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA 

• * BALCÃO @TENDE+ 

• CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

• CELG DISTRIBUIÇÃO 

• CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE GOIÁS -COREN 

• DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

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

• JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS - JUCEG 

• SANEAMENTO DE GOIÁS — SANEAGO 

• SECRETARIA DE CIDADANIA E TRABALHO - SCT 

• 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 possui um parque tecnológico composto de computadores, impressoras, scanners, leitores 

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

configurações faz seja necessário manter um número de equipamentos e insumos muito altos em 

estoque e backup. 

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

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

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

6.5.1. Equipamentos de Informática 

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

estão consolidadas na Tabela 01. 
Tabela 01—Parque Tecnológico 

EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

ITEM QTDE 	 ÓRGÃO 

4 	 SANEAGO 

2 	 JUCEG 

1 CELG 

16 SEGPLAN 

COMPUTADOR 1 COREN 

1 VALID 

5 SCT 

1 SEFAZ 

2 SSP 

1 
1 COREN 

1 SANEAGO 

1 SEFAZ 

IMPRESSORA 1 CELG 

2 OUTSOURCING 

1 DETRAN 

1 IPASGO 

1 SEGPLAN 

3 VALID 
LEITOR BIOMÉTRICO 

2 SCT 

PAINEL DE SENHA 1 SEGPLAN 

3 JUCEG 
SCANNER 

1 IPASGO 
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EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 	 • 
_ 

ITEM 	 QTDE 	 ÓRGÃO 

CÂMARA FOTOGRÁFICA 	1 	 VALID 

Fonte: Administração da Unidade 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Valparaíso 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 
Valparaíso de Goiás se encontra em precárias condições de funcionamento; com necessidade de 

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

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

funcionários, melhorias nas áreas de apoio, revisão ou troca do mobiliário, pintura geral, além da 

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

A melhoria da infraestrutura da Unidade possibilitará um ganho qualitativo no atendimento ao 

cidadão, ao proporcionar um ambiente mais humanizado e adequado para os funcionários e 

colaboradores que ali atuam. 

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

dos mobiliários e utensílios, visando dotar a Unidade de todo o conforto para 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 Valparaíso 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 Valparaíso 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 	 PADRÃO SIN E 

Data da Visita 
	

17/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NI' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Rua 3, 916 - St. Central, Goiânia - GO, 74020-020 

Setor Central 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT SEMDIT (SINE) se encontra fechada desde 04 de março de 2015, tendo sua 

demanda alocada para a Unidade VAPT VUPT Referência, localizada na Rua 4, n2  925, no Edifício 

Trianon, Centro, Unidade está que passou a ser denominada Unidade Referência do Trabalhador, do 

Idoso e da Pessoa com Deficiência. 

Fonte: http://www.portaldoservidor.go.gov.br/postiver/194548/vapt-vupt-padrao-sine-tem-novo-

endereco).  

Em 06 de outubro de 2016, a Unidade Referência do Trabalhador, do Idoso e da Pessoa com Deficiência 

teve sua demanda realocada para as demais Unidades VAPT VUPT de Goiânia que possuem 

acessibilidade conforme legislação vigente, em acordo definido com o Conselho Estadual dos Direitos 

da Pessoa com Deficiência. 

Este imóvel encontra-se atualmente descaracterizado, sem qualquer menção ao Programa VAPT 

VUPT. 	
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A fachada da Unidade VAPT VUPT SEMDIT (SINE) é apresentada na Imagem 02. 
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• 	Fonte:  http://www.segpla  n.go.gov.br/index.php?option=com  content&view=article&id=18312:vapt- 
vupt-muda-atendimento-ao-cidadao-pne&catid=42&Itemid=705  

A localização e a situação da antiga Unidade VAPT VUPT SEMDIT (SINE) estão apresentadas na Figura 
01 e na Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 — Mapa de Localização 

9 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01 — Mapa de Situação 

• 
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Imagem 02 — Fachada e entrada da Unidade 

 

Fonte: Imagem própria 
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1. INTRODUÇÃO 

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

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 
funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

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

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

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

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

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

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE  - 	 PADRÃO SINE 

Data da Visita 	 17/11/2017 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 	Brunno Montandon Souza 

Função 	 Coordenador 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Rua São Geraldo Qd. 83 Lt. 1/18 Bairro Ipiranga — 
Endereço 

Goiânia — GO 

Localização 	 Ipiranga 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

N° de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

A Unidade VAPT VUPT 'piranga Shopping foi realocada entre os meses de setembro a outubro de 

2017 para a Unidade VAPT VUPT Portal Shopping. 
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001766 • 	A localização e a situação da Unidade VAPT VUPT 'piranga Shopping estão apresentadas na Figura 01 
e na Imagem 01, respectivamente. 

Figura 01 —Mapa de Localização 

Fonte: google.com.br  

Imagem 01— Mapa de Situação 
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Fonte: google.com.br  

A fachada da Unidade VAPT VUPT 'piranga Shopping é apresentada na Imagem 02. 
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• 	1. INTRODUÇÃO 

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

Técnica, Fator de Pontuação F9, foi realizada visita técnica em todas as Unidades VAPT VUPT em 
funcionamento no Estado de Goiás, com o objetivo de coletar informações acerca de aspectos como a 

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

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

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

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

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

embasaram a elaboração do Relatório Diagnóstico da Unidade. 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 

UNIDADE 
	

PADRÃO DEFENSORIA PÚBLICA • Data da Visita 

Nome do Acompanhante do VAPT VUPT 

Função 

01/12/2017 

Alexandre Cruz 

Coordenador 

• 

3. INFORMAÇÕES DA UNIDADE 

Endereço 

Localização 

Horário de Funcionamento 

Data Inauguração 

Área 

NE' de Pavimentos 

Qtde. Órgãos Parceiros 

Imóvel 

Locação 

Condomínio 

Avenida Olinda, Qd G. Lote 04 - Park Lozandes, 

Goiânia - GO 

Park Lozandes 

Segunda a Sexta: 07h às 19h 

27/09/2017 (Fonte: 

http://www.goiasagora.go.gov.br/defensoria-publica- 

muda-local-de-atendimento-de-alguns-nucleos/) 

Aproximadamente 300,00 rri2  

1 pavimento térreo 

01 

Fórum Cível 

Imóvel cedido à SEGPLAN sem ônus 

4. ASPECTOS DA LOCALIZAÇÃO, VIAS DE ACESSO E ACESSIBILIDADE 

4.1 Localização 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública está situada em uma região predominantemente 

residencial, entretanto com área de comércio no entorno da Avenida Olinda. 

A Unidade funciona desde o segundo semestre de 2017 no prédio do Fórum Cível, na parte do fundo 

da edificação. Anteriormente, a Unidade funcionava na Rua 72, n° 312, Setor Jardim Goiás - Goiânia-

GO como informado no site oficial do VAPT VUPT. 

A Figura 01 e a Imagem 01 mostram o Mapa de Localização e o Mapa de Situação, respectivamente. 
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Figura 01 — Mapa de Localização 

Lo,andes Shoptang 
Q 

Fonte: google.com.br  

Fonte: google.com.br  

As fachadas frontal e de fundo do Fórum Chiei são apresentadas nas Imagens 02 e 03 e entrada da 
Unidade está apresentada na Imagem 04. 
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• Imagem 02 — Fachada Principal 

Fonte: imagem própria 
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Imagem 03 — Fachada de fundo do Fórum Cível 

Fonte: imagem própria 

Imagem 04— Entrada da Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública 

Fonte: Imagem própria 
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Nas proximidades da Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública estão alguns empreendimentos 
importantes, como o Lozandes Shopping, Paço Municipal, Ministério Público Federal e estádio de 
futebol Serra Dourada, conforme apresentados nas Imagens 05, 06, 07, 08. 

Imagem 05 — Imóveis do Entorno — MPF — Ministério Público Federal 

Fonte: imagem própria 

Imagem 06— Imóveis do Entorno — Lozandes Shopping 

Fonte: google.com.br  
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Imagem 07 — Imóveis do Entorno — Paço Municipal 

Fonte: google.com.br  

Imagem 08 — Imóveis do Entorno — Estádio Serra Dourada 

Fonte: google.com.br  

4.2 Vias de Acesso 

A Avenida Olinda é uma via com 02 pistas, separadas por canteiro central, possui faixa de travessia de 

pedestre com semáforo em frente ao prédio do Fórum Cível. No entorno estão a Avenida PL3 e PL2 e 

Avenida do Cerrado, todas com 02 pistas separadas por canteiro central. 

As vias são pavimentadas em asfalto, possuem rampas de acesso e estão em ótimo estado de 

conservação. 

A imagem 09 apresenta a Av. Olinda. 
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Fonte: Imagem Própria 

4.3 Acessibilidade 

O acesso à Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública se dá através de rampa do nível da rua até 

a entrada do edifício, em bom estado de conservação, com piso em granito antiderrapante, sem guias 

para deficientes visuais, guarda-corpo em aço inox, conforme se pode observar na Imagem 10. 

As Imagens 10 e 11 mostram as rampas e faixa de travessia de pedestres para acesso à Unidade VAPT 

VUPT Padrão Defensoria Pública. 

Imagem 10— Vias de Entorno e Acessibilidade — Rampa de Acesso 

Fonte: imagem própria 
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Imagem 11 — Vias de Entorno e Acessibilidade — Faixa de Travessia de Pedestres 

 

  

Fonte: Imagem Própria 

• 5. SISTEMA VIÁRIO E TRANSPORTE PÚBLICO 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública está localizada no prédio do Fórum Cível, situado 

próximo à Rodovia Transbrasiliana, BR- 153, e da rótula viária de interseção com a Rodovia 352 e 

demais vias principais do sistema viário da região. 

Existem linhas de ônibus urbano que atendem à região, ligando ao centro da cidade. As linhas 

disponíveis são 253, 257, 261, 325. 

Nas Imagens 12 e 13 e nas Figuras 02 e 03 apresentamos o mapa do sistema viário, localização de 

pontos de ônibus da região, eixos de transporte coletivo e as linhas de ônibus. 

Imagem 12— Mapa do Sistema Viário 

Fonte: google.com.br  
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Figura 02 — Linhas de Ônibus - Eixos de Transporte coletivo na região do prédio do Fórum Civil 
MINI1411~~ 

• Paço Municipal 

Centro Cultural Oscar I 

Av. Anhanguera • • • • • • e • • • • • • • e • • • • • I 	lit 

Av. Fued 
J. Sebba 

Showroom 
Marilránlbrnta - 	 ak. • Frribi detra,Goiana. 

Restaurante 

Fórum Chiei 

VaptVupt 

010 

Fonte: google.com.br  

Imagem 13 — Localização do ponto de ônibus próximos à Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública 

Fonte: google.com.br  

_\Página 12 de 20 



,enida;'" 

Roa 5 

New Car 

Ak.  Orogen 
• ,n,ta, b- 

O Par" 

2 

Alphavtlle Araguaia 

Á- é' 

EURO PARI( 
RESIDENCIA 

9 Stillu's Academia 

 

DVAPT VUPT 
IDADÃO 001780 Vapt Vupt 

 

Figura 03 — Linhas de ónibus 
gue Menos 
	ri França 

SI 

Ministerio 
Público Federal Ir o Pos 

Wal na 	9 

Fórum Cível 

0,va Carolo Bolsas 
e Acessórios 

'vir?  •9v., 
C) Cerni? de Iltd

ua 	
ceja 

Olinda 
C; 253 257 251 32$ 739 

O 

9ua 2.tr 

Fonte: www.google.com.br  

6. UNIDADE VAPT VUPT 

6.1. Modelo e Gestão do Atendimento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública funciona no prédio do Fórum Cível e possui uma 

recepção e triagem única para todos os serviços prestados pela Defensoria Pública (orientação, 

atendimento, psicologia, audiências etc.) e uma espera centralizada. Até a data da visita o Sistema de 

Gestão de Filas SAVV, de propriedade da SEGPLAN, para emissão e controle das senhas de 

atendimento ainda não havia sido instalado. 

As Imagens 14, 15 e 16 apresentam a recepção/triagem, a espera e a área de atendimento da Unidade. 

Imagem 14— Recepção e triagem 

Fonte: Imagem própria 
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Imagem 15 — Espera 

Fonte: Imagem própria 

Imagem 16 — Sala de Audiência 

Fonte: Imagem própria 
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6.2. Aspectos de lnfraestrutura e Instalações 

6.1.1. Piso 

A Unidade possui piso em granito em todos os ambientes, conforme Imagem 17. 

Imagem 17— Piso da Unidade 

Fonte: Imagem própria 

6.1.2. Forro 

A Unidade possui forro em placas de isopor texturizado, na cor branca, assentadas sobre perfis 

metálicos com pintura eletrostática, conforme Imagem 18. 

Imagem 18— Forro 

Fonte: Imagem própria 
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6.1.3. Programação Visual 

A Unidade não possui o mesmo padrão das outras Unidades VAPT VUPT de programação visual, uma 

vez que não possui fachadeiro na entrada com a logomarca do VAPT VUPT, não apresenta placas 

aéreas fixadas no teto com fios de sustentação sinalizando os serviços prestados, nem a identificação 

da numeração das mesas de atendimento, entre outras. 

Foi identificada quase nenhuma sinalização interna na Unidade. 

6.1.4. Mobiliário 

O mobiliário utilizado na Unidade não é mesmo do padrão do VAPT VUPT, só as cadeiras dos usuários 

e funcionários, bem como as longarinas para espera possuem um modelo parecido com o padrão do 

VAPT VUPT, com assentos em espuma injetável revestidas em vinil, na cor preta; as divisórias utilizadas 

são com revestimento laminado melamínico de meia altura para a área interna do atendimento e 

divisória alta cega para as salas internas, também em laminado melamínico texturizado e acabamentos 

em alumínio com pintura eletrostática preta; as mesas de atendimento e de escritório em laminado 

melamínico texturizado e estrutura em alumínio com pintura eletrostática preta; armários altos e 

baixos em laminado melamínico texturizado, entre outros. 

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

Claro, diferente do padrão Cinza Claro das outras Unidades VAPT VUPT. 

O mobiliário é novo e se encontra em boas condições de uso. 

Na Imagem 19 se pode observar o padrão das divisórias utilizadas na Unidade. 

Imagem 19 — Divisórias 

Fonte: Imagem própria 
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6.1.5. Instalações Elétricas e de Lógica 

 

  

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

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

trabalho e pontos de atendimento. 

As luminárias são de embutir, quadradas, forro, com aletas e lâmpadas fluorescentes. 

6.1.6. Instalações Hidrossanitárias 

A Unidade possui sanitários para os usuários, feminino e masculino com acessibilidade às pessoas com 

necessidades especiais, bem como sanitários de uso para os funcionários. 

Os sanitários são bem conservados, com piso, separação entre os boxes e bancada em granito, 

conforme pode ser observado na Imagem 20. 

Imagem 20 — Sanitários 

Fonte: Imagem própria 

6.1.7. Instalações de Ar Condicionado 

A Unidade possui ar condicionado central, do próprio prédio do Fórum Cível. 

6.1.8. Áreas de Apoio 

A Unidade possui copa e refeitório 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. 

No ambiente existe uma grande mesa coletiva para refeição, com cadeiras para uso dos funcionários, 

de forma confortável. 

O ambiente é arejado, com boa iluminação e boas condições de uso. 

A Imagem 21 evidencia as boas instalações do local. 
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Imagem 21— Copa 
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• 

Fonte: Imagem própria 

A Unidade possui, também, uma pequena área de serviço, com tanque e armário para guarda de 
materiais e baldes, vassouras etc., conforme podemos verificar na Imagem 22. 

Imagem 22 — Área de Serviços 

Fonte: Imagem própria 

• 
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6.3. Recursos Humanos 

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

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

referenciada a estrutura organizacional padrão das Unidades VAPT VUPT. 

Os funcionários de atendimento direto ao cidadão são, via de regra, funcionários disponibilizados pelo 

próprio Órgão Parceiro ou, ainda, terceirizados ou disponibilizados pela SEGPLAN. 

6.4. Órgãos Parceiros 

A Unidade só presta serviços da própria DEFENSORIA PÚBLICA, não possuindo outros Órgãos 

Parceiros. 

6.5. Tecnologia 

Os equipamentos da Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública possuem a mesma configuração, 

Core i5 com 8GB de memora RAM e estão em bom estado de conservação 

A Unidade possui nobreak que pertence ao prédio do Fórum Cível. 

O link de comunicação de dados da Unidade não foi informado. 

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 

6.5.2. Solução Tecnológica de Relacionamento 

A Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública não possui Solução Tecnológica de Relacionamento 

com o cidadão. Todo o contato com o cidadão ocorre de forma presencial ou por telefone. 

7. CONCLUSÃO 

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

Padrão Defensoria Pública não possui a necessidade de melhorias nas instalações elétricas, 

hidrossanitárias ou de ar condicionado. Entretanto, será necessário realizar melhorias na programação 

visual, uniformes e crachás, entre outras pequenas coisas mais pontuais, visando dotar a Unidade de 

todo o conforto para seus usuários e colaboradores com um padrão visual harmônico e adequado às • 	necessidades de informação clara e funcional. 
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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. 

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

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

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

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

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

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

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

da Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria Pública, que não dispõe de canais de relacionamento com 

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

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

ampliação do parque tecnológico existente. 

O atendimento das necessidades diagnosticadas para a Unidade VAPT VUPT Padrão Defensoria 
Pública 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. MODELO DE GESTÃO INTEGRADA 

1.1. DESCRIÇÃO DO MODELO 

A busca por estruturas e práticas organizacionais que facilitem o gerenciamento dos negócios e a 

prestação de serviços é uma constante para os setores público e privado. O modelo de Parceria 

Público-Privada para a implantação, gestão, operação e manutenção das Unidades VAPT VUPT une os 

interesses do Governo do Estado de Goiás e a qualificação deste Proponente, na evolução do modelo 

de atendimento integrado, visando à melhoria da qualidade dos serviços públicos oferecidos à 

população. 

O modelo de Gestão Integrada a ser implementado para as Unidades VAPT VUPT toma como base a 

constituição da Rede de Relacionamento VAPT VUPT, que requer a integração de todos os seus 

agentes e o Modelo de Referência concebido por este Proponente para gerir as Centrais de 

Atendimento ao Cidadão. 

As redes são novas formas de vida organizacional que vêm sendo constituídas em todos os níveis de 

organização para enfrentar os desafios da atualidade, uma vez que os modelos tradicionais, 

fundamentados apenas na hierarquia e na burocracia, não estão sendo suficientes para superá-los. 

Este modelo permite flexibilidade para atender às mudanças necessárias para a prestação de serviços 

públicos com qualidade. A experiência do Consórcio VAPT VUPT Cidadão tem constatado que o 

crescimento e desenvolvimento econômico dos Estados também refletem no crescimento da 

demanda por serviços públicos de qualidade, o que exige uma readequação dos órgãos e entidades 

para satisfazer aos cidadãos. 

Participam da Rede VAPT VUPT os organismos públicos, privados e de economia mista que comungam 

com o objetivo de melhorar a qualidade na prestação de serviços com foco no cidadão, sejam estes 

representados por pessoa física ou representante de pessoa jurídica. 

A constituição desta Rede requer uma formalização dos seus integrantes, mediante convênio ou 

contratos celebrados com a SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO — SEGPLAN para 

garantir o cumprimento das normas, dos direitos e deveres e estabelecer regras de conduta, de forma 

a evitar comportamentos que prejudiquem as relações e os compromissos compactuados. 

Ao participarem de uma Rede cada um desses organismos continua atuando com suas estruturas 

próprias, mas passam a compartilhar e unir esforços apoiando-se mutuamente, visando garantir a 

melhoria contínua dos serviços prestados. 

O diagrama da Imagem 1 a seguir, retrata a Rede Interinstitucional VAPT VUPT: 
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Imagem 1— Diagrama da Rede Interistitucional do Programa VAPT VUPT 

Poder 

Concedente 

• 1 

• 

Fonte: Elaboração própria 

A efetivação da Rede Interinstitucional VAPT VUPT envolve uma série de atividades, sendo importante 

a definição de papéis e responsabilidades dos seus integrantes para o alcance dos objetivos em 

comum. 

Para que essa Rede Interinstitucional funcione sob os aspectos de governança e alinhada aos objetivos 

do PROGRAMA VAPT VUPT é fundamental estabelecer práticas de gestão que serão absorvidas pelos 

componentes dessa Rede Interinstitucional. 

Sendo assim, os agentes que integram esta Rede estarão estruturados da seguinte forma: 

1.2. AGENTES DA REDE INTERINSTITUCIONAL VAPT VUPT 

1.2.1. Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento — Segplan - Poder Concedente 

Responsabilidade 

Coordenar o Programa VAPT VUPT e gerenciar o contrato de concessão administrativa firmado com a 

Concessionária, utilizando como suporte técnico a estrutura operacional da Superintendência de 

Gestão do Programa VAPT VUPT. 

A Superintendência de Gestão do Programa VAPT VUPT é uma unidade organizacional que integra a 
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estrutura da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN responsável pela gestão 
estratégica e o monitoramento da operação das UNIDADES VAPT VUPT. 

Estrutura 
Para exercer suas novas funções sugere-se que a SEGPLAN reestruture a atual Superintendência de 
Gestão do Programa VAPT VUPT visando absorver essas novas competências e estabelecer as 
diretrizes e os padrões que deverão ser seguidos pela Concessionária para a implantação, gestão, 
operação e manutenção das Unidades VAPT VUPT. 
Sugere-se que a Superintendência de Gestão do Programa VAPT VUPT complemente sua estrutura 
com as seguintes áreas: 

• Núcleo de Gestão do Contrato; 

• Gerência da Qualidade; 

• Gerência de Acompanhamento da Implantação e Operação; • 	• 	Gerência de Articulação Institucional. 

A imagem 2- Diagrama da Estrutura Organizacional, representa a Estrutura Organizacional 
complementar proposta à Superintendência de Gestão do Programa VAPT VUPT: 

Imagem 2— Diagrama da Estrutura Organizacional complementar proposta à Superintendência de Gestão do VAPT VUPT 

Superintendência de 
Gestão do 
Vapt Vupt 

Comité Consultivo 

Núcleo de Gestão do 
Contrato • 

Gerência da 
Qualidade 

Gerência de 	 Gerência de 
Acompanhamento de 	 Articulação 

Implantação e Operação 	 Institucional 

Monitoramento e 	 Implantação de 	 Relacionamento com 
Controle 	 Unidades 	 Órgãos parceiros 

Normas e 
Padrões 

Acompanhamento de 
Operação 

Relacionamento 
com Rede 

I nterinstituci onal 

Fonte:  www.segplan.go.gov.br  - Modelo de Governança das Unidades VAPT VUPT (2016) 	
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1.2.2. Comitê Consultivo 

Responsabilidade 

Propor medidas que assegurem a modernização, a melhoria e a ampliação dos serviços prestados, 

buscando alinhamento das ações dos ÓRGÃOS PARCEIROS com as diretrizes e estratégias 

estabelecidas pela SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT, assegurando o cumprimento das 

metas estabelecidas; 

Opinar e emitir parecer sobre temas voltados para a melhoria do funcionamento e da prestação dos 

serviços nas UNIDADES VAPT VUPT e divulgar as recomendações pertinentes aos ÓRGÃOS 

PARCEIROS. 

Estrutura 

Os membros do Comitê Consultivo deverão apresentar requisitos específicos necessários ao 

desempenho das atividades, na forma a seguir indicada: 

• Conhecimento técnico sobre a administração e funcionamento das UNIDADES VAPT VUPT e 

do órgão que representa; 

• Capacidade de articulação com as unidades funcionais do órgão que representa, com vistas a 

agilizar decisões e recursos que assegurem o bom funcionamento dos mesmos dentro das 

UNIDADES VAPT VUPT; 

• O Comitê Consultivo deverá se reunir periodicamente, ou mediante convocação 

extraordinária, por solicitação da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT. 

O Comitê Consultivo será composto por membros e igual número de suplentes, assim constituído: 

 

• 01 (um) representante da SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DO VAPT VUPT, que o presidirá 

ou suplente designado pelo mesmo; 

• 01 (um) representante de cada Órgão Parceiro integrante do PROGRAMA VAPT VUPT e 

participante da Rede Interinstitucional; 

• 01 (um) representante da CONCESSIONÁRIA. 

• 

 

1.2.3. Concessionária - Sociedade de Propósito Específico — SPE 

Responsabilidade 

Reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, operação e gestão das Unidades de 

Atendimento Integrado ao Cidadão com vistas à modernização do PROGRAMA VAPT VUPT, em 

consonância com as diretrizes estabelecidas no contrato de concessão firmado com o Governo de 

Goiás, através da SEGPLAN. 

Garantir a manutenção e operação das Unidades VAPT VUPT, de acordo com as diretrizes da SEGPLAN 

e do contrato firmado, sendo a responsável pela gestão integrada de todas as Unidades VAPT VUPT. 

Estrutura 
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A SPE será uma sociedade anônima de capital fechado, que terá como objeto social única e 

exclusivamente a execução do contrato para reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, 

operação e gestão das Unidades VAPT VUPT. 

A estrutura da SPE deverá estar organizada no primeiro momento para executar as ações necessárias 

à assunção, reestruturação, requalificação e implantação das Unidades VAPT VUPT: assumir, 

reestruturar, ampliar, implantar, instalar e equipar as Unidades. Posteriormente, a SPE deverá atuar 

para a gestão das Unidades, através da Central de Gestão e Operação VAPT VUPT, contemplando as 

funções de Atendimento, Qualidade, Tecnologia, lnfraestrutura, Recursos Humanos e Administrativo-

Financeira. 

A SPE, após as fases de reestruturação, ampliação, qualificação, implantação, terá duas estruturas 

básicas: • 	• 	Central de Gestão e Operação VAPT VUPT; 

• Unidades VAPT VUPT. 

1.2.4. Estrutura Organizacional 

A Central de Gestão e Operação VAPT VUPT possuirá a seguinte estrutura organizacional, conforme 

Imagem(s) 3, 4, 5, 6 e 7: 

Imagem 3 — Diagrama da Estrutural Diretorias Vapt Vupt Goiás 

ffil Equipe Central -Goiânia 

Equipe Terceirizada 

Equipe Tennporá ria 

• 	PRESIDÊNCIA 

ASSESSORIA DE 
MARKETING/ 

RELAÇÔES PÚBLICAS 
OUVIDORIA 

1 	  SECRETARIA 

DIRETORIA 
MIGRAÇÃO/ 

IMPLANTAÇÃO 

1 
DIRETORIA 

BACKOFFICE 
DIRETORIA 

OPERACIONAL 
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Imagem 4 — Diagrama da Estrutural Presidência Vapt Vupt Goiás 

lee Equipe Central - Goiânia 

PRESIDÊNCIA 

SECRETARIA 

• 

• ASSESSORIA 
JURIDICA 

GERÊNCIA DE 
CONTROLADORIA 

DEPATARMENTO 
FISCAL 

Imagem 5 — Diagrama da Estrutural Diretoria Operacional Vapt Vupt Goiás 

DIRETORIA 
OPERACIONAL 

GERENCIA DE 
PROCESSOS E 
QUALIDADE 

  

 

GERENCIA 
REGIONAL 

  

Equipe Central - Goiânia 

Replicável pelas Unidades 

MI  Equipe Regional 

• 
UNIDADES VAPT 

VIIPT 

• A 
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1 
GERENCIA DE TIL 

ADMINISTRATIVO 
LOCAL 

COORDENADORIA 
DE SUPRIMENTOS 

ADMINISTRATIVO 
REGIONAL 

COORDENADORIA 
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RECURSOS 
HUMANOS 

DEPARTAMENTO 
PESSOAL 

ALMOXARIFADO 

VaptVupt 
VAPT VUPT 
I DAMÃO 001798 

Imagem 6— Diagrama da Estrutural Diretoria Administrativo - Financeiro Vapt Vupt Goiás 

Imagem 7 — Diagrama da Estrutural Diretoria Migração - Implantação Vapt Vupt Goiás 

ele  Equipe Central 

Equipe de Implantação e Migração 

Me  Equipe Regional 

Replicável por "n2" Equipes 

     

ORGANOGRAMA ESTRUTURAL DIRETORIA 
MIGRAÇÃO/IMPLANTAÇÃO 

VAPT VUPT GOIÁS 

  

DIRETORIA DE 
MIGRAÇÃO/ 

IMPLANTA 

 

    

  

GERÊNCIA 
RETROFIT/ 

IMPLANTAÇÃO 

ESCRITÓRIO DE 
PROJETOS • 

DE 	R 
DE OBRAS  

COORDENADOR 
IA DE 

CONTRATOS 

CONTRATOS 
	

LOGiSTICA  COMPRAS  

COORDENADORIA 
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RECRUTAMENTO  

COORDENADORIA 
DE TREINAMENTO 

TIC REDE 

• 1 
ADMINISTRATIVO 
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A Central Vapt Vupt da SPE/Concessionária estará composta com os seguintes cargos: 

• 

• 

• Diretor Presidente 

• Diretor de Back Office 

• Diretor Operacional 

• Secretária de Diretoria 

• Gerente de Controladoria (Controller) 

• Analista Fiscal 

• Assistente Fiscal 

• Analista Contábil e Controladoria 

• Assistente Contábil e Controladoria 

• Diretor de Migração e Implantação 

• Gerente de Retrofit e Implantação 

• PM0 

• Coordenador de Contratos 

Negociador 

• Coordenador de Obras 

• Arquiteto 

• Coordenador de Suprimentos 

• Assistente de Suprimentos 

(Almoxarifado) 

• Analista de Compras 

• Analista de Contratos 

• Coordenador de Tesouraria 

• Analista de Faturamento 

• Analista Financeiro 

• Assistente Financeiro 

• Gerente de Recursos Humanos e 

Departamento Pessoal 

• Supervisor de Recursos Humanos 

• Supervisor de Departamento Pessoal 

• Analista de Recursos Humanos 

• Analista de Departamento Pessoal 

• Assistente de Departamento Pessoal 

• Técnico em Segurança do Trabalho 

• Médico do Trabalho (Ambulatorial) 

• Coordenador de Recrutamento 

• Assistente de Recrutamento 

• Coordenador de Treinamento 

• Assistente de Treinamento 

• Gerente Administrativo 

• Coordenador de Manutenção 

• Supervisor de Manutenção 

• Gerente de TIC 

• Supervisor de TIC 

• Gerente Regional 

• Gerente de Processos e Qualidade 

• Analista de Processos e Qualidade 

• Assessor Juridico 

• Assistente Juridico 

• Assessoria de Marketing 

Obs.: todas as atribuições dos cargos aqui apresentados, estão detalhadas no ANEXO III — Item 3.2.10. 

(Fator 10) Subitem C - Modelo de Gestão de Pessoas. 

1.2.5. Órgãos Parceiros 

Responsabilidade 

Prestar serviços ao cidadão, conforme os padrões acordados em convênio ou instrumento jurídico 

próprio firmado com a SEGPLAN. 

Fornecer conteúdo e supervisionar a capacitação dos funcionários contratados da CONCESSIONÁRIA 

nos procedimentos e sistemas operacionais da prestação dos serviços ao cidadão; 
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Estrutura 

Os Órgãos Parceiros continuam com suas próprias estruturas e se comprometem com os seguintes 

pontos: 

• Designar representante responsável pela coordenação e acompanhamento de todas as 

Unidades de Serviço vinculadas ao órgão/entidade ao qual representa, a fim de que possa 

tomar providências para solucionar as ocorrências de qualquer natureza que venham a 

comprometer o atendimento ao cidadão, além de orientar a execução dos serviços sob sua 

responsabilidade; 

• Disponibilizar servidores ou funcionários de seu quadro próprio, para atuar como supervisor 

nas Unidades de Serviços correspondentes, conforme o quantitativo definido pela 

Concessionária juntamente com a SEGPLAN, para o exercício de atividades intrínsecas aos 

serviços sob sua responsabilidade; 

• Promover a reciclagem técnica para a atualização e melhoria da qualidade do atendimento em • 	• 	Comunicar aos gestores (SEGPLAN, Concessionária e Gerentes das Unidades) as alterações 

articulação com a administração da Unidade VAPT VUPT; 

pertinentes aos serviços prestados nas Unidades, para efeito de controle e atualização das 

informações para o cidadão; 

Envidar esforços para que se proceda a elaboração dos manuais de procedimentos 

operacionais, com vista à padronização dos processos; 

• Identificar as demandas dos cidadãos, visando à redefinição dos serviços prestados; 

• Indicar as necessidades de materiais e equipamentos e outras medidas que garantam a 

manutenção da qualidade no atendimento; 

• Acompanhar as atividades de administração e desenvolvimento dos funcionários da respectiva 

Unidade de Serviço. 

De acordo com o edital, a composição do mix de Órgãos Parceiros nas Unidades VAPT VUPT será 

definida com base na expectativa das necessidades do seu público alvo. 

A seguir, o Quadro I apresenta os órgãos e empresas que comporão as Unidades VAPT VUPT, por 

porte. • 	Quadro 1 - Órgãos e empresas que comporão as UNIDADES VAPT VUPT, por porte. 

UNIDADES VAPT VUPT 

SIGLA ÓRGÃO Grande 	I 
Porte 

Médio 
Porte 

Pequeno Micro 

Porte 	I Porte 

VAPT VUPT CIDADANIA 

AGETOP 

BANCO DO POVO 

CBM 

Agência Goiana de Transporte e 
Obras 

Banco do Povo 

Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• • • 

DPE-GO 
Defensoria Pública do Estado de 
Goiás 

DETRAN-GO 
Departamento Estadual de 
Trânsito 
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SIGLA 

JUCEG 

UNIDADES VAPT VUPT 

F  Pequeno Micro ÓRGÃO 	 Grande I 
Porte 

Junta Comercial do Estado de • 
Goiás 

Médio 
Porte Porte Porte 

• 

• JSM Junta do Serviço Militar 	 • 

PFB Policia Federal do Brasil 	 • 
PREFEITURA Prefeitura Local - Espaço 

• • • 
MUNICIPAL Municipal 

Superintendência de Proteção 
PROCON • 

aos Direitos do Consumidor 
• 

SANEAGO Saneamento de Goiás S.A 	 • • • 

Secretaria Executiva de 
SEAP • 

Administração Prisional 

Secretaria da Fazenda do Estado 
SE FAZ • 

de Goiás 
• • • 

Secretaria de Estado de 
SCT • • • • 

Cidadania e Trabalho 

SSP Secretaria da Segurança Pública 	• • • • 

T.R.E Tribunal Regional Eleitoral 	• • 
VAPT VUPT MULTISSERVIÇOS 

Agência Goiana de Defesa 
AGRODEFESA • • • • 

Agropecuária 

CDL Clube de Dirigentes Lojistas 	 • • • • 

GOIÁSPREV Goiás Previdência 	 • • • • 

Instituto de Assistência dos 
IPASGO Servidores Públicos do Estado de 	• • • • 

Goiás 

INSS 
Instituto Nacional do Seguro 

• • • • 
Social 

PC J Polícia Civil 	 • • • • 
RFB Receita Federal do Brasil 	• • • • 
SAN EAGO Saneamento de Goiás S.A 	 • • • • 

SECIMA 

Secretaria do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, 

• 
Infraestrutura, Cidades e 

• • • 

Assuntos Metropolitanos 

Tribunal de Justiça do Estado de 
TJ-GO • • • • 

Goiás 

INFOCENTRO Acesso Internet 	 • 

VAPT VUPT EMPRESARIAL 

Associação Comercial Industrial 
ACIEG • 

e de Serviços do Estado de Goiás 

• 

• 
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CERTIFICADO 
DIGITAL 

CBM • Corpo de Bombeiros Militar do 
Estado de Goiás 

UNIDADES VAPT VUPT 

Micro Grande 	Médio ' Pequeno 
Porte 	Porte Porte Porte 

SIGLA ÓRGÃO 

GOIÁS FOMENTO 

JUCEG 

PREFEITURA 
MUNICIPAL 

SECIMA 

a 

• 

• 

• 

• 

   

SE FAZ 
Secretaria da Fazenda do Estado 
de Goiás 

• 

 

SEBRAE 
Serviço Brasileiro de Apoio à 
Micro e Pequenas Empresas 

• 

AGÊNCIA 
BANCÁRIA 

AGÊNCIA 
LOTÉRICA 

CORRESPONDENTE 
BANCÁRIO 

COPIADORA 

CAFETERIA 

LANCHONETE 

• 
• 

• 

• 

VaptVupt 
VAPT VUPT 
I DAMÃO 0018 

CORTE DE CONC E 
ARBIT 

Corte de Conciliação e 
Arbitragem 

 

• 

 

Goiás Fomento 

Junta Comercial do Estado de 
Goiás 

Secretaria do Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos, 
Infraestrutura, Cidades e 
Assuntos Metropolitanos 

VAPT VUPT CONVENIÊNCIAS 

Agência Bancária 

Agência Lotérica 

Correspondente Bancário 

Copiadora 

Cafeteria / Lanchonete 

Fonte: www.segplan.go.gov.br  - Termo-de-Referncia-V4.3 

1.2.6. Unidade VAPT VUPT 

Responsabilidade 

Assegurar a prestação de serviços públicos com excelência, baseada nas premissas estabelecidas no 

contrato a ser firmado com o Governo do Estado de Goiás através da SEGPLAN. 

Rede de Unidades VAPT VUPT 

A rede de UNIDADES VAPT VUPT está contabilizada da seguinte forma: 

10 	

• 

• 

70 (setenta) unidades que serão assumidas na Capital e Interior de Goiás; 

41 (quarenta e uma) novas Unidades a serem implantadas no interior de Goiás; 
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Serão 111 (cento e onze) unidades VAPT VUPT em operação na capital e interior do Estado de Goiás, 

distribuídas conforme demostradas no mapa a seguir: 

Imagem 8- Mapa com a distribuição de unidades VAPT VUPT no Estado de Goiás 

Fonte: Elaboração própria 

Estrutura 

As Unidades VAPT VUPT possuirão estrutura organizacional de acordo com seu porte, conforme 

Imagem 9: 

Imagem 9 — Diagrama da Estrutural Organizacional das Unidades Vapt Vupt Goiás 

Replicável pelas Unidades 

In  Equipes de Órgãos Parceiros • ORGANOGRAMA ESTRUTURAL UNIDADES 
VAPT VUPT GOIÁS 

    

ADMINISTRATIVO 

  

ATENDIMENTO 

 

ÓRGÃOS 
PARCEIROS 

  

   

    

MANUTENÇÃO 

A Unidade Vapt Vupt contará com os seguintes cargos: 

Gerente de Unidade 

Supervisor de Atendimento 

Atendente 
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• Atendente (Recepção + Triagem) 

• Ate ndente (Posso Ajudar) 

• Técnico de TIC 

• Analista de Rede 

• Supervisor Administrativo 

• Supervisor Administrativo — Regional 

• Assistente Administrativo 

• Vigilante 

• Motorista 

• Motoboy 

• Analista de Logística 

• Auxiliar de Serviços Gerais 

• Oficial de Manutenção 

• Menor Aprendiz 

Observações: 

• No Relatório do ANEXO III — Item 3.2.10. (Fator 10) Subitem C - Modelo de Gestão de 

Pessoas, encontra-se o detalhamento das funções da estrutura apresentada acima. 

• As funções de atendimento serão preenchidas de acordo com a necessidade dos órgãos 

e empresas que estarão presentes em cada unidade; 

• A estrutura organizacional poderá sofrer alterações ao longo do contrato conforme a 

necessidade da operação e gestão.; 

As atividades da Equipe de Vigilância, de copa, de limpeza, de Manutenção, de Malotes, de Transportes 

e de Apoio Operacional poderão ser terceirizadas. 

1.2.7. Unidades de Serviço — US 

Responsabilidade 

As Unidades de Serviços — US serão a representação dos  ÓRGÃOS PARCEIROS nas UNIDADES VAPT 

VUPT,  responsáveis pela prestação dos serviços ao cidadão, segundo os critérios técnicos do órgão e 

as normas de funcionamento estabelecidas. 

Estrutura 

• As Unidades de Serviços — US que prestarão serviços de âmbito Municipal, Federal e Privado, 

apresentarão seus próprios funcionários para função de atendentes, sendo que a 

CONCESSIONÁRIA  contratará os atendentes para as Unidades de Serviços que prestarão 

serviços Estaduais e estes estarão subordinados tecnicamente ao Supervisor da Unidade de 

Serviço e, administrativamente, à Gerência de Unidade de Atendimento. 

Excetuam-se os casos em que o Estado mantém convênios específicos com ÓRGÃOS 

PARCEIROS  por meio dos quais a responsabilidade pela disponibilidade de funcionários é 
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atribuída ao PODER CONCEDENTE. O mesmo ocorre em relação à responsabilidade pelo 

fornecimento de equipamentos necessários à prestação dos serviços. 

• Toda a infraestrutura física e de equipamentos necessários à prestação dos serviços nas 

UNIDADES VAPT VUPT serão disponibilizados pela CONCESSIONÁRIA, exceto os 

equipamentos específicos das entidades Federais, Municipais e Privadas. 

• Todas as UNIDADES VAPT VUPT de Grande e Médio Porte contarão com Supervisores nas 

Unidades de Serviços. 

• O Supervisor será responsável pela supervisão técnica dos serviços prestados pelo órgão e 

atuar junto à Gerência de Unidade de Atendimento da UNIDADE VAPT VUPT no âmbito da 

gestão dos atendimentos, buscando soluções e melhorias para os problemas identificados e 

visando sempre a excelência dos serviços prestados. Esse Supervisor será um servidor efetivo 

ou funcionário do Órgão Parceiro, com amplo conhecimento acerca dos procedimentos 

necessários para a prestação dos serviços, garantindo, assim, a conformidade técnica e a 

responsabilidade da fé pública dos atendimentos, visando a legalidade jurídica dos mesmos. 

• O papel do Supervisor é fundamental para respaldar os serviços prestados e a escolha desse 

servidor por parte do órgão deverá ser realizada dentro de critérios técnicos, obedecendo ao 

perfil necessário para assumir tamanha responsabilidade. 

• Além dos Supervisores, as Unidades de Serviços deverão ser compostas por Atendentes, 

responsáveis pelo atendimento direto ao cidadão e pela execução das etapas dos serviços que 

serão realizadas na UNIDADE VAPT VUPT, bem como pela entrega do documento final. 

• A CONCESSIONÁRIA atuará junto aos ÓRGÃOS PARCEIROS na adoção de soluções que visem 

a melhoria dos serviços e a excelência no atendimento ao cidadão e, portanto, a interação 

entre o Supervisor da Unidade de Serviços e a Supervisão de Atendimento e a Gerência de 

Unidade de Atendimento da CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer da forma harmônica e de 

parceria, visando alcançar a plena satisfação do cidadão com os serviços prestados nas 

UNIDADES VAPT VUPT. 

1.3. MODELO REFERÊNCIA DE GESTÃO 

Com a finalidade de ofertar serviços ao cidadão com eficácia, o Consórcio VAPT VUPT Cidadão optou 

• pela adoção de uma Metodologia de Operação Centrada em Atendimento - MOCA ®, que padroniza 
todo o atendimento e as atividades de apoio. A MOCA ® foi desenvolvida pelo Shopping do Cidadão e 

surgiu da necessidade de se ter um instrumento para implementação e gestão de unidades de 

atendimento ao público, que fosse genérica o bastante para ser aplicada às Centrais de Atendimento 

ao Cidadão. 

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

de um grande número de unidades de atendimento com custos reduzidos dentro dos padrões de 

governança, qualidade e transparência exigidos principalmente em contratos públicos e consiste na 

sistematização das práticas de gestão, integrando as diferentes funções existentes na organização. de 

uma forma ordenada e controlada. 

Operar com um modelo preestabelecido permite agilizar a implantação de novos serviços e a execução 

do atendimento padronizado, por meio de: 

• Processos estabelecidos; 

• Verificação qualitativa constante da forma de execução; 
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• Retroalimentação dos processos, de acordo com o resultado das verificações e estabelecimento 

de novas diretrizes. 

Os macro-processos estabelecidos e complementados pela MOCA® são: 

• Atendimento - Trata da uniformização do padrão de atendimento dos diferentes serviços 

prestados garantindo eficiência e qualidade. 

Dentre os principais manuais de processos envolvidos destacamos: 

o Manual de Organização 

o Manual de Políticas e Diretrizes 

o Manual de Normas e Procedimentos 

o Manual de Instruções Especializadas 

o Manual do Empregado 

• Back Office - Padronização de modelos e processos para as áreas de Manutenção, Tecnologia 

da Informação, Recursos Humanos, Financeira e Administrativa. 

Dentre os principais manuais de processos envolvidos destacamos: 

o Manual de Gestão Financeira: (Contas a Pagar, Tesouraria, Contabilidade, 

Controladoria, Orçamento, Análise gerencial: realizado versus orçado, margem, 

rentabilidade, índices financeiros, Gestão tributária, Gestão de custos e Ativo Fixo). 

o Manual de Gestão de Suprimentos: (Identificação de fornecedores "master" a nível 

nacional, Ganho de escala, Administração dos contratos de serviços e fornecimento 

via módulo específico vinculado ao ERP, Processo de cotação, pedido de compra, 

aprovação, recebimento e estoque totalmente geridos integrado ao ERP, Nível de 

alçada de aprovações variando de acordo com o valor da compra com sua previsão 

orçamentária e criticidade). 

o Manual de Gestão Gestão Folha e Recursos Humanos: (Processamento da folha e 

benefícios integrados ao ERP, categoria, sindicato, Recrutamento e seleção, Definição 

da política de cargos e salários, Realização de pesquisa de cargos e salários para balizar 

as contratações, movimentações, promoções, Pesquisa de satisfação e clima 

organizacional, Auditoria de prevenção de riscos trabalhistas). 

• Qualidade - Busca contínua da melhoria dos processos garantindo o atingimento dos níveis 

de serviços contratuais (SLAs). Equilibra o mix de serviços otimizando os recursos alocados 

retroalimentando os processos mapeados. 

Dentre os principais manuais de processos envolvidos destacamos: 

o Manual de Qualidade 

o Manual de Instruções de Qualidade 

o Manual de Instruções de Trabalho 

A Imagem 10 a seguir, retrata a Metodologia de Operação Centrada em Atendimento — MOCA ®, 

para prestação de serviços públicos envolvendo a SPE, o Governo de Goiás e os Órgãos Parceiros: 
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Imagem 10— Metodologia de Operação Centrada em Atendimento - MOCA ® 

 

Fonte: Elaboração própria 

111 	A MOCA ® contempla ainda duas estruturas básicas: a Central de Gestão e Operação VAPT VUPT e as 
Unidades VAPT VUPT e interage com a coordenação do Programa e com os órgãos e empresas 
prestadores de serviços nas Unidades VAPT VUPT. 

Estas estruturas estão orientadas pelos seguintes processos: 

• Processos de Cliente: processos de atendimento, que resultam na prestação de serviços 
diretamente para o cidadão. 

• Processos de Qualidade: baseados em indicadores de desempenho, com monitoramento 
constante e correção de desvios, tratamento de problemas e melhoria continua. 

• Processos Administrativos: processos de backoffice que resultam em produtos invisíveis para os 
cidadãos, mas essenciais para que os processos de clientes possam ser executados (ex: 
manutenção predial, manutenção de TIC, RH, Financeiro e etc.). 

• Processos de Gerenciamento: Incluem as decisões que os gestores devem tomar para apoiar os 
processos do negócio, através do estabelecimento de objetivos, planejamento, análise do 
desempenho, recompensas e alocação de recursos. 
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• Processos de Gerenciamento: Incluem as decisões que os gestores devem tomar para apoiar os 

processos do negócio, através do estabelecimento de objetivos, planejamento, análise do 

desempenho, recompensas e alocação de recursos. 

1.4. CENTRAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO VAPT VUPT 

A Central de Gestão e Operação VAPT VUPT exerce a gestão das Unidades VAPT VUPT concedidas e 

promove a integração entre o Governo do Estado, por meio da SEGPLAN, e os Órgãos Parceiros. Desta 

forma, ela recebe e colabora na determinação de diretrizes e fornece informações de performance dos 

serviços para todos os envolvidos. 

Principais funções da Central VAPT VUPT: 

• Receber diretrizes de Governança da SEGPLAN e Órgãos Parceiros e repassá-las às Unidades; 

• Gerir as Unidades estabelecendo diretrizes de execução de serviços (de cliente e administrativos) 

e procedimentos; 

• Controlar os indicadores de desempenho e qualidade das unidades; 

• Analisar as informações de atendimento e corrigir desvios; 

• Analisar as informações das áreas de apoio e corrigir desvios; 

• Fornecer serviços que possam ser compartilhados (ex.: suprimentos, financeiro, marketing, 

serviços de limpeza, segurança, manutenção); 

• Promover a melhoria continua de processos; 

• Gerir o Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Gerir contrato de fornecedores; 

• Planejar e controlar o orçamento financeiro da concessionária. 

• Fornecer informações de atendimento e de processos administrativos para a SEGPLAN. 

1.5. UNIDADE VAPT VUPT 

A Unidade VAPT VUPT é responsável pela execução do atendimento ao cidadão e em manter a Central 

VAPT VUPT devidamente informada das ocorrências e desempenho operacional, bem como implantar 

as ações necessárias para corrigir as não conformidades registradas. 

Principais funções da Unidade VAPT VUPT: 

• Coordenar e acompanhar a prestação de serviços pelos Órgãos Parceiros, objetivando manter a 

qualidade do atendimento ao cidadão e cumprir os índices de desempenho acordados; 

• Cumprir os procedimentos relativos à área de qualidade, administrativa e financeira em 

observância às normas estabelecidas pela Central VAPT VUPT; 

• Identificar os funcionários que necessitam de reciclagem em atendimento e treinamento em 

procedimentos técnicos; 

• Acompanhar e avaliar as atividades realizadas pelas empresas contratadas para prestação de 

serviços de apoio; 

• Manter a infraestrutura da Unidade em condições adequadas para pleno funcionamento. 
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1.5.1. Macrofluxo de Funcionamento da Unidade VAPT VUPT 

Na imagem 11 encontra-se o macro fluxo de funcionamento das unidades VAPT VUPT. 

Imagem 11— Macro fluxo de Funcionamento da Unidade VAPT VUPT 

Unidades - VAPT VUPT 

1.5.2. Descrição do Fluxo 

	

1.5.2.1. 	Recepção do cidadão 

Disponibilidade de Atendentes, posicionados na entrada e em pontos estratégicos da Unidade, com o 

objetivo de orientar o cidadão quanto aos serviços requeridos, documentação exigida, tempo de 

espera, prazo de entrega e local do atendimento. 

	

1.5.2.2. 	Triagem de documentos 

Análise criteriosa da documentação e outros pré-requisitos exigidos para o serviço requerido, 

apresentados pelo cidadão e instrução caso a esteja incompleta ou sem validade. 

Esta triagem trata-se de um processo preventivo, que evita a emissão de senha e que o cidadão fique 

esperando desnecessariamente. 

Emissão de senha para atendimento de acordo com o perfil do cidadão, respeitando a legislação de 

atendimento preferencial. 
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1.5.2.3. 	Execução do serviço 

Disponibilidade de Atendentes qualificados para prestação do serviço solicitado. 

	

1.5.2.4. 	Finalização do Atendimento 

Entrega do documento ou conclusão do serviço e avaliação do atendimento pelo cidadão. 

	

1.5.2.5. 	Gestão da Qualidade 

Realizada pelos Gestores da Qualidade e Gestores da Unidade, a área de qualidade promove ações de 

correção de não conformidades e melhorias dos processos. Os gestores são responsáveis por 

monitorar o funcionamento da Unidade por meio do sistema de gerenciamento do atendimento, 

indicadores e observações in loco, analisando as informações e procedendo as ações corretivas e de • 	melhorias necessárias. 

1.5.2.6. 	Gerenciamento 

Realizado pelos gestores da Central VAPT VUPT, de onde emanam as diretrizes para a operação da 

Unidade em consonância com a SEGPLAN, que efetuam o planejamento e acompanhamento das ações 

a serem implementadas. 

1.5.2.7. 	Processos Administrativos - Atividades de Apoio e Infraestrutura 

Atividades que apoiam os serviços executados, tais como: recursos humanos, infraestrutura de 

informática, segurança, limpeza, manutenção preventiva e corretiva de equipamento e serviços gerais, 

que são gerenciados através de indicadores e pontos de controle. 

1.5.2.8. 	Fornecedores • 	Suprir com qualidade as necessidades da Unidade VAPT VUPT quanto a materiais, equipamentos e 

serviços de manutenção e apoio. 

2. Tecnologias de Gestão Integrada 

Como recurso fundamental da gestão integrada das Unidades VAPT VUPT a Concessionária utilizará 

um conjunto de sistemas e soluções que é o resultado de toda expertise das empresas consorciadas e 

de pesquisas direcionadas para o Programa VAPT VUPT. A Imagem 6 abaixo, reproduzida do Relatório 

de Proposta Modelo de Gestão Tecnológica, apresenta um esquema de representação da interação 

entre os sistemas e soluções de tecnologia. 

Página 22 de 29 



'1.  moi' 
Vapt Vupt 

4111 

IIP 
Imagem 12— Mapa de Solução 

• 

VAPT VUPT 
I DADÃO 

fumigo' 

st refluo or com; um O• MOI FINE 

PORTAL seRviços INTERNET (amoÃo) 

SOWCÃO TECNOOGICA PROPOSTA PA RA O VA PT VUPT 

SOMO Of NELP OESA 
tC00.60PAIX:49 

sotuçôts çuusumci4,ku 

sÉRviço 	utsic taDA0Ão) ; 

DOIA 
tRAEEri 

4 
CADASTRO 
CIDADÃO 

CONTROLE DE ERAS 

toaficaçÃo 
5AREAMITOO 

CAI3ASTRO BASE 

cnoitsro BASE 2 

ADASTRO BASE N 

BARRAMENTO  DE  INTERFACES DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

~MAI 
MESE NCI 

AI 

CADASTRO 

Aurum-
ceáçÀo 

PORTAL STRVIÇOSÉNTRAMT 

illdoERY 

soluçAo 
AUTENTICAÇÃO 
Nade skri oni 

BI do IR? 

GESTÃO DE HEI" DESK 

sol iiçÃo ot 
IDENTIFICAÇ - 
ERIOIVIETREW 

TOKEN 
CERTIFICADO 

DGITALI 
 

IAD ATENDIMENTO 

IRAS I. 

tONIROtt LL 
DOCUMENTOS 

Fonte: Relatório de Proposta Modelo de Gestão de Tecnologia 

O detalhamento técnico da solução é apresentado no Relatório de Proposta Técnica - Modelo de 

Gestão de Tecnologia, aqui serão abordadas as funcionalidades da solução que suportam e viabilizam 

a gestão integrada, sem aprofundar a questão técnica que está explorada no modelo de gestão de 

tecnologia citado. 

3. Back Office 

Toda a estrutura corporativa da concessionária estará baseada nas funcionalidades de um Enterprise • 	Resource Planning — ERP, com os seguintes módulos: 

• Suprimentos: compras, fornecedores, controle de estoque 

• Recursos Humanos: recrutamento, seleção, ponto, benefícios 

• Financeiro e Fiscal: contas a pagar, faturamento, tesouraria, fiscal 

• Orçamento e Contábil: previsão orçamentária, controle do orçamento. 

• Business Intelligence — BI: base de informações, relatórios 

A solução de ERP será completa para as áreas administrativas, financeiras e de recursos humanos, 

viabilizando a gestão, administração e controle dos recursos humanos e materiais da concessionária. 

O ERP além de facilitar e agilizar a operação, fornece informações importantes pata tomada de decisão 

por meio do módulo de BI, que contará com pontos de controle por meio de mensagens, relatórios e 

análises dos profissionais que o utilizem. 
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4. Suporte Técnico e Operacional 

Outras soluções serão utilizadas pela concessionária como suporte à sua operação, que fornecerá 

informações, registrará e acompanhará ocorrências até sua solução, executará um controle de acesso 

e permissões aos usuários. 

Os principais módulos deste conjunto para suporte técnico e operacional são: 

• Chat do colaborador: facilidade de comunicação 

• Service Desk: registro, acompanhamento e solução de ocorrências 

• Controle de acesso: senha, cadastro, permissões 

• Sala de situação: controle por camadas de todos recursos gerenciáveis 

• Soluções Colaboração: banco de soluções 

• Repositório de conteúdo da Intranet: divulgação e comunicação ágil, clara e objetiva com 

todos colaboradores. 

• Portal de serviços Intranet: interação ágil. 

Todos estes módulos são interligados e oferecem facilidades de gestão e de comunicação com os 

colaboradores, garantindo a agilidade exigida na gestão do Programa VAPT VUPT. 

5. Prestação de Serviço de Atendimento 

• 

• 
Trata-se da principal inovação na gestão integrada as soluções que serão empregadas no atendimento 

ao cidadão, facilitando a vida do requerente que busca um serviço antes mesmo de entrar fisicamente 

numa unidade, bem como agiliza e facilita a prestação do serviço pelos colaboradores, e viabiliza a 

gestão dinâmica dos recursos pela concessionária, cumprindo as premissas já estabelecidas pelo Poder 

Concedente e buscando o maior grau de excelência no serviço prestado. 

Os principais módulos e soluções da prestação de serviço de atendimento são: 

• Cadastro do cidadão: informações básicas dos cidadãos 

• Solução de identificação: por biometria ou um conjunto de informações 

• Controle e gestão de agenda: facilidades de agendamento 

• Sistema de Gestão do Atendimento: controle de filas, serviços e capacidade de 

atendimento 

• Controle de documentos: produção, chegada, entrega, pré-requisitos 

• Canais de comunicação: chat, whatsapp, sms, email, app mobile (aplicações em 

smartphone) 

• Repositório de conteúdo da internet: banco de informações e serviços 
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• Portal de serviços na internet: na medida em que os órgãos forem interagindo com Poder 

Concedente e Concessionária, dada viabilidade técnica, seus serviços serão virtualizados, 

isto é, realizados pela internet no portal do cidadão. 

• Portal do cidadão: ponto de interação na internet 

• Serviço virtual: serviços que já estão ou serão virtualizados 

• Serviço presencial virtual: requerente em unidades fixas contará com equipamentos em 

que o atendente estará virtual e poderá atendê-lo 

• Auto cadastro: informações preenchidas pelo requerente via internet no portal 

• Agenda web 

• Autenticação: biometria, token ou certificação digital 

Todas as soluções acima estarão interligadas por um barramento de interfaces, responsável pela 

comunicação entre os módulos e soluções tecnológicas. Os recursos inovadores são: a formação de 

um cadastro único dos cidadãos, a possibilidade de compartilhar o cadastro e principais documentos 

entre órgãos que o requente solicita algum serviço, a facilidade de agendamento, a oferta de serviços 

virtuais, a viabilidade de serviços e informações por app mobile, a possibilidade de realizar serviço 

presencial virtual em localidades que seria inviável oferecer alguns serviços, avanço dos canais de 

relacionamento de forma pró ativa por parte do Poder Concedente (aviso de vencimento, serviço 

agendado, documento pronto para retirada, campanhas de vacinação, etc.). 

O portal do cidadão trará muitas facilidades como agendamento dos serviços nas unidades fixas; 

informações sobre órgãos, serviços e unidades; pré-cadastro e cadastro; serviços virtuais; histórico e 

acompanhamento das requisições. 

O sistema de gerenciamento do atendimento será ferramenta fundamental nas unidades, em termos 

de controle dos serviços, controle da capacidade de atendimento, controle da produtividade, controle 

dos indicadores de desempenho, fornecerá informações básicas para uma sala de situação que 

acompanhará o desempenho da operação e situações de contingência. 

No sistema de gerenciamento do atendimento, em termos de acompanhamento da operação, tanto a 

Concessionária como o Poder Concedente terão informações on une e real time de todas unidades, 

com dados estatísticos do serviço prestado e relatórios: tempo médio de atendimento, tempo médio 

de espera, requerentes em espera, capacidade de atendimento, etc. 

A Imagem 13 abaixo, apresenta um resumo das funcionalidades que viabilizam a gestão integrada. 
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Imagem 13 Quadro Resumo de Funcionalidades 

Single SignOn 
Canal de Colaboração Interna 
Agendamento 
Informação sobre Serviços 
Informação sobre das Unidades 
Realização de Serviços Online 
Canal de Comunicação do Cidadão com o Estado 
Agendamento 
Informação sobre Serviços 
Informação sobre das Unidades 
Realização de Serviços Online 
Rastreamento de Senhas de Atendimento 
Canal de Comunicação do Estado com o Cidadão 

Atendimento via Totens 
Agendam ento 
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Realização de serviços de necessidade Presencial 
...1~.~1111111.11, 

Sistema de 
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Documentos 
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Agendamento de 
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Single Sign On 
Controle de Perfis de Acesso por Usuário 
Controle do Fluxo dos Serviços 
Proatividade na Entrega de Serviços 
Com pliance nas Entregas 
Sala de Situação das Unidades 
Gestão de Filas de Atendimento 
Controle de Indicadores de Atendimentos 
Controle de Produtividade 
Controle de Fluxo da Demanda 
Racionalização do Tempo do Cidadão 
Melhorar a eficienc ia no Atendimento 
Evitar o deslocamento em vão do cidadão 

Atendimento 
Presencial 

Controlado e agilizado através de todo o aparato tecnológico mencionado 
Realizado através de equipe devidamente treinada em metodologia de atendimento 
Rastreado através de workflow de acompanhamento - tempo de espera x tempo de atendimento 
Medido um a um através de controle de qualidade e eficiencia do Atendimento 

Fonte: Relatório de Proposta Técnica — Modelo de Gestão de Tecnologia 

6. Gestão da Operação 

Além da inovação dos recursos tecnológicos para o atendimento, todo acompanhamento operacional, 
para garantia da disponibilidade dos serviços, será mantido por uma equipe de gestores e técnicos 
orientados à manutenção dos indicadores de desempenho por meio de processos e ferramentas que 
permitirão à concessionária entregar o nível de qualidade exigido pelo Poder Concendente na 
prestação de serviços aos cidadãos. 

Resultante de consolidação de todos os atendimentos realizados e baseados e dashboards definidos 
pelas áreas gestoras, obedecendo as melhores práticas de atendimento ao cidadão, a solução da 
Concessionária irá disponibilizar uma solução de Business Intelligence de Atendimento para ser 
compartilhada entre todos os gestores envolvidos para acompanhamento da operação de 
atendimento realizada de todas as formas e por todos os canais de atendimento. 

• Acesso ao Portal do Cidadão; 
• Atendimento presencial; 

• Atendimento via web — autoatendimento; 

• Atendimento Presencial Virtual realizado em Unidades que não dispõe presencialmente dos 
atendimentos necessários ao serviço solicitado. 
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• 	Construído baseado na expertise da Concessionária que já realiza processos de atendimentos 

semelhantes de outras localidades, a solução contém em sua essência diversos Key Performance 
Indicator - KPI's definidos para ofertar controles de gerenciamento dos atendimentos realizados de 

maneira clara e objetiva fornecendo ao Poder Concedente indicadores que confrontados com critérios 

e indicadores definidos contratualmente darão a conformidade suficiente para a aprovação de 

medições realizadas pela Concessionária no que tange a suas obrigações de atendimento. 

6.1. GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO 3600  

A solução tecnológica ofertada pela Concessionária disponibiliza um sistema inteligente de gestão a 

fim de promover um efetivo registro de todas as demandas solicitadas pelos cidadãos em qualquer 

canal de comunicação disponível a estes, para solicitação dos serviços existentes nas Unidades VAPT 

VUPT e os respectivos Órgãos Parceiros. 

A solução a ser implementada pela Concessionária realizará o total controle sobre todos os registros 

realizados de serviços necessários aos cidadãos, sejam estes, realizados de forma on-line e imediato 

e/ou de serviços que requerem uma próxima fase e que serão realizados a posteriori por algum Órgão 

Parceiro e posteriormente encaminhado ao cidadão pelo BackOffice da Concessionária. 

A Solução proposta possui um controle e registro de todas as solicitações realizadas, recebendo 

informações desde o Agendamento realizado e da Senha Emitida para o(s) serviço(s) solicitado (s) 

realizando um processo de integração total entre as outras plataformas com arquitetura de integração 

total ao processo, ilustrado na Imagem 14 abaixo. 

Imagem 14: Fluxo 360° de Atendimento 

41~ CADASTRO 

CIDADÃO 

CONTROLE DE FILAS 

Controle e Gestão de 
Agendas 

( 3 60 

GESTÃO ATENDIMENTO 

Fonte: Relatório de Proposta Técnica — Modelo de Gestão de Tecnologia 

Com funcionalidades clássicas de uma Solução de CRM (Customer Relationship Management), a 

solução apresentada e que realiza os processos de Gestão de Atendimento da Solução proposta pela 

Concessionária permite uma visão 3600  do cidadão registrando todo o relacionamento realizado por 

este, desde as demandas solicitadas por este, podendo ser, desde o acesso inicial em busca de ofertas • 	de serviços, se estas forem realizadas junto ao Portal do Cidadão, passando por agendamentos 
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realizados, sejam estes confirmados, cumpridos e também os não honrados e por último aos serviços 

solicitados. 

Neste último, a aplicação de Gestão de Atendimento acompanhará o andamento do serviço em curso 

e que está sob a dependência de Órgão terceiro e passa a fazer um papel de controle de conclusão e 

entrega da solicitação, baseado em prazos 

Em havendo um atraso do serviço ocasionado pelo Órgão responsável pela sua execução atuará como 

intermediário realizando os procedimentos de cobrança junto ao Órgão e realizando um aviso ao 

cidadão, solicitante do serviço que este não se desloque até a Unidade para a sua retirada, visto que 

ainda não está disponível, evitando com isso deslocamentos desnecessários. Esta pré-disposição em 

atuar neste interim poderá variar de serviço a serviço e de Órgão a Órgão e ainda de Unidade a Unidade 

e, portanto, a solução estará preparada para receber parametrizações para estas adequações. Uma 

Unidade que tem um deslocamento maior em relação a outra, tendo como ponto de referência a 

localização física de um Órgão poderá ter um tempo de recebimento de uma demanda deste, superior • 	à de outra e portanto, os tempos deverão obedecer estas diferenças. 

6.2. SALA DE SITUAÇÃO — DESCRITIVO DO MÓDULO 

Imagem 15 Dashboard Operacional 

Nível de alendluieuto 	 Nivel de espera 

Senhas atendidas(%) 

100% 

tempo maxlmo 	 Senhas na tila 	Espera maxlma 

00:00:46 	 5 	 00:02:28 

• 

Emissores L/5 

0/0 

SUSperec,  

03/4  

laxa de recusas 

0% 

Taxa de avaliação 

Fonte: Relatório de Proposta Técnica — Modelo de Gestão de Tecnologia 

A Solução da Plataforma Tecnológica da Concessionária dispõe de um módulo de Sala de Situação, cuja 

apresentação ilustrativa está na Imagem 14 que ficará à disposição dos gestores das Unidades VAPT 

VUPT, Órgãos Parceiros e da SEGPLAN fornecendo informações em tempo real, das operações com 

granularidades por Unidade, Órgãos, Serviços e até por guichê de atendimento permitindo o 

mapeamento no menor nível possível para identificar uma situação de anormalidade. 

Em contrapartida, permitirá a visualização de forma gerencial e agregada por todas as Unidades VAPT 

VUPT dando uma visão macro da performance dos atendimentos. 

Operando com indicadores de desempenho de atendimento, dará aos gestores do Programa VAPT 

VUPT, a visão imediata dos problemas vividos em determinada Unidade proporcionando aos mesmos 
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ajustes em tempo real de parâmetros de controles do atendimento a fim de dirimir e em muitos casos, 

sanar inconformidades de atendimento garantindo os SLAS dos serviços. 

A aplicação disponibiliza um configurador de metas de atendimento que permite o registro de metas 

de atendimentos de serviços constantes em filas de atendimento, dimensionando informações sobre 

tempo de espera, tempo de atendimento, SLA's desejados, quantidades máximas de senhas por fila, 

índices de atendimentos desejados, índices de satisfação desejados e demais parâmetros que são aos 

olhos dos gestores considerados como metas a atingir. 

Feito este processo, a população dos atendimentos realizados fará um comparativo com estes 

parâmetros e gerará as distorções positivas e negativas conforme as metas estabelecidas. 

Será nesta hora que as divergências do realizado em relação ao previsto (meta) poderá gerar 

indicadores fora dos SLA's desejados e que deverão ter ação imediata para que os índices sejam 

revertidos. 

Como trata-se de uma operação que possui muitas variáveis devido a sua complexidade, caberá aos 

gestores, tomadas de decisões imediatas e a existência de uma aplicação que demonstre de forma 

gráfica com informações on-line se torna imprescindível. 

7. Conclusão 

As estruturas e práticas organizacionais propostas facilitarão o gerenciamento dos negócios e a 

prestação de serviços. A Parceria Público-Privada para a implantação, gestão, operação e manutenção 

das Unidades VAPT VUPT permitirá a evolução do modelo de atendimento integrado, proporcionando 

qualidade nos serviços públicos prestados à população. 

O modelo de Gestão Integrada a ser implementado para o Programa VAPT VUPT, integrará todos os 

agentes que farão parte da Rede VAPT VUPT, os organismos públicos, privados e de economia mista, 

permitindo flexibilidade para atender às mudanças necessárias à prestação de serviços públicos com 

qualidade. 

Cada agente se responsabilizará pelo cumprimento das normas, observando direitos, deveres e regras 

de conduta, numa relação de compromisso visando a qualidade do atendimento ao cidadão. 

A aplicação da inovação por meio de soluções tecnológicas permitirá a evolução do Programa VAPT 

VUPT, trazendo uma nova realidade na prestação de serviços de interesse público ao cidadão goiano, 

e como subproduto desta evolução a virtualização ampliará a democratização do acesso aos serviços, 

pois por meio da internet será possível ampliar a oferta de serviços realizados de forma remota e 

qualificar o atendimento em unidades fixas antes mesmo do cidadão se dirigir à unidade. 

• 

• 
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1. MODELO DE GESTÃO DA QUALIDADE 

Recursos escassos, clientes cada dia mais exigentes e competitividade acirrada são fatores 
determinantes na busca pela melhoria contínua dos processos. A adoção de procedimentos da 
qualidade é fundamental para qualquer organização que preze por entregar melhores serviços e 
produtos aos seus clientes. 

Na Administração Pública essa preocupação passou também a fazer parte de objetivos primordiais de 
qualquer governo e a Gestão da Qualidade tem sido utilizada como uma ferramenta para melhorar a 
relação entre o poder público e o cidadão. 

O Modelo de Gestão de Qualidade é centrado no atendimento ao cidadão, destacando-se pelo 

trabalho de equipes qualificadas e comprometidas, oferecendo serviços de interesse público com 

rapidez, eficiência, qualidade e satisfação a fim de atender o cidadão de forma ética e profissional, 

respeitando a cidadania e democratizando o acesso aos serviços de interesse público. 

Este modelo estabelece uma forma de gestão de serviços de atendimento ao público, envolvendo 

equipe, infraestrutura, sistema e metodologia. Este modelo é composto por uma política que visa 

prestar atendimento com qualidade, agilidade, eficiência e respeito ao cidadão, oferecendo serviços 

de excelência e buscando melhoria contínua nos processos e serviços. 

A Gestão da Qualidade a ser implementada nas Centrais de Atendimento ao Cidadão tem como 
objetivo estabelecer padrões relativos à qualidade no serviço prestado pelas referidas Unidades e está 
estruturada contemplando os seguintes aspectos: 

• Padrões de Qualidade do Atendimento; 

• Sistema de Gestão da Qualidade; 

• Indicadores de Desempenho. 

1.1. PADRÕES DE QUALIDADE DE ATENDIMENTO 

A adoção e a divulgação de padrões de atendimento como um instrumento da qualidade é um recurso 
valioso para assegurar o comprometimento das organizações públicas com a excelência do 
atendimento e, também, para torná-las mais acessíveis à população. Desta forma, os cidadãos, através 
do conhecimento desses padrões, sabem o que podem e devem passar a exigir. 

Entende-se por padrões de atendimento no serviço público todos os compromissos definidos e 
publicamente assumidos pelos órgãos para atender a todo e qualquer cidadão com eficiência e 
eficácia. Os padrões a serem adotados devem ter como premissas: ampliar o acesso da população aos 
serviços prestados pelos órgãos públicos, melhorar a qualidade do atendimento prestado e estimular 
a participação dos cidadãos no monitoramento do setor público. 

Na definição dos padrões de atendimento devem ser observados alguns critérios que garantam a sua 
efetiva utilidade. Eles devem ser exequíveis, mensuráveis e compreendidos por todos, sendo que a 
não observância dessas características pode resultar em desestímulo à organização pela adoção de 
padrões inatingíveis. Além disso, há que se ter a garantia de que todas as Centrais de Atendimento ao 
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Cidadão adotem os padrões definidos, assegurando ao usuário a mesma qualidade de atendimento 
em todas as Unidades. 

1.1.1. Padrões para o Atendente: 

Postura - o funcionário deve realizar o atendimento com atenção, respeito e cortesia. 

Informação - o funcionário deve informar ao cidadão sobre todas as etapas do processo gerador 

do serviço que está demandando, mencionando os requisitos de sua realização com presteza e 

segurança. 

Identificação - o funcionário deve portar na parte superior do tronco o crachá de identificação 

funcional de fácil leitura por parte do cidadão com nome e órgão prestador do serviço. 

Uniforme - o funcionário deve portar uniforme padronizado e em perfeita condição de uso, não 

sendo permitido nenhum acessório fora do modelo estabelecido. 

• Atenção - um funcionário deve conduzir o cidadão até o local do atendimento no caso de 

dificuldade do mesmo se localizar e/ou se locomover. 

• Avaliação - o funcionário deve incentivar o cidadão a se manifestar sobre a qualidade do 

atendimento recebido através da Pesquisa de Satisfação, informando que o objetivo é a 

melhoria do atendimento a partir da visão do cidadão. 

• Cumprimento do horário — o funcionário deve cumprir o horário de trabalho previsto para o 

funcionamento das Centrais de Atendimento ao Cidadão. 

1.1.2. Padrões para dependências e instalações • 
• Adequação — os locais de funcionamento das Centrais de Atendimento ao Cidadão devem 

garantir o conforto do usuário e colaboradores em relação à iluminação, climatização, condições 

de higiene, conforto e comodidade. 

• Acessibilidade — as dependências das Centrais de Atendimento ao Cidadão devem garantir a 

acessibilidade a todos os usuários e colaboradores, principalmente aqueles portadores de 

deficiência. Rampas de acesso para cadeira de rodas e piso tátil para deficientes visuais devem 

estar presentes em todas as Unidades, respeitando as posturas municipais. 

• Programação Visual — as Centrais de Atendimento ao Cidadão devem contar com um sistema 

eficiente de programação visual que permita o fácil acesso do usuário a todos os órgãos e demais 

dependências da Unidade e que tenham uma manutenção permanente para reposição e ajustes. 
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• 	
• 	Equipamentos — os equipamentos (computadores, impressoras, servidores, nobreaks, etc.) 

devem sofrer manutenção periódica, de acordo com as especificações do fornecedor, para 

evitar o mau funcionamento ou a interrupção do atendimento. 

• Sanitários — nas dependências das Centrais de Atendimento ao Cidadão devem ser 

disponibilizados sanitários masculinos e femininos e para portadores de deficiência que devem 

estar constantemente limpos e higienizados, incluindo a reposição de toalhas descartáveis, 

papel higiênico e sabão liquido. 

• Cadeira de rodas — todas as Centrais de Atendimento ao Cidadão de Grande, Médio e Pequeno 

Porte devem disponibilizar cadeira de rodas para acolher os cidadãos que tenham dificuldade 

de locomoção. 

1.1.3. Padrões para a comunicação com o usuário 

• Avaliação do Usuário — o cidadão pode avaliar o serviço prestado nas Centrais de Atendimento 

ao Cidadão através da Pesquisa de Satisfação realizada através de Terminal de Avaliação 

disponibilizado em todas as mesas ou pontos de atendimento. 

• Caixas de Sugestões — são disponibilizadas caixas de sugestões para receber os formulários de 

Manifestação do Cidadão. A Gerência da Unidade de Atendimento é responsável pelo 

encaminhamento das respostas aos cidadãos. 

• Canal do Cidadão (Ouvidoria) - é recomendável que seja instalado um canal do cidadão, no 

formato de ouvidoria, responsável por atender todas as manifestações dos cidadãos, quer sejam 

• 	reclamações, elogios ou sugestões, realizando o devido encaminhamento e resposta. 

• Garantia de Resposta — Ao cidadão é dada a garantia de resposta a todas as Manifestações 

realizadas. 
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1.1.4. Padrões para o tempo despendido e horários envolvidos nos processos de Atendimento 

• Horário de funcionamento — As Centrais de Atendimento ao Cidadão de Grande Porte na capital 

e interior devem funcionar de segunda a sexta-feira no intervalo das 7h00 as 19h00 e aos 

sábados das 8h00 as 13h00, conforme a necessidade por demanda; as Centrais de Atendimento 

ao Cidadão de Médio, Pequeno e Micro Porte de segunda a sexta-feira, no intervalo das 8h00 as 

17h00. 

• Prioridades — devem ser obedecidas as prioridades no atendimento previstas em lei (idosos, 

pessoas portadoras de deficiência, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas de crianças 

de colo). 

• Tempo de Espera — As Centrais de Atendimento ao Cidadão devem cumprir o tempo médio de 

espera definido a partir do histórico de medição dos tempos de espera dos serviços prestados 

junto aos órgãos parceiros. 

• Tempo de Atendimento — o tempo médio de atendimento na prestação de cada serviço deve 

ser definido a partir dos mapeamentos dos processos de prestação dos serviços junto aos órgãos 

parceiros. 

Cumprimento de prazos — os prazos de entrega dos documentos devem obedecer aqueles 

definidos a partir dos mapeamentos de processos de prestação dos serviços realizados junto aos 

órgãos parceiros. 

Fornecimento de senha — o atendimento é por ordem de chegada, não havendo privilégios, 

excetuando-se as prioridades previstas em lei. É emitida nos balcões de Triagem da Unidade, 

de acordo com o órgão e serviço demandado pelo usuário, através da qual o atendimento é 

ordenado e realizado. O número da última senha chamada deve estar disponível em monitores 

de fácil visualização por parte do usuário. 

1.1.5. Padrões de satisfação do usuário 

Grau de satisfação do usuário — o grau de satisfação do usuário deve atingir o percentual 

definido pelo Poder Concedente e sua aferição deve tomar como base as modalidades de 

Pesquisas de Satisfação implantadas. 

• 

• 

• 
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1.1.6. Monitoramento e Avaliação 

A utilização de Padrões de Atendimento requer um compromisso com o monitoramento e a avaliação 
periódica dos resultados. O monitoramento dos padrões definidos para as Centrais de Atendimento 
ao Cidadão deve ser realizado pelo Poder Concedente, que realiza o monitoramento dos padrões 
estabelecidos e da análise de indicadores. 
Caso o Poder Concedente considere adequado deve contratar um Verificador Independente, empresa 
especializada na realização de monitoramento, controles e avaliação de processos e indicadores, de 
forma a adotar monitoria especializada em relação a atuação e desempenho da Concessionária. 

O processo, apresentado acima, faz parte da Metodologia de Operação Centrada em Atendimento 

(MOCA®), apresentada no caderno Metodologia de Execução - a) MODELO DE GESTÃO INTEGRADA 

DAS UNIDADES VAPT VUPT, Item 1.2, Pág.16, e possibilitará atender aos seguintes Padrões de 

Atendimento estabelecidos no edital: 

• Foco no Cidadão - verificação da necessidade atual do cliente, das suas expectativas de 

atendimento e da satisfação com os serviços prestados, por meio dos instrumentos - triagem, 

pesquisa de satisfação (realizada no final do atendimento ao teclar o pad e ou por meio de 

formulário aplicado por amostragem ao final dos atendimentos), pesquisa espontânea 

(manifestação espontânea do cidadão no formulário disponível em pontos da unidade), 

formulário de pesquisa digital no fim de cada serviço prestado na internet (sendo oferecido por 

meio de tecnologias aplicadas aos telefones celulares). 

• Liderança e Envolvimento de Pessoas - gestão efetiva envolvendo todos os executores dos 

serviços, com reuniões periódicas; esclarecendo papéis, dirimindo dúvidas; partilhando 

resultados das pesquisas de satisfação e indicadores desempenho dos serviços, promovendo 

ações de melhorias e minimizando conflitos. 

Esta gestão visa também buscar oportunidades para aumentar o conhecimento e as habilidades 

e o aprimoramento de atitudes dos colaboradores, por meio de um Programa de Educação 

Continuada (treinamentos e capacitação); estimular o crescimento profissional, delegando novas 

responsabilidades aos colaboradores; e monitorar o clima organizacional das Unidades e da 

Central de Gestão e Operação VAPT VUPT, propiciando um ambiente saudável. 

• Administração eficiente - gestão dos processos administrativos (recursos humanos, materiais, 

equipamentos, manutenção predial, manutenção de TIC, manutenção de instalações) suportada 

por meio de tecnologias aplicadas a governança corporativa, visando evitar a interrupção no 

atendimento. 

• Abordagem por processo e abordagem sistêmica - gestão por meio de processos pré-

estabelecidos, com controle de entradas, saídas e de execução dos mesmos, permitindo medição 

de eficácia e eficiência, por meio de indicadores, checklists e etc. 

• Método de melhoria continua e abordagem factual — estabelecimento de processos, 

alimentados por medidas e indicadores dos processos executados, sendo definidos por meio das 

diretrizes da Gestão da Qualidade. 

• Relações de parceria com Fornecedores - fornecimento de serviços para as Unidades VAPT VUPT, 

como limpeza, segurança, copa, transporte, fardamento e materiais de consumo e permanentes, 

passam por um processo de alinhamento com os objetivos e metas do Projeto VAPT VUPT, 

visando uma maior compreensão e colaboração no alcance e manutenção de serviços públicos de 

qualidade. 

• 

• 
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Para tanto, serão identificados e selecionados os fornecedores chaves e compartilhadas as 

informações necessárias para a concretização desta parceria. 

A Concessionária possuirá uma a infraestrutura para o atendimento ao Cidadão, por meio de 

processos estruturados, sistemas de controle e monitorannento, e correção de não conformidades, 

que permitirá atender também aos padrões de qualidade da Carta de Serviços ao Cidadão, conforme 

determina a Administração Federal por meio do Decreto Federal n° 6.932 de 11 de agosto de 2009: 

I. Prioridades de atendimento; 

II. Tempo de espera para atendimento; 

III. Prazos para a realização dos serviços; 

IV. Mecanismos de comunicação com os usuários; 

V. Procedimentos para receber, atender, gerir e responder às sugestões e reclamações; 

VI. Fornecimento de informações acerca das etapas, presentes e futuras, esperadas para a 

realização dos serviços, inclusive estimativas de prazos; 

VII. Mecanismos de consulta por parte dos usuários acerca das etapas, cumpridas e pendentes, 

para a realização do serviço solicitado; 

VIII. Tratamento a ser dispensado aos usuários quando do atendimento; 

IX. Requisitos básicos para o sistema de sinalização visual das Unidades de atendimento; 

X. Condições mínimas a serem observadas pelas Unidades de atendimento, em especial no que 

se refere à acessibilidade, limpeza e conforto; 

Xl. Procedimentos alternativos para atendimento quando o sistema informatizado se encontrar 

indisponível; 

XII. Outras informações julgadas de interesse dos usuários. 

Como já demonstrado, o proponente tem a capacidade nortear os padrões das Unidades VAPT VUPT 

com processos que possibilitarão: 

• Monitoramento da satisfação dos cidadãos, identificando se as suas necessidades e expectativas 

estão sendo atendidas - por meio de mecanismos de pesquisa de satisfação; 

• Acompanhamento dos colaboradores quanto à capacitação para atividades desenvolvidas e o 

grau de motivação - programas de capacitação e treinamento, reuniões de alinhamento e 

compartilhamento de metas e resultados; 

• Comprometimento com os Órgãos Parceiros quanto à melhoria contínua dos processos sob sua 

responsabilidade, realizando reuniões de alinhamento, compartilhamento de metas, objetivos e 

resultados, correções desvios dos processos e melhoria continua; 

• Monitoramento constante das condições da infraestrutura da infraestrutura para manter a 

perfeita condição de funcionamento, utilizando estes indicadores, observados in loco, e atuação 

na correção e melhorias. 

A Solução Tecnológicas VAPT VUPT adotada para a proposta deste certame foi definida e descrita no 

caderno: Modelo de Gestão de Tecnologia. Neste contexto, está solução é complexa e é compostas 

por um núcleo de integração que contém diversos sistemas. 

No entanto, aqui será abordado somente os sistemas da Solução Tecnológicas VAPT VUPT que 

propiciam o suporte tecnológico para a Gestão da Qualidade, como por exemplo a Pesquisa de 

Satisfação. Este é um aspecto fundamental para este caderno de Modelo Gestão de Qualidad 

• 

• 

• 

• 
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amparado por tecnologias e por isso precisa ser definido aqui. 

A Solução Tecnológica VAPT VUPT contém diversos Canais de Integração com o Cidadão, suportados 

por diversos sistemas e seus respectivos módulos. No entanto, os sistemas que propiciam a realização 

da Gestão da Qualidade e da Pesquisa de Satisfação são descritos a seguir: 

1. Sistema de retaguarda, contendo Sistema de Gerenciamento do Atendimento, e o 

subsistema de Gestão de Controle de Filas de Atendimento e subsistema Sistema 

Virtual com a funcionalidade Pesquisa de Satisfação. Conforme apresentado na 

Proposta ao ANEXO III — item 3.2.10 subitem "d" - Modelo de Gestão de Tecnologia 

deste Edital, Pág. 50. 

2. Sistema para Plataforma Internet Mobile: Portal Serviços Internet (cidadão) contendo 

subsistema Agendamento com a funcionalidade Pesquisa de Satisfação. Conforme 

apresentado na Proposta ao ANEXO III — item 3.2.10 subitem "d" - Modelo de Gestão 

de Tecnologia deste Edital, Pág. 70. 

3. Sistema de Automação da Unidade contendo subsistema de Autoatendimento com o sistema 

de Avaliação com a funcionalidade Pesquisa de Satisfação (pad). Conforme apresentado 

na Proposta ao ANEXO III — item 3.2.10 subitem "d" - Modelo de Gestão de Tecnologia 

deste Edital, Pág. 85. 

4. Sistema de Atendimento Presencial - Virtual contendo com o sistema de Avaliação com a 

funcionalidade Pesquisa de Satisfação (pad Conforme apresentado na Proposta ao 

ANEXO III — item 3.2.10 subitem "d" - Modelo de Gestão de Tecnologia deste Edital, 

Pág. 85. 

Para atender aos índices desempenho estabelecidos no edital, todo o atendimento realizado nas 

Unidades VAPT VUPT será gerenciado por meio do Sistema de Gerenciamento do Atendimento, o qual 

viabiliza as seguintes funções: 

• Avaliação do usuário; 

• Diminuição do tempo de espera do requerente; 

• Organização dos fluxos de atendimento; 

• Otimização dos processos Administrativos; 

• Garantia de especialização do trabalho dos colaboradores; 

• Redução desperdício de tempo dos colaboradores e recursos; 

• Gestão completa das etapas de atendimento ao cidadão; 

• Avaliação da satisfação do cidadão; 

• Maior segurança na tomada decisões, por meio do acompanhamento de relatórios; 

• Produtividade elevada devido ao acompanhamento preciso de cada atendente; 

• Segmentar o atendimento em diversas filas; 

• Programar prioridades no atendimento de filas específicas, direcionando aos 

atendentes disponíveis, quando da existência de usuários em espera nestas filas; 

• Acompanhar os tempos de espera e o número de usuários aguardando, com geração de 

alarmes; 

• Emitir relatórios estatísticos e gráficos sobre o atendimento; 
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• 	Supervisionar o atendimento, de forma remota, a partir doutros computadores ligados 

na mesma rede lógica. 

Este sistema de gerenciamento será administrado pela Concessionária, sendo que sistemas análogos 

a este já se encontra em funcionamento em outras Centrais de Atendimento ao Cidadão similares às 

Unidades VAPT VUPT e pertencentes ao mesmo grupo de acionistas deste proponente. Este sistema 

está detalhado no Relatório de Proposta Solução de Gerenciamento do Atendimento. 

1.2. ESTRUTURAÇÃO DO PROCESSO DE QUALIDADE 

Um dos maiores problemas de uma organização que implementa ferramentas de qualidade no 
atendimento - pesquisas de satisfação, padrões de atendimento, auditorias de qualidade, entre outras, 
é garantir a atualização, divulgação, integração e a padronização do conteúdo dessas ferramentas. 

• Desta forma, sugere-se a implementação de um Sistema de Gestão da Qualidade — SGQ para a 
Estruturação do Processo de Qualidade, que objetiva a guarda de toda a documentação da qualidade 
das Centrais de Atendimento ao Cidadão, estabelecendo normas para sua atualização e 
disponibilizando facilidade de acesso a todos os interessados: gestores, órgãos parceiros e 
funcionários. 

A responsabilidade de desenvolver e implantar o SGQ (Sistema de Gestão de Qualidade), ou 
ferramenta similar que garanta seus resultados, é da Concessionária visando auxiliar as Centrais de 
Atendimento ao Cidadão a melhorar continuamente a eficácia da gestão da qualidade dos seus 
processos de atendimento, buscando a satisfação do cidadão e a melhoria contínua. 

A implementação do SGQ requer envolvimento de todos os integrantes da Rede Interinstitucional, 
cabendo aos atores envolvidos as seguintes responsabilidades: 

• Poder Concedente — estabelecer, monitorar e garantir o cumprimento das normas, 

procedimentos, padrões de qualidade, indicadores de desempenho estabelecidos. 

• 	• 	Concessionária — implementar as normas, procedimentos, padrões de qualidade, indicadores 

de desempenho estabelecidos e promover a melhoria contínua dos processos de atendimento. 

• Centrais de Atendimento ao Cidadão — cumprir as normas, procedimentos e padrões de 

qualidade e indicadores de desempenho estabelecidos, garantindo a padronização do 

atendimento. 

• Órgãos Parceiros — atentar para os procedimentos da qualidade do atendimento estabelecidos 

para as Centrais de Atendimento ao Cidadão visando assegurar a sua aplicação na prestação de 

serviços ao cidadão. 

• 	Cidadão — avaliar a qualidade da prestação do serviço. 

A concepção do SGQ para as Centrais de Atendimento ao Cidadão deve contemplar normas, 
procedimentos e padrões de qualidade para realizar o atendimento e a gestão dos serviços públicos 
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• 	
oferecidos aos cidadãos, abrangendo todas as etapas do atendimento, os processos operacionais e de 
gestão das Unidades. 

1.2.1. Conteúdo do Sistema de Gestão da Qualidade — SGQ 

O Sistema de Gestão da Qualidade envolve documentação dos níveis estratégico, tático, operacional, 
abrangendo os seguintes documentos: 

• Manual da Qualidade — declara a Política da Qualidade e descreve o Modelo de Gestão 

da Qualidade e suas diretrizes, responsabilidades e procedimentos adotados para a 

execução das atividades que afetam a qualidade. Apresenta a Missão, Visão e Valores, 

Objetivos, Metas e Indicadores de Desempenho das Centrais de Atendimento ao Cidadão. 

Contém a Estrutura Organizacional das Centrais de Atendimento ao Cidadão, da • 	Concessionária e do Poder Concedente, apresentando as inter-relações e as 

responsabilidades em relação a operação e a gestão das Unidades. 

• Registros da Qualidade — registra a qualidade obtida através de pesquisas de satisfação, 

manifestação do cidadão, auditorias da qualidade e outras ferramentas e possibilita a 

recuperação destas informações. 

• Legislação Externa — disponibiliza o acesso a documentos legais de origem externa que 

regulamentam ou impactam nos processos de atendimento das Centrais de Atendimento 

ao Cidadão. 

• Relatório de Análise Crítica do SGQ— a Concessionária analisa criticamente o SGQ com o 

objetivo de avaliar a sua eficácia, tomar ações para melhoria de seus processos e • 	aumentar a satisfação dos clientes. 

• Procedimentos da Qualidade — fixa diretrizes, políticas e procedimentos administrativos 

e operacionais de abrangência geral a serem adotados na execução das atividades 

internas das Centrais de Atendimento ao Cidadão. 

• Descrição de Funções — o SGQ disponibiliza a descrição das funções dos colaboradores 

nas Centrais de Atendimento ao Cidadão, estabelecendo competências e habilidades para 

o seu exercício. 

• Manual de Procedimentos das Unidades de Serviços — documento normativo que fixa a 

metodologia para execução das atividades de atendimento (prestação dos serviços) ao 

cidadão nas Centrais de Atendimento ao Cidadão. 
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• Taxas e Tarifas dos Serviços — o SGQ disponibiliza tabela com valores das taxas e tarifas 

para os serviços prestados nas Centrais de Atendimento ao Cidadão. 

• Manual de Procedimentos Operacionais e de Sistemas — documento normativo que fixa 

a metodologia de procedimentos e sistemas operacioanis dando suporte à Gestão da 

Qualidade. 

• Links para os Aplicativos que dão suporte à Gestão da Qualidade — O SGQ disponibiliza 

o acesso aos sistemas que dão suporte à gestão da qualidade conforme perfil do usuário. 

• Formulários — O SGQ permite a consulta e impressão de qualquer formulário disponível 

neste sistema. 

• Perfil das Centrais de Atendimento ao Cidadão — Disponibiliza dados sobre o horário de 

funcionamento, quantidade de funcionários, dimensão da área física ocupada, endereço, 

relação de órgãos prestadores de serviço, entre outros dados importantes sobre as 

Unidades. 

• Relação dos Órgãos Prestadores de Serviços — O SGQ relaciona os órgãos prestadores de 

serviços agrupando-os por esfera governamental e publicando os serviços 

disponibilizados por cada órgão. 

A Concessionária possuirá a sua Gestão de Qualidade fundamentada em indicadores desempenho, e 

na análise de dos problemas para serem gerenciados da seguinte maneira: 

• Monitoramento em tempo real - análise dos indicadores e dos problemas e atuação 

imediata que permitirá a correção desvios no momento da ocorrência. 

• Análise desempenho - análise dos indicadores que refletem a Satisfação do Cidadão 

referente a Qualidade da Infraestrutura, assim como a Qualificação da Equipe: 

✓ Grau de Satisfação do Cidadão (GSC); 

✓ Tempo Médio de Espera (TME); 

✓ Tempo Médio de Atendimento (TMA); 

✓ Efetividade Atendimento (Percentual de Senhas Efetivamente Atendidas) (EFA); 

✓ Respostas das Manifestações (REM); 

✓ Disponibilidade dos Equipamentos de Informática (DEI); 

✓ Disponibilidade do Sistema de Ar Condicionado (DAS); 

✓ Disponibilidade do Sistema de Rede Local (DSR); 

✓ Não Conformidade nas condições de Higiene e Limpeza do Ambiente (NCL); 

V Não Conformidade na Conservação Geral do Edifício e Instalações (NCE); 

✓ Percentual de Treinamento (PTR); 

✓ Qualidade do Serviço de Atendimento (QSA); 

✓ Qualidade do Serviço de orientação (QS0); 

✓ Disponibilidade Aplicações Críticas (DAC); 

✓ Disponibilidade Aplicações High (DAH); 

• 

• 

• 
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Disponibilidade Aplicações Normal (DAN); 

,7 Coeficiente de Eficiência (COEF). 

• Tomada de ação para correção dos indicadores não satisfatórios - ações pontuais em cada 

processo (quando causa conhecida), visando corrigir os desvios em sua causa raiz 

identificada, sendo analisadas as ocorrências recorrentes e sem causa raiz identificada, que 

geram Plano de Ações para a resolução das causas das falhas e desvios. 

Além do tratamento dos indicadores, a Concessionária possuirá um processo de melhoria contínua 

baseada no PDCA (Plan, Do, Check, Act), contendo as oportunidades de melhoria que podem ser 

detectadas em qualquer ponto do processo, ilustrado na Figura 1. 

Por meio de ações na área de qualidade da Concessionária, em conjunto com os gestores e 

colaboradores, as melhorias serão planejadas (Plano de Ação) e executadas (mudança de processos, 

capacitação, treinamento etc.), e os resultados das ações serão analisados em comparação com as 

metas estabelecidas no plano inicial, visando à verificação da eficácia da ação e, se necessário, à 

correção preventiva da melhoria. 
• 

• 
Figura 1- Ciclo PDCA. Fonte: Autores. 

A Gestão da Qualidade efetuará reuniões de alinhamento para compartilhar metas e resultados, a fim 

de obter o envolvimento de todas as áreas relacionadas nos processos, equipes internas, 

colaboradores, fornecedores e órgão parceiros, pois as pessoas serão a essência desta Rede 

Relacionamento VAPT VUPT e o seu envolvimento permitirá que suas habilidades sejam usadas para 

a promoção de ações de melhoria do atendimento e disseminação do modelo. 

A Gestão da Qualidade efetuará o acompanhamento dos colaboradores quanto à capacitação para 

atividades desenvolvidas e o grau de motivação. 
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1.3. MACRO FLUXO DA GESTÃO DA QUALIDADE 

A Gestão da Qualidade na Concessionária será realizada por diretrizes da Central Vapt Vupt e terá o macro 

fluxo conforme ilustrado abaixo, na Figura 2. 
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Figura 2 - Macro Fluxo da gestão da Qualidade. Fonte: Autores, • 
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1.4. FLUXO DO PROCESSO DE EXECUÇÃO DE PLANO DE AÇÃO 

A execução de plano de ação na concessionária terá o fluxo ilustrado abaixo, na Figura 3. 

• 

• 

Figura 3 - Fluxo do processo de Execução do Plano de Ação. Fonte: Autores. 

1.4.1. Descrição do Processo para a execução de Planos de Ação 

1. Analisar os indicadores deve se utilizar os seguintes critérios predefinidos de performance e criar laudo da 

análise; 

2. Criar Plano de Ação a partir da análise dos ofensores dos indicadores e dos problemas, e encaminhar aos 

envolvidos para aprovação (se necessária); 

3. Aprovar Plano de Ação os gestores envolvidos aprovam este documento; 

4. Monitorar a execução do Plano de Ação pelos responsáveis, e verificar o desempenho dos indicadores envolvidos 

no Plano de Ação; 

5. Notificar os atrasos encontrados durante o processo para o gestor responsável; 

6. Avaliar a eficácia das ações para atingir o objetivo do Plano de Ação; 

7. Caso o Plano de Ação atinja os objetivos, encerrar Plano de Ação, se não, propõe novas ações e proceder à 

monitoração. 

1.4.2. Processos de obtenção e Tratamento de índice Desempenho e Qualidade 

Baseados nos princípios da série de normas ABNT NBR ISO:9000 e nas melhores práticas internacionais 

de prestação de serviços, os indicadores desempenho e qualidade serão aferidos ao longo dos 

processos, analisados e as ações preventivas e corretivas serão executadas, e os registros (evidências) 

estão disponíveis oferecendo, desta maneira, transparência e possibilidade rastreabilidade por todos 

os integrantes da Rede Relacionamento VAPT VUPT. 
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1.5. INDICADORES DE DESEMPENHO 

A necessidade de monitoramento e avaliação do atendimento prestado pelo serviço público torna-se 
cada dia mais premente, sendo a excelência na qualidade do atendimento buscada em todas as esferas 
governamentais. 

A evolução observada nessa área é irreversível e a cada dia novas soluções são implementadas 
buscando atender bem o cidadão. Portanto, oferecer um bom atendimento se tornou um dos grandes 
desafios das organizações, tanto públicas quanto privadas. Avaliar e monitorar esse atendimento 
passou a ser uma atividade imprescindível e a melhor forma de fazê-lo é através de indicadores de 

desempenho. 

Os indicadores de desempenho são índices desenvolvidos e implantados dentro das organizações, de 
acordo com sua realidade, objetivando a medição dos principais pontos que afetam a sua gestão e seu 
resultado organizacional. Permitem a aferição dos dados em termos de qualidade, resultado, impacto, 
etc., dos processos e dos objetivos das intervenções. 

Os indicadores podem ser expressos em número, percentual, descrição de processos, percepções ou 
fatos que indiquem a mudança qualitativa e/ou quantitativa de uma condição ou situação específica. 

Os indicadores desempenho e qualidade serão implantados nas Unidades VAPT VUPT, tendo como 

referência os principais elementos da qualidade, sendo utilizados ao longo do período de execução do 

Contrato de Concessão. Tais elementos foram classificados em 4 (quatro) macro grupos: 

• Satisfação do Cidadão (GSC); 

• Qualidade Infraestrutura (QI); 

• Qualificação de Pessoal (QP); 

• Qualificação da Tecnologia das Aplicações (QTA). 

Esses quatro elementos serão utilizados como base para a sustentação da avaliação global dos 

serviços prestados pela Concessionária de forma coerente com as diretrizes do programa VAPT VUPT 

e serão utilizados como meio objetivo de avaliação da mesma para fins da remuneração variável da 

contraprestação pecuniária a ser paga pelo Poder Concedente, conforme previsto no Apêndice VIII 

— Indicadores de Desempenho, do Termo de Referência. 

A seguir, apresenta-se a Tabela 01 — Tabela de Indicadores Desempenho e qualidade, contendo seu 

detalhamento e descrição, assim como as suas propriedades técnicas e as suas as respectivas unidades 

de medida e descrição. 

• 

• 

• 
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Tabela 01- Tabela de Indicadores de Desempenho. 

CARACTERÍSTICO DE 

QUALIDADE 
Ne INDICADOR DESEMPENHO SIGLA UNIDADE COMO MEDIR 

GRAU DE SATISFAÇÃO DO 

CLIENTE (GSA) 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO 

1 Grau de Satisfação Geral GSC % 
Quantidade avaliações excelente e bom / 
Quantidade avaliações totais 

2 Tempo Médio de Espera TME Minutos 
Somatório dos tempos de espera no mês / 
Somatório dos atendimentos 

3 Tempo Médio de Atendimento TMA Minutos 
Somatório dos tempos de atendimento no mês / 
Somatório dos atendimentos 

4 Efetividade Atendimento EFA % 
Quantidade Atendimentos Mês / 

Quantidade Senhas Emitidas Mensal 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MANIFESTAÇÕES 

5 Respostas das Manifestações REM % 
Quantidade respostas enviadas no prazo / 

Quantidade mensal de manifestações 

QUALIDADE DA 

INFRAESTRUTURA (QI) 

SISTEMA DE CONTROLE DOCORRÊNCIAS 

6 
Disponibilidade Equipamentos de 
Informática 

DEI % 

Horas de Atendimento - Horas em Manutenção Mensal (computadores, 

impressoras, scanners, câmeras etc.) / 
Quantidade Total de Horas Atendimento 

7 
Disponibilidade Geral nos Equipamentos 

de Apoio (Ar Condicionado) 
DSA % 

Horas Trabalhadas do Ar Condicionado durante o período de Atendimento / 
Quantidade Total de Horas Atendimento 

8 
Disponibilidade Geral nos Equipamentos 

TI e Comunicação (Rede Acesso local) 
DSR % 

Horas em Operação durante o período de atendimento / 

Quantidade Total de Horas Atendimento 

CHECKLIST 
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CARACTERÍSTICO DE 

QUALIDADE 
N2 INDICADOR DESEMPENHO SIGLA UNIDADE COMO MEDIR 

9 

Não Conformidade identificadas nas 

condições limpeza, higiene de ambientes 

e banheiros 

NCL Quantidade Quantidade NC encontradas de acordo com Checklist 

10 
Não Conformidade na conservação geral 

do edifício e instalações 
NCE Quantidade Quantidade NC encontradas de acordo com Checklist 

QUALIFICAÇÃO PESSOAL 

(Qin 

CONTROLE DE TREINAMENTO 

11 Percentual de Treinamento PTR % 
Quantidade de colaboradores treinados / 

Quantidade de colaboradores prevista para treinamento 

PESQUISA COM CIDADÃO 

12 Qualidade Serviço de Atendimento QSA % 
Quantidade avaliações excelente e bom / 

Quantidade avaliações totais 

13 Qualidade Serviço de orientação Q50 % 
Quantidade avaliações excelente e bom / 

Quantidade avaliações totais 

QUALIDADE DA 

TECNOLOGIA DAS 

APLICAÇÕES (QTA) 

APLICAÇÕES DO PORTAL DO CIDADÃO 

14 Disponibilidade Aplicações Críticas DAC % 
[ (Tempo total de atividade) / (Tempo Operacional - Tempo de inatividade 
planejada) 1*100 

15 Disponibilidade Aplicações High DAH % 
[ (Tempo total de atividade) / (Tempo Operacional - Tempo de inatividade 

planejada)]*100 

16 Disponibilidade Aplicações Normal DAN % 
[ (Tempo total de atividade) / (Tempo Operacional - Tempo de inatividade 

planejada) 1*100 

Fonte: EDITAL- APÊNDICE VIII - INDICADORES DESEMPENHO. 
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Complementando a Tabela 01, a Tabela 02 - Tabela de Indicadores X Intervalos de Valores X Pontuação descreve a valoração e caracterização dos 

indicadores, contendo seus respectivos valores e intervalos de pontuação: 

Tabela 02 - Tabela de Indicadores X Intervalos de Valores X Pontuação. 

N9 INDICADOR DESEMPENHO SIGLA UNIDADE AVALIADOR 

VALOR X PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

1 0,8 0,6 0,2 O 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO 

1 Grau de Satisfação Geral GSC % Cliente / Usuário 100? EFA 2 95 95> EFA? 85 85 > EFA? 75 75 > EFA? 60 EFA <60 20% 

2 Tempo Médio de Espera TME Minutos Avaliador 30? TME 2 O 45? TME >30 60? TME >45 75 2 TME >60 TME >75 10% 

3 
Tempo Médio de 

Atendimento 
TMA Minutos Avaliador 20 2 TMA 2 O 35 2 TMA > 20 50 2 TMA > 35 60 2 TMA > 50 TMA > 60 10% 

4 Efetividade Atendimento EFA % Avaliador 100 2 EFA 2 95 95 > EFA? 85 85 > EFA 2 75 
1 

, 	75 > EFA 2 60 EFA < 60 5% 

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE MANIFESTAÇÕES 

5 
Respostas das 

Manifestações 
REM % Avaliador 100? REM k 95 95> REM k 85 85 > REM 2 75 75 > REM 2 60 REM <60 5 % 

SISTEMA DE CONTROLE DOCORRENCIAS 

6 
Disponibilidade 
Equipamentos de 

Informática 

DEI % Avaliador 100? DEI 2 95 95 > DEI 2 85 85 > DEI 2 75 75 > DEI 2 60 DEI <60 8% 

7 

Disponibilidade Geral nos 

Equipamentos de Apoio 

(Ar Condicionado) 

DSA % Avaliador 100? DSA 2 95 95 > DSA 2 85 85 > DSA 2 75 75 > DSA? 60 DSA < 60 3 % 
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N2  INDICADOR DESEMPENHO SIGLA UNIDADE AVALIADOR 

VALOR X PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

1 0,8 0,6 0,2 0 

8 

Disponibilidade Geral nos 
Equipamentos TI e 

Comunicação (Rede 

Acesso Local) 

DSR % Avaliador 100 2 DSR 2 95 95 > DSR à 85 85 > DSR 2 75 75 > DSR à 60 DSR < 60 8% 

CHECKLIST 

9 

Não conformidades 
identificadas nas 

condições limpeza, 
higiene de ambientes e 
banheiros 

NCL Quantidade Avaliador Até 5 NC 5 <NCL 58 8< NCL 5 12 12 < NCL 5 16 NCL > 16 3 % 

10 

Não conformidade na 

conservação geral do 
edifício e instalações 

NCE Quantidade Avaliador Até 5 NC 5 < NCE 5 8 8< NCE 5 12 12< NCE 5 16 NCE > 16 3% 

CONTROLE DE TREINAMENTO 

11 
Percentual de 
treinamento 

PTR % Avaliador 100 2 PTR 2 95 95 > PTR 2 85 85 > PTR 2 75 75 > PTR 2 60 PTR < 60 5 % 

PESQUISA COM CIDADÃO 

12 
Qualidade Serviço de 
Atendimento 

QSA % 
Cliente! 

Usuário 
100 2 OSA à 85 85 > QSA 2 75 75 > QSA 2 65 65 > QSA 2 50 QSA < 50 5% 

13 
Qualidade Serviço de 
orientação 

QS0 % 
Cliente / 
Usuário 

100 2 QS0 2 85 85 > QS0 2 75 75 > QS0 2 65 65 > QS0 2 50 QS0 < 50 5 % 

APLICAÇÕES DO PORTAL DO CIDADÃO 
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N2  INDICADOR DESEMPENHO SIGLA UNIDADE AVALIADOR 
VALOR X PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 
1 0,8 0,6 0,2 O 

14 
Disponibilidade Aplicações 
Criticas 

DAC % Avaliador 100 2 DAC 2 99 99 > DAC 2 95 95 > DAC 2 90 90> DAC 2 85 DAC < 85 5 % 

15 
Disponibilidade Aplicações 

High 
DAH % Avaliador 100 2 DAH 2 98 98 > DAH 2 94 94> DAH 2 89 89 > DAH 2 84 DAH <84 3 % 

16 
Disponibilidade Aplicações 

Normal 
DAN % Avaliador 100 2 DAN 2 95 95 > DAN 2 90 90 > DAN 2 85 85 > DAN 2 80 DAN <80 2 % 

Fonte: EDITAL-APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 
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1.5.1. Grau de Satisfação do Cidadão (GSC) 

O Grau de Satisfação do Cidadão é medido por meio da informação registrada por ele, usando o teclado 

(pad) de avaliação, recurso do Sistema de Gerenciamento do Atendimento, ao término do 

atendimento no guichê ou mesa de atendimento. Na Figura 4 ilustra-se o macro fluxo do processo GSC. 

1.5.1.1. 	Macro Fluxo do Processo GSC 

Figura 4 - Macro Fluxo do processo GSC. Fonte: Autores. 

1.5.1.2. 	Descrição do Processo GSC 

1. O cidadão ao final do atendimento digita no "pad", do subsistema de Avaliação, a 

qualificação do atendimento: Excelente, Bom, Regular ou Ruim; 

2. Analisar os Indicadores de Satisfação utilizando os dados armazenados dos cidadãos para 

calcular este indicador deve se utilizar os seguintes critérios predefinidos de performance, 

descritos na Tabela 03 - Pontuação do Grau de Satisfação do Cidadão. 

3. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará diariamente os 

indicadores do dia anterior e o acumulado do mês para executar as correções das não 

conformidades. Quando este indicador for inferior a 95 % proceder da seguinte forma: 

• Analisar a causa da não conformidade a fim de encontrar a possível causa, é 

pesquisando no sistema de gerenciamento do atendimento proposto todos os dados 

dos atendimentos abaixo da meta esperada. 

• O sistema permitirá a rastreabilidade do atendimento gerando relatório, ou seja, a 

verificação de cada passo da execução do atendimento (tempos e atendentes), 

rastreamento da fila, etc. 
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4. Encaminhar as análises aos envolvidos para aprovação (se necessária); 

5. Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade atendimento; 

• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

6. Gerar Relatórios de GSC consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de GSC; 
7. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.1.3. 	Parâmetros do Processo GSC 

• Meta: 100 % Excelente; 

• Peso no COEF: 20 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O grau de satisfação geral do cidadão deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

GSC = (B1+B2) / (B1+B2+133+B4) 

Onde: 

• GSC: Grau de satisfação do cidadão; 

• B1: Número total mensal de registros de grau "Excelente"; 

• B2: Número total mensal de registros de grau "Bom"; 

• B3: Número total mensal de registros de grau "Regular"; 

• B4: Número total mensal de registros de grau "Ruim". 

Para a obtenção da Pontuação do GSC, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 03 

abaixo: 

Tabela 03 - Pontuação do Grau de Satisfação do Cidadão (GSC). 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

Página 26 de 71 



Tempo Médio de Espera (TME) 

Eien- 
• R41.1,0  desenhas Registradas 
• Reghtro desenhas atendidas 

   

O  <= TME <= 30 

 

   

  

30 <TME <= 45 

  

  

45 < TME = 60 

H 60<TME< 75 

  

Figura 5 - Macro Fluxo do processo TME. Fonte: Autores. 

av7 

VaptVupt 
VAPT VUPT 
I DADÃO 001844 

1.5.2. Tempo Médio de Espera (TME) 

O Tempo Médio de Espera (TME) é calculado a partir da emissão da senha até o momento em que a 

senha será chamada no painel de chamada de senhas para ser atendida na mesa de atendimento, 

dividido pelo número de senhas atendidas no período. Na Figura 5 ilustra-se o macro fluxo do processo 

TM E. 

Obs.: TME medido em minutos. 

1.5.2.1. 	Macro Fluxo do Processo TME 

1.5.2.2. 	Descrição do Processo TME 

1. O cidadão retira a senha para o atendimento; 

2. Executar o serviço, sendo controlado por meio do sistema de gerenciamento do 

atendimento proposto, registrando a hora e o minuto da retirada da senha; para calcular 

este indicador deve se utilizar os seguintes critérios predefinidos de performance, 

descritos na Tabela 04 - Pontuação do Tempo Médio de Espera (TME). 

3. Analisar o Tempo de Espera (TE) por meio do cálculo do tempo de espera para cada 

atendimento, utilizando o sistema de gerenciamento do atendimento proposto, a partir 

do momento em que a senha é chamada no painel para ser atendida na mesa de 

atendimento. 

• A partir deste primeiro cálculo, realizar o cálculo do Tempo Médio de Espera (TME) 

acumulando os cálculos de atendimentos realizados durante o período analisado. 
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• A gestão da qualidade analisará os indicadores de tempo médio de atendimento, em 

tempo real, e executar a correção das não conformidades quando o TME estiver acima 

de 30 minutos. 

	

4. 	Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará diariamente os 

indicadores do dia anterior e o acumulado do mês para executar as correções das não 

conformidades. Quando este indicador for superior a 30 minutos proceder da seguinte 

forma: 

• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa, é pesquisando no 

sistema de gerenciamento do atendimento proposto todos os dados dos atendimentos 

abaixo da meta esperada. 

• O sistema permitirá a rastreabilidade do atendimento gerando relatório, ou seja, a 

verificação de cada passo da execução do atendimento (tempos e atendentes), 

rastreamento da fila, etc. 

	

5. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade na espera; 

• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

6. Gerar Relatórios de Tempo Médio de Espera (TME) consolidando os dados mensalmente. 

No fechamento do mês, a Gestão da Qualidade emitirá o relatório TME; 

7. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.2.3. 	Parâmetros do Processo TME 

• Meta: menor que 30 minutos; 

• Peso no COEF: 10 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O Tempo Médio de Espera na fila para ser atendido, deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

TME = (TE + TE + TE + + TEd  )/n 
1 	2 	3 

Onde: 

• TME: Tempo Médio de Espera; 

• TE( 
1 

	

	
: Tempo de Espera de uma senha atendida, calculado a partir do momento de 

a n) 

emissão da senha na recepção e a chamada da senha no painel; 

• n: Número de senhas atendidas no período. 

Para a obtenção da Pontuação do TME, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 04 

abaixo: 

• 

• 

• 
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• 	Tabela 04- Pontuação do Tempo Médio de Espera (TM E). 

( M I NUTOS) 
-ái 

_lir - - 

O < = TM E < =30 1 

30 < TM E < =45 0,8 

45 < TM E < = 60 0,6 

60 < TM E < = 75 0,2 

TME acima de 75 O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.3. Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

O Tempo Médio de Atendimento é calculado a partir do início do atendimento até o momento da 

sua finalização, dividido pelo número de senhas atendidas no período. Na Figura 6 ilustra-se o 

macro fluxo do processo TMA. 

1.5.3.1. 	Macro Fluxo do Processo TMA 

Tempo Médio de Atendimento (TMA) 

I 11 

g 	• 	Registro de Tempos 
• Atendimento e Espera 

Executar o 
Serviço 

Tempo real 

Gerar Relatono de 
tempo medro de 

Atendimento 

Ana c:, 
de Espera 

P02.550 de 
analise e 

distribui0o de 
Relatara, 

50< TMA <= 60 

• 

Figura 6 - Macro Fluxo do processo TMA. Fonte: Autores. 
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1.5.3.2. 	Descrição do Processo TMA 

1. O cidadão retira a senha para o atendimento; 

2. Executar o serviço, sendo controlado por meio do sistema de gerenciamento do 

atendimento proposto, registrando a hora e o minuto da retirada da senha; para calcular 

este indicador deve se utilizar os seguintes critérios predefinidos de performance, 

descritos na Tabela 05 - Pontuação do Tempo Médio de Atendimento (TMA). 

3. Analisar o Tempo de Atendimento (TA) por meio do cálculo do tempo de cada 

atendimento, utilizando o sistema de gerenciamento do atendimento proposto, a partir 

do momento em que a senha é chamada no painel para ser atendida na mesa de 

atendimento. 

• A partir deste primeiro cálculo, realizar o cálculo do Tempo Médio de Atendimento 

(TMA) acumulando os cálculos de atendimentos realizados durante o período analisado. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de tempo médio de atendimento, em 

tempo real, e executar a correção das não conformidades quando o TMA estiver acima 

de 60 minutos. 

	

4. 	Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará diariamente os 

indicadores do dia anterior e o acumulado do mês para executar as correções das não 

conformidades. Quando este indicador for superior a 20 minutos, da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa, é pesquisando no 

sistema de gerenciamento do atendimento proposto todos os dados dos atendimentos 

abaixo da meta esperada. 

• O sistema permitirá a rastreabilidade do atendimento gerando relatório, ou seja, a 

verificação de cada passo da execução do atendimento (tempos e atendentes), 

rastreamento da fila, etc. 

	

5. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no atendimento; 

• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

6. Gerar Relatórios de TMA consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório TMA; 

7. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

	

1.5.3.3. 	Parâmetros do Processo TMA 

• Meta: menor que 20 minutos; 

• Peso no COEF: 10%; 

• Periodicidade: Mensal. 

O Tempo Médio de Atendimento deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

TMA = (TA1  + TA2 + TA3  TA n)/  n 
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Onde: 

• TMA: Tempo Médio de Atendimento; 

• TA 	: Tempo de Atendimento calculado a partir do momento do início do atendimento 
(la ri) 

até a finalização do mesmo; 

• n: Número de senhas atendidas no período. 

Para a obtenção da Pontuação do TMA, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 05 

abaixo: 

Tabela 05 - Pontuação do Tempo Médio de Atendimento (TMA). 

. 	_ 

limainek,  FAIXA (MINUTOS) 

O < = TMA < =20 1 

20 < TMA < = 35 0,8 

35 < TMA < =50 0,6 

50 < TMA < = 60 0,2 

TMA acima de 60 O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.4. Efetividade Atendimento (EFA) 

A Efetividade dos Atendimentos (EFA) é calculada a partir da Quantidade Senhas Atendidas 

(SA) em relação à Quantidade Senhas Emitidas (SE). Na Figura 7 ilustra-se o macro fluxo do 

processo EFA. 

• 	 §ri 
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1.5.4.1. 	Macro Fluxo do Processo EFA 

Efetividade de Atendimento (EFA) 

Figura 7 - Macro Fluxo do processo EFA. Fonte: Autores. 

1.5.4.2. 	Descrição do Processo EFA 

1. O cidadão retira a senha para o atendimento; 

2. Executar o serviço, sendo controlado por meio do sistema de gerenciamento do atendimento 

proposto, registrando o percentual de Senhas Efetivamente Atendidas; para calcular este 

indicador deve se utilizar os seguintes critérios predefinidos de performance, descritos na 

TABELA 06 - PONTUAÇÃO DA EFETIVIDADE ATENDIMENTO (EFA). 

3. Analisar a relação entre a quantidade Senhas Emitidas (SE) e a quantidade Senhas Atendidas 

(SA) por meio do cálculo do Percentual de Senhas Efetivamente Atendidas (EFA), utilizando o 

sistema de gerenciamento do atendimento proposto. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de EFA, em tempo real, e executar a 

correção das não conformidades quando o EFA estiver abaixo de 95 %. 

	

4. 	Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará diariamente os 

indicadores do dia anterior e o acumulado do mês para executar as correções das não 

conformidades. Quando este indicador for inferior a 95 % proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa, é pesquisando no 

sistema de gerenciamento do atendimento proposto todos os dados dos atendimentos 

abaixo da meta esperada. 

• O sistema permitirá a rastreabilidade do atendimento gerando relatório, ou seja, a 

verificação de cada passo da execução do atendimento (tempos e atendentes), 

rastreamento da fila, etc. 

	

5. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no atendimento; 
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• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

6. Gerar Relatórios de EFA consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório EFA; 

7. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.4.3. 	Parâmetros do Processo EFA 

• Meta: 100 %; 

• Peso no COEF: 5 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O Percentual de Senhas Efetivamente Atendidas deverá ser calculado a partir da fórmula abaixo: 

EFA = SA / SE 

Onde: 

• EFA: Percentual de Senhas Efetivamente Atendidas; 

• SE: Quantidade Senhas Emitidas; 

• SA: Quantidade Senhas Atendidas. 

Para a obtenção da Pontuação do EFA, deve-se encontrar a pontuação correspondente na tabela 

abaixo: 

TABELA 06- PONTUAÇÃO DA EFETIVIDADE ATENDIMENTO (EFA). 

' FAIXA 	'36 
, 

PONTUAÇÃO 

1 95 % < = EFA < = 100 % 

85 % < = EFA < 95 % 0,8 

75 % < = EFA < 85 % 0,6 

60 % < = EFA < 75 % 0,2 

EFA menor que 60 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 
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1.5.5. Respostas às Manifestações (REM). 

A efetividade das manifestações será aferida a partir da quantidade respostas enviadas aos 

cidadãos no prazo em relação com a quantidade manifestações registradas. 

1.5.5.1. 	Macro Fluxo do processo REM 

Respostas  as Manifestações (REM) 

• 

• 

Figura 8 - Macro Fluxo do processo REM. Fonte: Autores. 

1.5.5.2. 	Descrição do Processo REM 

1. 	O cidadão pode realizar suas manifestações utilizando os diversos canais previstos na Solução 

Tecnológicas VAPT VUPT: 

• Entrar em um dos canais da Solução Tecnológicas VAPT VUPT, que utiliza o conceito de 

ficha de manifestação eletrônica. Em seguida preencher por meio de um dos seguintes 

sistemas disponíveis: (i) Sistema de retaguarda; (ii) Sistema para Plataforma Internet 

Mobile; (iii) Sistema de Atendimento Presencial —Virtual; (iv) Sistema de Automação da 

Unidade. Nesta Solução Tecnológicas VAPT VUPT as manifestações são realizadas e 

computadas neste Indicador (REM). Observação: Quando o cidadão não deseja se 

identificar, neste caso, não se realiza uma devolutiva para estas manifestações. 

• No segundo caso, o cidadão pode se manifestar com o preenchimento em uma 

entrevista presencial, utilizando uma ficha de manifestação, a qual será adequadamente 

contabilizada; 

• Independente da forma de manifestar, a informação e a resolução do problema são 

acompanhadas até o final. 
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2. Avalia-se a Ficha de Manifestação, sendo está ação controlada manualmente, coletando-se as 

manifestações depositadas nas urnas da unidade; 

3. Registrar as fichas de Manutenção a fim de realizar o cálculo do Percentual de Respostas às 

Manifestações. O percentual das Respostas às Manifestações no Prazo (REM) é calculado 

relacionando a quantidade Manifestações Registradas (QM) em relação com a quantidade 

Respostas Enviadas no Prazo (RE). 

• Para calcular este indicador deve-se utilizar os critérios predefinidos de performance, 

descritos na TABELA 07 - Pontuação das Respostas às Manifestações (REM). 

4. Analisar o conteúdo da Manifestação e responder ao cidadão, entrando em contato com o 

cidadão, de acordo com a forma solicitada na Ficha, sendo seu preenchimento possível por 

telefone, mensagem eletrônica e ou correspondência. 

5. Registrar a Resposta à manifestação em um repositório, sendo que a manifestação precisar 

ser armazenada física e digitalmente. 

6. A análise do tempo de resposta a Manifestação do Cidadão é realizada semanalmente por 

meio do cálculo do Percentual de Respostas às Manifestações (REM). 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de REM, semanalmente, e executar a 

correção das não conformidades quando o REM estiver abaixo de 95 %. 

7. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores deste 

indicador, para executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for 

inferior a 95 % proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade até encontrar a possível causa. 

8. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no ponto específico; 

• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

9. Gerar Relatórios de REM consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório REM; 

10. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.5.3. 	Parâmetros do Processo REM 

• Meta: 100 % das respostas no prazo máximo de 10 dias úteis; 

• Peso no COEF: 5 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O Percentual de Respostas às Manifestações deverá ser calculado a partir da fórmula abaixo: 

REM = RE / QM 

Onde: 

• REM: Percentual das Respostas às Manifestações no Prazo; 

• QM: Quantidade Manifestações Registradas; 

• RE: Quantidade Respostas Enviadas no Prazo. 

Para a obtenção da Pontuação do REM, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 7, 

abaixo: 
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TABELA 07- Pontuação das Respostas às Manifestações (REM). 

PONTUAÇÃO 

95 % < = REM < = 100 % 1 

85 % < = REM < 95 % 0,8 

75 % < = REM < 85 % 0,6 

60 % < = REM < 75 % 0,2 

REM menor que 60 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.6. Disponibilidade Equipamentos de Informática (DEI) 

Este indicador DEI afere a disponibilidade de utilização dos equipamentos de informática para 

atendimento dos serviços das Unidades VAPT VUPT durante o horário de atendimento. 

1.5.6.1. 	Macro Fluxo do Processo DEI 

Disponibilidade de Equipamentos de Informática (DEI) 
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• 

Figura 9 - Macro Fluxo do processo DEI. Fonte: Autores. 
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1.5.6.2. 	Descrição do processo DEI 

• Informar um incidente de Equipamentos de Informática por meio do uso do sistema de 

Service Desk, sendo seu preenchimento possível realizar a comunicação dos incidentes 

das seguintes formas: 

• Entrar no sistema Service Desk e realizar a abertura de chamados. Neste sistema as 

comunicações de acidentes são registradas e distribuídas. 

• Se não tiver acesso a um computador, ou não quiser, os funcionários podem ligar para 

o Call center e realizar a comunicação do incidente. 

• No entanto, a disponibilidade é realizada de forma automática por meio do 

monitoramento eletrônico da própria área. 

• Em quaisquer dos casos acima identificados, um incidente identificado deve ser 

acompanhado do início até a resolução do final do problema. 

1. 	Avalia-se se é possível substituir o equipamento. 

• Se for possível substituir o Equipamento defeituoso, então proceder com a troca; 

• Se não for possível substituir o Equipamento defeituoso, então proceder com a 

manutenção preventiva. 

2. Registrar a Manutenção e o tempo de parada do equipamento a fim de realizar o cálculo do 

percentual Disponibilidade Equipamentos de Informática (DEI); 

3. Calcular este indicador (DEI), utilizando a fórmula utilizada para cálculo detalhado a seguir 

neste documento. 

• Para calcular este indicador deve-se utilizar os critérios predefinidos de performance, 

descritos na TABELA 08 - Pontuação da Disponibilidade Equipamentos de Informática 

(DEI). 

4. Analisar resultados deste indicador DEI é realizada semanalmente por meio dos registros de 

Manutenção de Equipamentos que impactam nos Serviços, sendo os incidentes precisam ser 

armazenados digitalmente. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de DEI, e executar a correção das não 

conformidades quando este indicador DEI estiver abaixo de 95 %. 

5. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores deste 

indicador, para executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for 

inferior a 95 % proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade até encontrar a possível causa. 

6. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no ponto específico; 

• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

7. Gerar Relatórios de DEI consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório DEI; 

8. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 
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1.5.6.3. 	Parâmetros do Processo DEI 

• Meta: 100 % de disponibilidade dos equipamentos de informática; 

• Peso no COEF: 8 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O DEI deve ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

DEI = { QE * HA - (EM1*HM1+EM2*HM2+.EMn*HMn) } / QE * HA 

Onde: 

• DEI: Disponibilidade Equipamentos de Informática; 

• HA: Horas de atendimento; 

• QE: Quantidade Total de Equipamentos; 

• EM: Equipamento em Manutenção durante a operação de atendimento; 

• HM: Horas de Manutenção durante a operação de atendimento. 

Para efeito do cálculo deste indicador, os equipamentos substituídos serão considerados reparados e 

disponíveis para uso. Os equipamentos em manutenção serão aqueles que apresentaram falhas 

durante a operação do atendimento e ficaram indisponíveis para uso. 

Para a obtenção da Pontuação do DEI, deve-se encontrar a pontuação correspondente na tabela 

abaixo: 

TABELA 08- Pontuação da Disponibilidade Equipamentos de Informática (DEI). 

PONTUAÇÃO 

95 % < = DEI < = 100 % 1 

85 % < = DEI < 95 % 0,8 

75 % < = DEI < 85 % 0,6 

60 % < = DEI < 75 % 0,2 

DEI < 60 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.7. Disponibilidade Sistema de Ar condicionado (DSA) 

Este indicador DSA afere a disponibilidade de utilização dos equipamentos do Sistema de Ar 

Condicionado durante o horário de atendimento. A Figura 10 ilustra o macro fluxo do processo 

DSA. 
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1.5.7.1. 	Macro Fluxo do Processo DSA 

Figura 10 - Macro Fluxo do Processo DSA. Fonte: Autores. 

1.5.7.2. 	Descrição do Processo DSA 

1. Monitorar o funcionamento do Ar Condicionado diariamente a fim de disponibilizar ao cidadão 

em todo o período de funcionamento do equipamento um ambiente climatizado conforme 

exigido em edital; sendo controlado por meio de um sistema de gerenciamento de 

funcionamento, registrando se os equipamentos estão funcionando e ou mantendo a 

temperatura adequada; para calcular este indicador deve se utilizar os seguintes critérios 

predefinidos de performance, descritos na TABELA 09 - Pontuação da Disponibilidade Sistema 

de Ar Condicionado (DSA). 

2. Analisar se o funcionamento do Ar não estiver correto por meio de verificações diárias e visuais 

ou inspeções técnicas mensais de rotina. 

• Se o funcionamento não estiver correto, então tomar as providências para a 

regularização do funcionamento adequado do Ar condicionado e seguir para etapa 3. 

• Se o funcionamento estiver correto, então seguir para etapa 3. 

3. 	Registrar os dados de Funcionamento do Ar condicionado para fins de avaliações e ou estudos 

futuros. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de DSA, em tempo real, e executar a 

correção das não conformidades quando o DSA estiver abaixo de 95 %. 

4. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará diariamente os 

indicadores do dia anterior e o acumulado do mês para executar as correções das não 

conformidades. Quando este indicador for inferior a 95 % proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa. 
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• Rastrear o funcionamento gerando relatório de Disponibilidade de Ar. 

5. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no funcionamento do Ar 

condicionado; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. 

6. Gerar Relatórios de DSA consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório DSA; 

7. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.7.3. 	Parâmetros do Processo DSA 

• Meta: 100 % de disponibilidade do sistema de ar condicionado; 

• Peso no COEF: 3 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O DSA deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

DSA = (HT) / (HA) 

Onde: 

• DSA: Disponibilidade do Sistema de ar condicionado; 

• HT: Horas Totais de Funcionamento Pleno do Sistema de Ar durante atendimento; 

• HA: Horas Totais de Atendimento no período. 

Para a obtenção da Pontuação do DSA, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 9, 

abaixo: 

TABELA 09- Pontuação da Disponibilidade Sistema de Ar Condicionado (DSA). 

PONTUAÇÃO  
..........._ 

95 % < = DSA < = 100 % 1 

85%<=DSA<95% 0,8 

75%<=DSA<85% 0,6 

60%<=DSA< 75% 0,2 

DSA < 60 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 
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1.5.7.4. 	Disponibilidade do Sistema de Rede Local (DSR) 

Este indicador DSR afere a disponibilidade de utilização na rede acesso local durante o horário 

de atendimento. A Figura 11 ilustra o macro fluxo do processo DSR. 

	

1.5.7.5. 	Macro Fluxo do Processo DSR 

Figura 11 - Macro Fluxo do processo DSR. Fonte: Autores. 

1.5.7.6. 	Descrição do Processo DSR 

1. Monitorar a disponibilidade do Sistema de Rede Local (DSR) a fim de proporcionar 

disponibilidade dos serviços de atendimento ao longo de todo o período de funcionamento da 

unidade; sendo controlado por meio de um sistema de gerenciamento de funcionamento, 

registrando se o sistema de rede local está funcionando. Para calcular este indicador deve se 

utilizar os seguintes critérios predefinidos de performance, descritos na TABELA 10 - 

Pontuação da Disponibilidade Sistema de Rede Local (DSR). 

• Se o funcionamento não estiver correto, então providenciar o reestabelecimento do 

serviço da rede Local, em seguida registrar o funcionamento da Rede Local. 

• Se o funcionamento estiver correto, então registrar o funcionamento da Rede Local. 

• Quando um incidente no funcionamento da rede aparecer, então providenciar o 

reestabelecimento do serviço da rede Local, em seguida registrar o funcionamento da 

Rede Local. 

11 

2. 	Analisar se o funcionamento das condições de conservação geral do edifício e das instalações 

de rede estão corretos por meio  

disponibilidade da rede local, 

• 

• 

• 

de verificações e ou analisar os registros das condições de 
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• A gestão da qualidade analisará os indicadores de DSR, e executar a correção das não 

conformidades quando o DSR estiver abaixo de 97 %. 

3. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e de seus problemas decorrentes, sendo que a gestão da qualidade analisará 

mensalmente os indicadores do mês para executar as correções das não conformidades. 

Quando este indicador for inferior a 97 % proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa. 

• Rastrear o funcionamento gerando relatório da DSR. 

4. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no sistema de redes local; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. 

5. Gerar Relatórios de DSR consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de DSR; 

6. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.7.7. 	Parâmetros do Processo DSR 

• Meta: 100 % de disponibilidade do sistema de rede local; 

• Peso no COEF: 8 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O DSR deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

DSR = {[( QE*HA ) -(EPi* HP1+ EP2* HP2+ + EP,* HP, ) 	QE * HA)} 

Onde: 

• DSR: Disponibilidade Sistema de Rede local; 

• QE: Quantidade Equipamentos conectados na Rede local; 

• HA: Horas de Atendimento no período; 

• EP: Equipamentos Parados sem Rede local; 

• HP: Horas Paradas sem Rede local. 
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Para a obtenção da Pontuação do DSR, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 10, 

abaixo: 

TABELA 10- Pontuação da Disponibilidade Sistema de Rede Local (DSR). 

97 %<=DSR<=100% 1 

94 %<=DSR<97 % 0,8 

92%<=DSR<94% 0,6 

90%<=DSR<92% 0,2 

DSR < 90 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.8. Não Conformidade nas condições de higiene e limpeza do ambiente (NCL) 

Este indicador NCL afere as condições de conservação do edifício e instalações. O NCL deverá 

ser mensurado a partir da avaliação de checklist de inspeção, elaborado pela própria Concessionária, 

contendo itens de verificação que abrangem requisitos de higiene, limpeza e conservação para as áreas 

de atendimento, apoio, administração, banheiros e entorno. A Figura 12 ilustra o macro fluxo do 

processo NCL. 

• 

• 
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• 	
1.5.8.1. 	Macro Fluxo do Processo NCL 

• 
Figura 12 - Macro Fluxo do processo NCL Fonte: Autores. 

1.5.8.2. 	Descrição do Processo NCL 

1. Verificar as condições de Higiene e Limpeza do ambiente (NCL) a fim de disponibilizar ao 

cidadão e funcionários em todo o período de funcionamento da unidade um ambiente 

saudável; sendo controlado por meio de Checklist das condições de Higiene e limpeza. 

2. Conferir por meio de verificações e ou inspeções se as condições de Higiene e limpeza estão 

corretas, utilizando dos Checklist. Para calcular este indicador, deve se utilizar os seguintes 

• critérios predefinidos de performance, descritos na TABELA 11 - Pontuação das Não 

Conformidades nas condições de higiene e limpeza do ambiente (NCL). 

• Se as condições não estiverem corretas, então efetuar a correção dos itens em 

desacordo com o padrão estabelecido de higiene. 

• Se as condições estiverem corretas, então registrar os dados do Checklist de higiene e 

Limpeza, física e logicamente. 

• Se ocorrer um incidente de conservação geral de higiene e Limpeza, então efetuar a 

correção dos itens em desacordo com o padrão estabelecido de higiene. 

3. 	Registrar os dados da condição de higiene e limpeza do ambiente (NCL) para fins de avaliações 

e ou estudos futuros. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de NCL e executar a correção das não 

conformidades quando o indicador NCL estiver acima de 5 não conformidades. 

4. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará mensalmente os 

indicadores para executar as correções das não conformidades. Quando este indicador estiver • 	acima de 5 não conformidades, proceder da seguinte forma: 
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• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa. 

5. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade nas condições de higiene e 

limpeza da unidade; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. 

6. Gerar Relatórios de NCL consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de NCL; 

7. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.8.3. 	Parâmetros do Processo NCL 

• Meta: Máximo de 5 Não Conformidades; 

• Peso no COEF: 3 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

Para a obtenção da Pontuação do NCL, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 11, 

abaixo: 

TABELA 11- Pontuação das Não Conformidades nas condições de higiene e limpeza do ambiente (NCL) 

FAIXA PONTUAÇÃO 

1 O <=NCL<= 5 

5 <NCL<= 8 0,8 

8 <NCL<= 12 0,6 

12 < NCL < =16 0,2 

NCL > 16 O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

• 

• 

• 
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1.5.9. Não Conformidade na Conservação Geral do Edifício e Instalações (NCE) 

Este indicador NCE afere as condições de conservação do edifício e instalações. O NCE deverá ser 

mensurado a partir da avaliação de checklist de inspeção, elaborado pela própria Concessionária, 

contendo itens de verificação que abrangem requisitos de conservação para as áreas de atendimento, 

apoio, administração, banheiros e entorno, no que tange a instalações e edificação. A Figura 13 ilustra 

o macro fluxo do processo NCE. 

1.5.9.1. 	Macro Fluxo do Processo NCE 

Não Conformidade na Conservação Geral do Edifício e Instalações (NCE) 

1.5.9.2. 	Descrição do processo NCE 

1. Verificar as condições de conservação geral do Edifício e Instalações (NCE) a fim de 

disponibilizar ao cidadão e funcionários em todo o período de funcionamento da unidade um 

ambiente seguro, confortável e em ótimo estado de conservação; sendo controlado por meio 

de Checklist as condições de conservação do edifício e instalações. 

2. Conferir por meio de verificações e ou inspeções se as condições do Edifício e Instalações estão 

corretas, utilizando dos Checklist. Para calcular este indicador, deve se utilizar os seguintes 

critérios predefinidos de performance, descritos na TABELA 12 - Pontuação das Não 

Conformidades na Conservação Geral do Edifício e Instalações (NCE). 

• Se as condições não estiverem corretas, então efetuar a correção dos itens em 

desacordo com o padrão estabelecido de Conservação Geral do Edifício e Instalações. 

• Se as condições estiverem corretas, então registrar os dados do Checklist de 

Conservação Geral do Edifício e Instalações, física e logicamente. 

• Se ocorrer um incidente de conservação geral de higiene e Limpeza, então efetuar a 

correção dos itens em desacordo com o padrão estabelecido de conservação. 
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3. Registrar os dados da condição de conservação geral do Edifício e Instalações para fins de 

avaliações e ou estudos futuros. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de NCE e executar a correção das não 

conformidades quando o indicador NCE estiver acima de 5 não conformidades. 

4. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará mensalmente os 

indicadores para executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for 

superior a 5 não conformidades proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa. 

5. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade na Conservação Geral do 

Edifício e Instalações da unidade; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. 

6. Gerar Relatórios de NCE consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de NCE; 

7. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.9.3. 	Parâmetros do Processo NCE 

• Meta: Máximo de 5 Não Conformidades; 

• Peso no COEF: 3 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

Para a obtenção da Pontuação do NCE, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 12, 

abaixo: 

TABELA 12- Pontuação das Não Conformidades na Conservação Geral do Edifício e Instalações (NCE). 

— -PONTUAÇÃO --* 

O < = NCE <= 5 1 

5<NCE<=8 0,8 

8 < NCE < = 12 0,6 

12 < NCE < =16 0,2 

NCE > 16 O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

\

Página  47 de 71/  

• 

• 

• 

• 



Executar 
treinamentos 

Qui...malmente 

Avaliar os 
Reg.r os de 
TrEinamenlo 

Processo de 
anal.. e 

distribuição de 
Relateno 

85% <= PTR < 95% 

75% <= PTR o 85% 

60% <= PTR c 75% 
Criação de 

Plano de Ação 

iMebUtirnente 

ff
if

fl
iE

rr
=

 
-o

da
  •

u
a  

id
ad

,  

VAPT VU PT 
VaptVupt 
	

I DADÃO 
	

001865 

• 	
1.5.10. Percentual de Treinamento (PTR) 

Este indicador PTR afere o percentual de capacitação do pessoal. A Figura 14 ilustra o macro 

fluxo do processo PTR. 

1.5.10.1. Macro Fluxo do Processo PTR 

Percentual de Treinamento (PTR) 

• 

• 

• 

Figura 14 - Macro Fluxo do processo PTR. Fonte: Autores. 

1.5.10.2. Descrição do Processo PTR 

1. Elaborar o Plano de treinamento (PTR) e suas condições a fim de disponibilizar aos funcionários 

a capacitação necessária para viabilizar a operação da unidade. 

2. Coletar as indicações de Pessoal para Qualificação / Treinamento. 

3. Aprovar o plano de treinamento, seus materiais e sua programação. 

4. Executar os treinamentos segundo sua programação. 

5. Publicar e Registrar o treinamento. 

6. Coletar a lista de presença assinada pelos participantes. 

7. Realizar o controle do treinamento por meio de verificações e ou inspeções, utilizando dos 

Checklist. Para calcular este indicador, deve se utilizar os seguintes critérios predefinidos de 

performance, descritos na TABELA 13 - Pontuação do Percentual de Treinamento (PTR). 

8. Registrar os dados dos treinamentos para fins de avaliações e ou estudos futuros. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de PTR e executar a correção das não 

conformidades quando o indicador PTR estiver abaixo de 95 %. 

9. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores dos 

indicadores e dos problemas, sendo que a gestão da qualidade analisará mensalmente os 

indicadores para executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for 

inferior a 95 % proceder da seguinte forma: 
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• Avaliar a não conformidade a fim de encontrar a possível causa. 

10. Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no treinamento; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. 

11. Gerar Relatórios de PTR consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de PTR; 

12. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.10.3. 	Parâmetros do Processo PTR 

• Meta: 100 % de treinamentos efetivos; 

• Peso no COEF: 5 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O PTR deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

PTR = (QTR) / (QPT) 

Onde: 

• PTR: Percentual de Treinamentos Efetivos; 

• QTR: Quantidade de colaboradores efetivamente treinados; 

• QPT: Quantidade de colaboradores programados para treinamento. 

Para a obtenção da Pontuação do PTR, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 13, 

abaixo: 

TABELA 13- Pontuação do Percentual de Treinamento (PTR). 

FAIXA 'PONTUAÇÃO 

95 % < = PTR < = 100 % 1 

85%<=PTR<95% 0,8 

75%<=PTR<85% 0,6 

60%<=PTR<75% 0,2 

PTR< 60 % O 

Fonte: EDITAL - APENDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 
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• 	
1.5.11. Qualidade Serviço de Atendimento (QSA) 

O Grau de Satisfação com a Qualidade do Serviço de Atendimento prestado ao cidadão é 

medido por meio das informações registradas pelo cidadão, por meio de pesquisa amostral 

realizando após um atendimento no guichê. A Figura 15 ilustra o macro fluxo do processo QSA. 

1.5.11.1. Macro Fluxo do processo QSA 

Qualidade de Serviço de Atendimento (QSA) 
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Figura 15 - Macro Fluxo do processo QSA. Fonte: Autores. 

1.5.11.2. Descrição do Processo QSA 

1. O cidadão recebe um serviço de atendimento. 

2. O cidadão pode preencher uma Pesquisa de satisfação e avaliar a qualidade de Serviço de 

Atendimento (QSA) de duas formas: 

• No final do atendimento, o cidadão entra no sistema proposto que gerará uma ficha 

de avaliação eletrônica, sendo seu preenchimento possível por meio das seguintes 

tecnologias nos seguintes canais de comunicação com o cidadão: (i) Dispositivos 

Mobiles, (ii) Portal Web, (iii) Terminais de Autoatendimento e (iv) Cal! center. 

• No segundo caso, o cidadão pode avaliar a QSA por meio de uma pesquisa amostrai 

presencial e manual, realizada por colaboradores da empresa, ou por uma empresa 

especializada contratada, após o atendimento, com o preenchimento manual com 

um colaborador da unidade; 

• Independente destas formas de avaliação, suas informações são acompanhadas até o 

final deste processo. 
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3. Registrar a pesquisa de satisfação automaticamente pelo sistema proposto, contendo as 

avaliações realizadas para fins de registro. No entanto, no processo de amostragem as 

pesquisas de satisfação são tabuladas manualmente. Em ambos os casos, os registros são 

computados neste Indicador QSA. 

• Analisar-se o indicador CISA, tabulando os dados dos atendimentos prestados na 

unidade; a fim de realizar o cálculo do percentual do indicador QSA. O percentual 

deste indicador é calculado relacionando a quantidade avaliações classificadas como 

Excelente e Bom em relação com a quantidade total de avaliações. 

• Para calcular este indicador deve-se utilizar os critérios predefinidos de performance, 

descritos na TABELA 14 - Pontuação da Qualidade Serviço de Atendimento (QSA). 

4. Avaliar os resultados da pesquisa de satisfação semanalmente por meio do cálculo do 

Percentual da Pontuação do QSA. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de QSA, semanalmente, e executar a 

correção das não conformidades quando o QSA estiver abaixo de 85 %. 

	

5. 	Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores deste 

indicador, para executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for 

inferior a 85 % proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade até encontrar a possível causa. 

	

6. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no ponto específico; 

• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

7. Gerar Relatórios de QSA consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório QSA; 

8. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.11.3. Parâmetros do Processo QSA 

• Meta: 100 % Excelente; 

• Peso no COEF: 5 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O QSA deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

QSA = (B1+B2) / (B1+132+B3+134+135) 

Onde: 

• QSA: Qualidade no Serviço de Atendimento; 

• B1: Número total mensal de registros de grau "Excelente"; 

• B2: Número total mensal de registros de grau "Bom"; 

• B3: Número total mensal de registros de grau "Regular"; 

• B4: Número total mensal de registros de grau "Ruim"; 

• B5: Número total mensal de registros de grau "Péssimo". 
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• 
Para a obtenção da Pontuação do QSA, deve-se encontrar a pontuação correspondente na tabela 

abaixo: 

TABELA 14- Pontuação da Qualidade Serviço de Atendimento (QSA). 

PONTUAÇÃO 	• 

1 85 % < = QSA = < 100 % 

75%<=QSA<85% 0,8 

65 % < = OSA < 75 % 0,6 

50%<=QSA< 65% 0,2 

QSA< 50 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.12. Qualidade Serviço de orientação (QS0) 

O Grau de satisfação do serviço de orientação ao cidadão é medido por meio das informações 

registradas pelo cidadão, por meio de diversas pesquisas amostrais realizadas pela orientação 

aos serviços das unidades VAPT VUPT. A Figura 16 ilustra o macro fluxo do processo QS0. 

1.5.12.1. Macro Fluxo do Processo QS0 

Qualidade de Serviço de Orientação (Q50) 

• 
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• 
1.5.12.2. 	Descrição do Processo Q50 

1. O cidadão recebe um serviço de atendimento. 

2. O cidadão pode preencher uma Pesquisa de satisfação e avaliar a qualidade de Serviço de 

Orientação (QS0) de duas formas: 

• No final do atendimento, o cidadão entra no sistema proposto que gerará uma ficha de 

avaliação eletrônica, sendo seu preenchimento possível por meio das seguintes 

tecnologias nos seguintes canais de comunicação com o cidadão: (i) Dispositivos Mobiles, 

(ii) Portal Web, (iii) Terminais de Autoatendimento e (iv) Cal! center. 

• Neste caso, o cidadão pode avaliar a QS0 por meio de uma pesquisa amostrai presencial, 

realizada por colaboradores da empresa, após o atendimento, com o preenchimento 

manual com um colaborador da unidade; 

• Independente destas formas de avaliação, suas informações são acompanhadas até o final 

deste processo. 

3. O sistema proposto registra a pesquisa de satisfação de orientação (QS0) automaticamente 

contendo as avaliações realizadas para fins de registro. 

• No entanto, além do processo automático, pode ser realizado um processo manual de 

amostragem para pesquisas de satisfação. Neste caso, os dados manuais são tabulados 

e inseridos no sistema. Em ambos os casos, os registros são computados neste Indicador 

QSA. 

4. Analisar-se o indicador QS0, tabulando os dados dos atendimentos prestados na unidade; a 

fim de realizar o cálculo do percentual do indicador USO. O percentual deste indicador é 

calculado relacionando a quantidade avaliações classificadas como Excelente e Bom em 

relação com a quantidade total de avaliações. 

• Para calcular este indicador deve-se utilizar os critérios predefinidos de performance, 

descritos na TABELA 15 - Pontuação da Qualidade Serviço de Orientação (QS0). 

5. Analisar os resultados da pesquisa de satisfação mensalmente por meio do cálculo do 

Percentual da Pontuação do QS0. 

• A gestão da qualidade analisará os indicadores de QS0, mensalmente, e executar a 

correção das não conformidades quando o QS0 estiver abaixo de 85 %. 

6. Avaliar continuamente a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores deste 

indicador, para executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for 

inferior a 85 % proceder da seguinte forma: 

• Avaliar a não conformidade até encontrar a possível causa. 

7. 	Criar e aprovar Plano de Ação com os gestores envolvidos; 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade no ponto específico; 

• Se causa não for pontual, proceder com a criação de um Plano de Ação efetivo para 

resolver o problema. 

8. Gerar Relatórios de QS0 consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório QSO; 

9. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

Página 53 de 71 

• 

• 

• 



of" 
VaptVupt 

VAPT VUPT 
'DAMÃO 00187i 

1.5.12.3. Parâmetros do Processo Q50 

• Meta: 100 % Excelente; 

• Peso no COEF: 5 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

O QSO deverá ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

QS0 = (131+132) / (131+132+133+134+135) 

Onde: 

• QS0: Qualidade no Serviço de orientação; 

• B1: Número total mensal de registros de grau "Excelente"; 

• B2: Número total mensal de registros de grau "Bom"; 

• B3: Número total mensal de registros de grau "Regular"; 

• B4: Número total mensal de registros de grau "Ruim"; 

• B5: Número total mensal de registros de grau "Péssimo". 

Para a obtenção da Pontuação do QS0, deve-se encontrar a pontuação correspondente na tabela 

abaixo: 

TABELA 15 - Pontuação da Qualidade Serviço de Orientação (USO). 

-1111~1~ nell 
PONTUAÇÃO 

Alá 
85 % < = QS0 < = 100 % 1 

75 %<=QS0< 85% 0,8 

65%<=QS0<75% 0,6 

50%<=QS0< 65% 0,2 

QS0 < 50 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.13. Disponibilidade de Aplicações Críticas (DAC). 

A Disponibilidade de Aplicações Críticas é a mediada de disponibilidade de utilização das 

aplicações críticas hospedadas no Portal Serviços Internet (cidadão). Entende-se por aplicações 

críticas, as aplicações cujo o tempo operacional de utilização é de 24 horas por dia durante 7 

dias da semana: de Segunda-feira a Domingo, das 00:00 às 24:00 horas. A Figura 17 ilustra o 

macro fluxo do processo DAC. 
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• 	
1.5.13.1. Macro Fluxo do Processo DAC. 

Disponibilidade de aplicações críticas (DAC) 

• 

Figura 17 - Macro Fluxo do processo DAC. Fonte: Autores. 

1.5.13.2. 	Descrição do Processo DAC. 

1. O cidadão recebe um serviço de atendimento em qualquer um dos seguintes canais de 

comunicação com o cidadão: (i) Dispositivos Mobiles, (ii) Portal Web, (iii) Terminais de 

Autoatendimento e (iv) Cal! center. 

• Sendo controlado por meio de um sistema de gerenciamento de funcionamento, 

registrando se os equipamentos estão funcionando e ou mantendo a disponibilidade 

das aplicações; 

2. O Sistema para Plataforma Internet Mobile: Portal Serviços Internet (cidadão) realiza um 

processo de monitoramento e análise da Disponibilidade de aplicações críticas 

• Existe a possibilidade de cidadão e ou colaborador informar voluntariamente que um 

serviço da unidade está indisponível; 

• Independente destas duas formas de avaliação, suas informações são acompanhadas 

até o final deste processo. 

3. Realizar uma pesquisa de desempenho automaticamente pelo Sistema para Plataforma 

Internet Mobile: Portal Serviços Internet (cidadão), contendo os critérios para realizar as 

avaliações para fins de registro. 

• No entanto, além do processo automático, um processo pesquisa amostrai presencial e 

manual, realizada por colaboradores da empresa, ou por uma empresa especializada 

contratada, ou ainda pelo Sistema de Service Desk, após o atendimento, com o 

preenchimento manual entre os colaboradores da unidade e os órgãos, para as 
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pesquisas de satisfação. Neste caso, os dados manuais são tabulados e inseridos no 

sistema. Em ambos os casos, os registros são computados neste Indicador DAC. 

4. Registrar a pesquisa de desempenho DAC automaticamente, contendo as avaliações realizadas 

para fins de registro. No entanto, além do processo automático, pode ser realizado um 

processo manual de amostragem para pesquisas de satisfação. Neste caso, os dados manuais 

são tabulados e inseridos no sistema. Em ambos os casos, os registros são computados neste 

Indicador DAC. 

5. Analisar-se o indicador DAC diariamente, tabulando os dados da disponibilidade de serviços 

na unidade; a fim de realizar o cálculo do percentual do indicador DAC. 

• O percentual deste indicador é calculado relacionando a Quantidade total de horas de 

disponibilidade durante o período (TTA) em relação com a quantidade total de horas em 

que a aplicação ficou indisponível devido a atividades de manutenção planejadas (TIP). 

• Para calcular este indicador deve-se utilizar os critérios predefinidos de performance, 

descritos na TABELA 16 - PONTUAÇÃO DA DISPONIBILIDADE APLICAÇÃO CRÍTICA (DAC). 

6. Avaliar continuamente com a gestão da qualidade os indicadores de DAC, mensalmente, e 

executar a correção das não conformidades quando o DAC estiver abaixo de 99 %. 

7. Analisar a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores deste indicador, para 

executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for inferior a 99 % 

proceder da seguinte forma: 

8. Criar a aprovar Plano de Ação com os gestores se a disponibilidade do sistema não estiver 

correta por meio de verificações e ou inspeções, 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. 

9. Gerar Relatórios de DAC consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de DAC; 

10. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.13.3. Parâmetros do Processo DAC 

• Meta: 99 % Excelente; 

• Peso no COEF: 5 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

• 

• 
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• 
A disponibilidade utilização das aplicações críticas deverá ser calculada a partir da seguinte fórmula: 

DAC = (TTA / (TO-TIP)) 

Onde: 

• DAC: Disponibilidade Aplicação Crítica; 

• TTA: Quantidade total de horas de disponibilidade durante o período; 

• TO: Quantidade total de horas dentro do período operacional (24x7); 

• TIP: Quantidade total de horas em que a aplicação ficou indisponível devido a atividades 

de manutenção planejadas. 

Para a obtenção da Pontuação do DAC, deve-se encontrar a pontuação correspondente na tabela 

abaixo: 

TABELA 16- PONTUAÇÃO DA DISPONIBILIDADE APLICAÇÃO CRÍTICA (DAC). 

PONTUAÇÃO 

99 % < = DAC < = 100 % 1 

95 % < = DAC < 99 % 0,8 

90%<=DAC<95 % 0,6 

85%<=DAC<90% 0,2 

DAC < 85 % 0 

Fonte: APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.14. Disponibilidade de Aplicações HIGH (DAH) 

A disponibilidade de Aplicações HIGH (DAH) é a medida da disponibilidade utilização das aplicações 

high hospedadas no Portal do Vapt Vupt. Entende-se por "High" como sendo a aplicação cujo tempo 

operacional de utilização será de 24 horas por dia durante 5 dias da semana: de Segunda-feira a Sexta-

feira, das 00:00 às 24:00 horas. A Figura 18 ilustra o macro fluxo do processo DAH. 
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1.5.14.1. Macro Fluxo do Processo DAH. 

• 

• 

• 

Figura 18- Macro Fluxo do processo DAH. Fonte: Autores. 

1.5.14.2. Descrição do Processo DAH 

1. O cidadão recebe um serviço de atendimento pelo Portal do Cidadão, em qualquer um dos 

seguintes canais de comunicação com o cidadão: (i) Dispositivos Mobiles, (ii) Portal Web, (iii) 

Terminais de Autoatendimento e (iv) Cal! center. 

• Sendo controlado por meio de um Sistema de Gerenciamento de Funcionamento das 

Aplicações high hospedadas no Portal do Cidadão, registrando se os equipamentos 

estão funcionando e ou mantendo a disponibilidade das aplicações; 

2. O Sistema de Gerenciamento de Funcionamento das Aplicações high realiza um processo de 

monitoramento e análise da Disponibilidade das aplicações high hospedadas no Portal do 

Cidadão, 

• Existe a possibilidade de cidadão e ou colaborador informar voluntariamente que um 

serviço da unidade está indisponível; 

• Independente destas duas formas de avaliação, suas informações são acompanhadas 

até o final deste processo. 

3. 	Realizar uma pesquisa de desempenho automaticamente pelo sistema proposto, contendo os 

critérios para realizar as avaliações para fins de registro. 

• No entanto, além do processo automático, um processo pesquisa amostrai presencial e 

manual, realizada por colaboradores da empresa, ou por uma empresa especializada 

contratada, ou ainda pelo Sistema de Service Desk, após o atendimento, com o 

preenchimento manual entre os colaboradores da unidade e os órgãos, para as 
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pesquisas de satisfação. Neste caso, os dados manuais são tabulados e inseridos no 

sistema. Em ambos os casos, os registros são computados neste Indicador DAH. 

4. Registrar a pesquisa de desempenho DAH automaticamente, contendo as avaliações 

realizadas para fins de registro. 

• No entanto, além do processo automático, pode ser realizado um processo manual de 

amostragem para pesquisas de satisfação. Neste caso, os dados manuais são tabulados 

e inseridos no sistema. Em ambos os casos, os registros são computados neste Indicador 

DAH. 

5. Analisar-se o indicador DAH diariamente, tabulando os dados da disponibilidade de serviços 

na unidade; a fim de realizar o cálculo do percentual do indicador DAH. 

• O percentual deste indicador é calculado relacionando a Quantidade total de horas de 

disponibilidade durante o período (TTA) em relação da diferença entre quantidade total 

de horas dentro do período operacional (TO) e a quantidade total de horas em que a 

aplicação ficou indisponível devido a atividades de manutenção planejadas (TIP). 

• Para calcular este indicador deve-se utilizar os critérios predefinidos de performance, 

descritos na TABELA 17 - Pontuação da Disponibilidade Aplicação High (DAH). 

6. Avaliar continuamente com a gestão da qualidade os indicadores de DAH, mensalmente, e 

executar a correção das não conformidades quando o DAH estiver abaixo de 98 %. 

7. Analisar a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores deste indicador, para 

executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for inferior a 98 % 

proceder da seguinte forma: 

8. Criar a aprovar Plano de Ação com os gestores se a disponibilidade do sistema não estiver 

correta por meio de verificações e ou inspeções, 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. 

9. Gerar Relatórios de DAH consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de DAH; 

10. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.14.3. Parâmetros do Processo DAH 

• Meta: 98 % de disponibilidade de utilização das aplicações HIGH; 

• Peso no COEF: 3 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

A disponibilidade utilização das aplicações high deverá ser calculada a partir da seguinte fórmula: 

DAH = (TTA / (TO-TIP)) 

Onde: 

• DAH: Disponibilidade Aplicação High; 

• TTA: Quantidade total de horas de disponibilidade durante o período; 

• TO: Quantidade total de horas dentro do período operacional (24x5); 

• TIP: Quantidade total de horas em que a aplicação ficou indisponível devido a atividades 

de manutenção planejadas. 
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Para a obtenção da Pontuação do DAH, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 17, 

abaixo: 

TABELA 17 - Pontuação da Disponibilidade Aplicação High (DAH). 

98 % < = DAH < = 100 % 1 

94%<=DAH<98% 0,8 

89 %<= DAH< 94% 0,6 

84 %<=DAH<89% 0,2 

DAH < 84 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.5.14.4. 	Disponibilidade de aplicações Normal (DAN) 

A disponibilidade de aplicações Normal é a medida da disponibilidade utilização das aplicações normal 

hospedadas no Portal do Vapt Vupt. Entende-se por normal, a aplicação cujo tempo operacional de 

utilização será de 8 horas por dia durante 5 dias da semana: de Segunda-feira a Sexta-feira, das 08:00 

às 18:00hs. A Figura 19 ilustra o macro fluxo do processo DAN. 

1.5.14.5. Macro Fluxo do Processo DAN 

Disponibilidade de aplicações Normal (DAN) 

Criação de 
Plano de Açãe 
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Figura 19 - Macro Fluxo do processo DAN. Fonte: Autores. 

1.5.14.6. 	Descrição do Processo DAN 

1. O cidadão recebe um serviço de atendimento pelo Portal do Cidadão, em qualquer um dos 

seguintes canais de comunicação com o cidadão: (i) Dispositivos Mobiles, (ii) Portal Web, (iii) 

Terminais de Autoatendimento e (iv) Cal! center. 

• Sendo controlado por meio de um sistema de gerenciamento de funcionamento das 

aplicações Normal é a medida da disponibilidade utilização das aplicações normal 

hospedadas no Portal do Cidadão, registrando se os equipamentos estão funcionando e 

ou mantendo a disponibilidade das aplicações; 

2. O sistema proposto realiza um processo de monitoramento e análise da Disponibilidade das 

aplicações Normal hospedadas no Portal do Cidadão, 

• Existe a possibilidade de cidadão e ou colaborador informar voluntariamente que um 

serviço da unidade está indisponível; 

• Independente destas duas formas de avaliação, suas informações são acompanhadas 

até o final deste processo. 

3. 	Realizar uma pesquisa de desempenho automaticamente pelo sistema proposto, contendo os 

critérios para realizar as avaliações para fins de registro. 

• No entanto, além do processo automático, um processo pesquisa amostrai presencial e 

manual, realizada por colaboradores da empresa, ou por uma empresa especializada 

contratada, ou ainda pelo Sistema de Service Desk, após o atendimento, com o 

preenchimento manual entre os colaboradores da unidade e os órgãos, para as 

pesquisas de satisfação. Neste caso, os dados manuais são tabulados e inseridos no 

sistema. Em ambos os casos, os registros são computados neste Indicador DAN. 

4. Analisar-se o indicador DAN diariamente, tabulando os dados da disponibilidade de serviços 

na unidade; a fim de realizar o cálculo do percentual do indicador DAN. 

• O percentual deste indicador é calculado relacionando a Quantidade total de horas de 

disponibilidade durante o período (TTA2) em relação da diferença entre quantidade total 

de horas dentro do período operacional (T02) e a quantidade total de horas em que a 

aplicação ficou indisponível devido a atividades de manutenção planejadas (TIP). 

• Para calcular este indicador deve-se utilizar os critérios predefinidos de performance, 

descritos na TABELA 18 - Pontuação da Disponibilidade Aplicação Normal (DAN). 

5. Avaliar continuamente com a gestão da qualidade os indicadores de DAN, mensalmente, e 

executar a correção das não conformidades quando o DAH estiver abaixo de 95 %. 

6. Analisar a possível causa de desvios e identificar os principais ofensores deste indicador, para 

executar as correções das não conformidades. Quando este indicador for inferior a 95 % 

proceder da seguinte forma: 

7. Criar a aprovar Plano de Ação com os gestores se a disponibilidade do sistema não estiver 

correta por meio de verificações e ou inspeções, 

• Se a causa for pontual, corrigir a causa da não conformidade; 

• Se causa não for pontual, criar um Plano de Ação. 

• Executar o Plano até a resolução do problema. • 
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8. Gerar Relatórios de DAN consolidando os dados mensalmente. No fechamento do mês, a 

Gestão da Qualidade emitirá o relatório de DAN; 

9. Analisar e distribuir o relatório para os gestores envolvidos no processo. 

1.5.14.7. Parâmetros do Processo DAN 

• Meta: 95 % de disponibilidade de utilização de aplicações Normal; 

• Peso no COEF: 2 %; 

• Periodicidade: Mensal. 

A disponibilidade utilização das aplicações normal deverá ser calculada a partir da seguinte fórmula: 

DAN = (TTA2 / (T02-TIP)) 

Onde: 

• DAN: Disponibilidade Aplicação Normal; 

• TTA2: Quantidade total de horas de disponibilidade durante o período; 

• T02: Quantidade total de horas dentro do período operacional (8x5); 

• TIP: Quantidade total de horas em que a aplicação ficou indisponível devido a atividades 

de manutenção planejadas. 

Para a obtenção da Pontuação do DAN, deve-se encontrar a pontuação correspondente na Tabela 

18, abaixo: 

TABELA 18- Pontuação da Disponibilidade Aplicação Normal (DAN). 

.. . 	— 
PONTUAÇÃO 

95 % < = DAN < = 100 % 1 

90 % < = DAN < 95 % 0,8 

85 < = DAN < 90 % 0,6 

80 % < = DAN < 85 0,2 

DAN < 80 % O 

Fonte: EDITAL - APÊNDICE VIII INDICADORES DESEMPENHO. 

1.6. 	COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA POR UNIDADE (COEFN): 

O COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA POR UNIDADE (COEFN) será calculado com base nos indicadores 

descritos nos itens anteriores deste relatório de proposta, a partir do 122  (décimo segundo) mês da 

operacionalização de cada Unidade VAPT VUPT, sendo que será aplicado no cálculo da 
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• 	
Contraprestação Pecuniária como forma de associar o desempenho da Concessionária à sua 

remuneração. 

• Periodicidade: Mensal. 

O COEFN será obtido por meio da seguinte expressão: 

COEFN =  GSA + QI + QP + QTA; 

Onde: 

• GSA = Grau de Satisfação do Atendimento; 

• QI = Qualidade da Infraestrutura; 

• QP = Qualificação de Pessoal; 

• QTA = Qualidade da Tecnologia das Aplicações; 

• n = Número ordinal de 1 a x, representando cada uma das Unidades VAPT VUPT em 

operação no Período. • 	
Calculado pelas expressões: 

GSA = GSG * 0,2 + TME * 0,1 + TMA * 0,1 + EFA* 0,05 + REM * 0,05 

QI = DEI * 0,08 + DAS * 0,03 + D5R * 0,08 + NCL* 0,03 + NCE * 0,03 

QP = PTR * 0,05 + QSA * 0,05 + Q50 * 0,05 

QTA = DAC * 0,05 + DAH *0,03 + DAN * 0,02 

1.7. COEFICIENTE DE EFICIÊNCIA MÉDIO POR UNIDADE (COEM 

O Coeficiente de Eficiência Médio — COEFM será calculado com base nos indicadores descritos nos 

itens anteriores deste anexo, a partir do 12° (décimo segundo) mês da operacionalização da primeira 

Unidade VAPT VUPT  entrar em operação e será aplicado no cálculo da Contraprestação Pecuniária 

como forma de associar o desempenho da  Concessionária  à sua remuneração. 

COEFm = ( COEF1 + COEF2 + + COEFn ) / X • 
Onde, "X" corresponde à quantidade total de todas as  Unidades VAPT VUPT  em operação. 

1.8. PROCESSOS DE ANALISE E DISTRIBUIÇÃO DE RELATÓRIOS 

O processo de análise e distribuição de relatórios é composto por estudos que auxiliam no processo 

de tomada de decisão, baseados nos demais processos operacionais. Este processo disciplina a 

elaboração de Planos de Ações destinados a resolver desvios encontrados na operação. A Figura 20 

ilustra o macro fluxo o processo de análise e distribuição de relatórios. 

1.8.1. Macro Fluxo do processo de análise e distribuição de relatórios 

• 
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Figura 20- Macro Fluxo do processo de análise e distribuição de relatórios. Fonte: Autores. 

1.8.2. Descrição do Processo de Análise e Distribuição de Relatórios 

Abaixo seguem as etapas do macro fluxo do processo de análise e distribuição de relatórios: 

1. A Unidade VAPT VUPT emitirá os Relatórios de Performance dos Indicadores e enviará para a 

Central VAPT VUPT; 

2. A Central VAPT VUPT analisará e compatibilizará os Relatórios das Unidades; 

3. Em caso de necessidade correção nos relatórios, criará Planos de Ações conforme o processo 

definido pela Modelo de Gestão da Qualidade; 

4. A Central VAPT VUPT distribuirá os relatórios para a SEGPLAN, Órgãos Parceiros e Unidades • 	VAPT VUPT, conforme critérios acordados com a SEGPLAN. 

1.9. DESEMPENHO ORGANIZACIONAL 

O desempenho organizacional das Unidades VAPT VUPT será medido de forma sistemática, fazendo 

parte dos processos da operação e serviços de apoio. Conforme demonstrado, os indicadores serão 

aferidos e analisados com periodicidade preestabelecida, evitando-se o desvio das metas e objetivos 

definidos para o atendimento. 

A sistemática que será adotada, viabilizará o controle permanente dos indicadores desempenho, assim 

como a tomada de ações de maneira ágil e eficaz. As informações estarão registradas por meio de 

sistemas automatizados e as evidências. Tanto dos indicadores como as de análise e tomada de ação 

estarão disponíveis para permitir a rastreabilidade do processo e de seu controle. 
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Mensalmente 

1.9.1. Monitoramento e Controle dos índices de desempenho Comparativo 

Com o objetivo de identificar a variação dos índices reais de desempenho, e tendências de variação e 

comparação entre as diversas Unidades, as unidades VAPT VUPT contarão com o processo de 

Verificação de Tendência e Comparativo entre Unidades, que será realizado mensalmente, pela Gestão 

da Qualidade da Central VAPT VUPT, com o objetivo de: 

• Rever o processo de garantia da qualidade como um todo, por meio da análise de 

tendências, principais desvios e sazonalidades; 

• Analisar comparativamente os índices desempenho das unidades VAPT VUPT, visando 

detectar as discrepâncias entre as mesmas e proceder ao realinhamento e à 

padronização dos processos entre as Unidades. 

1.9.2. Macro Fluxo do processo Monitoramento e Controle dos índices de desempenho 

Comparativo 

Figura 21 ilustra o macro fluxo do processo monitoramento e controle dos índices de desempenho. 

Figura 21 - Macro Fluxo do processo de Monitoramento e Controle dos índices desempenho. Fonte: Autores. 

1.9.3. Descrição do Processo Monitoramento e Controle dos índices de desempenho 

Comparativo 

1. Analisar os índices reais de desempenho da unidade por meio dos processos relatados acima 

e da participação dos gestores; 

2. Identificar as tendências, utilizando os relatórios dos indicadores e com a participação dos 

gestores. 
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3. Identificar os desvios, utilizando os relatórios dos indicadores e com a participação dos 

gestores. 

4. Identificar as sazonalidades, utilizando os relatórios dos indicadores e com a participação dos 

gestores. 

5. Executar a melhoria continua no sistema de Garantia da Qualidade, utilizando as tendências, 

desvios e sazonalidades identificadas. 

6. Analisar comparativamente os índices de desempenho das Unidades mensalmente; 

7. Detectar discrepâncias entre as unidades; 

8. Padronizar e realinhar os processos das unidades. 

1.10. PESQUISA DE SATISFAÇÃO 

De forma a produzir mais informações relevantes sobre a gestão e operação, presencial e virtual, das 

unidades sob a responsabilidade da Concessionária; o cidadão é o maior beneficiário com o advento 

da medição da qualidade no atendimento prestado pelos serviços públicos nas Unidades VAPT VUPT. 

Por isso, cada indivíduo terá a sua disposição uma forma adicional à avaliação de pesquisa de satisfação 

na mesa de atendimento. Isto ocorre para que os serviços que compõem as Unidades VAPT VUPT 

sejam ofertados com qualidade e eficiência, visando identificar: (i) o grau de satisfação, (ii) sugestões, 

(iii) ressalvas em relação aos serviços prestados, (iv) instalações físicas, (v) fluxo de informações, (vi) 

tecnologia, entre outros. 

Esta medição, por meio da Pesquisa de Satisfação do Cidadão, será realizada pela Concessionária, 

mediante metodologia própria, ou por meio da contratação de empresa especializada em serviços 

dessa natureza a fim de atestar o nível de qualidade padronizado para todos os serviços prestados. 

A Concessionária irá aferir a satisfação do cidadão por meio de Terminais de Avaliação, integrados ao 

Sistema de Gerenciamento do Atendimento e instalado nas mesas dos atendentes, o que torna 

possível medir instantaneamente o atendimento prestado pelo atendente após a conclusão do serviço. 

No que tange a normatização, esta tem como um dos seus objetivos uniformizar os procedimentos 

para que, em qualquer unidade VAPT VUPT, o serviço possa ser prestado seguindo a mesma 

orientação. A uniformidade dos procedimentos confere credibilidade e qualidade ao serviço e à 

organização responsável pelo seu fornecimento. 

Para viabilizar a sistematização dos processos, normas e documentos utilizados na operacionalização 

e gerenciamento das unidades VAPT VUPT, e a manutenção da Certificação da série ISO 9000, já obtida 

pela empresa e apresentado na Metodologia de Gestão da Qualidade para Unidades de Atendimento 

VAPT VUPT, Fator 8, propõe-se seguir com esta mesma abordagem e realizar implantação do Sistema 

de gestão da Qualidade (SGQ), atendendo os requisitos da série da Norma NBR ISO 9000 em vigor. 

Este Solução Tecnológicas VAPT VUPT terá como objetivo disponibilizar para os integrantes da Rede 

Relacionamento VAPT VUPT os documentos da qualidade, nos níveis estratégico, tático e operacional, 

permitindo o acesso às informações descritas nos itens que seguem. 
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1.11. NORMATIZAÇÃO DAS DIRETRIZES E PADRÕES PARA QUALIDADE 

A normatização é uma parte fundamental para fundamentar Política da Qualidade da empresa, assim 

como para direcionar: (i) o planejamento global; (ii) os sistemas da qualidade; (iii) as políticas 

estratégicas das diversas operações da Concessionária. 

Esta normatização visa a manutenção do padrão de qualidade perante os cidadãos e o Estado do Goiás. 

Neste contexto, segue um detalhamento de como a normatização da Política da Qualidade norteia os 

níveis estratégica, tático e operacional. 

Os gestores e colaboradores das Unidades VAPT VUPT terão acesso às orientações, devidamente 

organizadas, para auxiliá-los na execução de suas atividades e manter a qualidade dos serviços 

oferecidos. Para a normatização dos processos das Unidades VAPT VUPT, os mesmos serão mapeados 

e documentados de forma a compor o Sistema de Gestão da Qualidade, possuindo três níveis de 

Documentação do Sistema da Qualidade, segundo a Figura 22 descrita a seguir: 

Documentação - Sistema da Qualidade 

Figura 22- Pirâmide da Documentação do Sistema da Qualidade. Fonte: Autores. 

1.11.1. Nível Estratégico. 

O Manual de Política da Qualidade explicitará o planejamento global, os sistemas da qualidade e as 

políticas estratégicas. Este manual firmará os compromissos da Concessionária com a garantia da 

qualidade perante os cidadãos e o Estado do Goiás, demonstrando suas verdadeiras intenções e as 

diretrizes globais relativas à qualidade. 

O Manual de Política da Qualidade será composto por: 

• Escopo do sistema da gestão da qualidade; 
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• Política da Qualidade; 

• Objetivo da Qualidade; 

• Plano de implementação dos objetivos da Qualidade; 

• Responsabilidades; 

• Mapa de processos / inter-relações entre funções; 

• Descrição das práticas e estratégias para todos os itens da norma ISO; 

• Procedimentos documentados estabelecidos para o sistema de gestão da qualidade; 

• Descrição de Papéis e responsabilidades. 

1.11.2. Nível Tático 

O Manual de Normas e Procedimentos das Unidades de Serviços (Processos de Clientes) e o Manual 

de operação das unidades  VAPT VUPT  estabelecerão as regras que orientarão, disciplinarão e 

uniformizam os procedimentos para que os processos organizacionais sejam executados de forma • 	padronizada. 

A sistematização dos processos permitirá o monitoramento dos índices de qualidade, assim como 

possibilitará que o conhecimento gerado na operação das unidades VAPT VUPT fique explícito e 

O Manual de Normas e Procedimentos será composto por: 

• Descrição dos processos executados para a obtenção dos serviços (processos relacionados ao cliente); 

• Descrição dos processos administrativos; 

• Descrição dos processos gerenciais. 

A descrição destes processos estabelecerá as regras que orientarão e disciplinarão a abordagem por 

processo, identificando de forma eficaz e padronizada o que deverá ser executado, de que forma, 

quando, onde e quem executar, organizado para todos os envolvidos. 

1.11.3. Nível Operacional 

• 	As Instruções de Trabalho ou Padrões Operacionais possibilitarão a garantia dos resultados esperados 

por cada tarefa no nível operacional, mediante uma padronização. 

Estas instruções serão estruturadas em manuais e mais detalhadas, sendo guias que serão utilizadas 

pelo corpo gerencial e funcional para facilitar e esclarecer as dúvidas, como por exemplo: sobre a 

execução das políticas, diretrizes e processos organizacionais. 

As Instruções de Trabalho serão compostas por tarefas a serem executadas e podem conter manuais 

de softwares, manuais de fornecedores etc., quando for necessário um detalhamento de ordem 

técnica. 

1.12. ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO (SLA) 

A Concessionária ao longo do período de execução do CONTRATO DE CONCESSÃO implantará nas 

Unidades VAPT VUPT os principais indicadores de desempenho e qualidade, utilizando de tecnologia 

de Service Desk para viabilizar os registros e os acompanhamentos dos SLAs, conforme apresentado • 	no relatório de proposta Modelo de Gestão de Tecnologia. 
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Para cada indicador haverá um Acordo de Nível de Serviço (SLA) específico para avaliar: (i) qualidade 

do atendimento ao cidadão; (ii) gestão de infraestrutura, (iii) abarcando os itens de manutenção da 

estrutura física dos imóveis, (iv) mobiliários; (v) utensílios; (vi) gestão de TIC; (vii) ativos de rede, (viii) 

hardware; (ix) software. 

1.12.1. Acordo de Nível de Serviços 

O estabelecimento de SLAs determinará as responsabilidades para a Concessionária, no âmbito da 

gestão das Unidades VAPT VUPT, visando viabilizar um acompanhamento do seu desempenho pelo 

PODER CONCEDENTE, de forma a assegurar que os níveis de serviços definidos sejam continuamente 

mantidos e aprimorados continuamente, em conformidade com o Apêndice IX — Acordo de Níveis de 

Serviços, do Anexo I do edital. 

O Acordo de Nível dos Serviços para as Unidades VAPT VUPT está detalhado na Tabela 19 a seguir, 

evidenciando os critérios que serão atendidos pela Concessionária na gestão da qualidade da 

infraestrutura física e de TIC, conforme especificado no Anexo VII - Indicadores de Desempenho das 

Unidades VAPT VUPT, do edital. 

TABELA 19- Acordo de Nível de Serviços. 

SERVIÇO 

MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

INFRAESTRUTURA 

SLA UNIDADES VAPT VUPT DE 

GRANDE E MÉDIO PORTE 

PREDIAIS, ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS 

5 dias 

SLA UNIDADES 

VAPT VUPT DE 

PEQUENO E 

MICRO PORTE 

5 dias Pintura danificada 

Substituição de placas de forro 

danificadas 
5 dias 5 dias 

Substituição de vidros específicos 25 dias 25 dias 

Substituição de vidros comuns 48 horas 48 horas 

Reparos no sistema elétrico 24 horas 24 horas 

Substituição de tomadas e disjuntores 6 horas 2 dias 

Substituição de pias e vasos sanitários 

danificados 
5 dias 5 dias 

Desentupimentos e vazamentos 

hidros sanitários 
6 horas 24 horas 

Substituição de pisos quebrados 

(internos e externos) 
5 dias 5 dias 

Página 69 de 71 '„ 

• 

• 

• 



VaptVupt 
VAPT VU PT 
I DADÃO 

osagS7 

Substituição de revestimentos 

quebrados 
5 dias 5 dias 

Substituição de torneiras, válvulas e 

equipamentos hidráulicos 
24 horas 24 horas 

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ILUMINAÇÃO, ACÚSTICA E CLIMATIZAÇÃO 

Substituição de Lâmpadas 12 horas 24 horas 

Reparo no sistema de iluminação 24 horas 48 horas 

Reparo no sistema de som 24 horas 48 horas 

Reparo no sistema de ar condicionado 12 horas 48 horas 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MOBILIÁRIOS 

Manutenção de itens de mobiliários 48 horas 5 dias 

Reparo físico ou troca de peças 48 horas 5 dias 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO VISUAL 

Substituição de placas de sinalização 

interna ou externa 
5 dias 5 dias 

Reparo em placas ou peças de 

sinalização 
5 dias 5 dias 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE 

Substituição de eletrodomésticos 

utilizados na copa ou refeitório 

UTENSÍLIOS, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS 

72 horas 48 horas 

Substituição de eletrônicos (telas de 

LCD, rádios, relógios) 
48 horas 72 horas 

Substituição de aparelhos de som, 

caixas acústicas, microfones, telão 

etc.) 

24 horas - 

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 

Substituição de microcomputador por 

outro, incluindo backup, migração de 

perfil, migração de e-maus 

2 horas 12 horas 

Reparo em microcomputador 30 minutos 24 horas 

Instalação! substituição de Impressora 30 minutos 24 horas 
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Instalação / substituição de monitor 	 30 minutos 24 horas 

Instalação 	/ 	substituição 	doutros 
30 minutos 

hardwares (scanner, outros) 
24 horas 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

ATIVOS DE REDE 

Switch Core 12 horas 24 horas 

Switch Workgroup 6 horas 24 horas 

MANUTENÇÃO DE TELEFONIA, RÁDIO COMUNICAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CFTV 

PABX 12 horas 48 horas 

Ramal telefônico 1 horas 12 horas 

Aparelho telefônico 30 minutos 12 horas 

Substituição de headset 20 minutos 12 horas 

Rádio de Comunicação 30 minutos 12 horas 

Câmaras de Vigilância 4 horas 12 horas 

Fonte: EDITAL — ANEXO I - APÊNDICE IX ACORDO DE NÍVEIS DE SERVIÇOS. 

2. CONCLUSÃO 

• O Modelo de Gestão da Qualidade que será implementado pela Concessionária na Central e nas 
Unidades VAPT VUPT seguirá todas as diretrizes e recomendações constantes no Anexo I — Termo de 
Referência do Edital de Licitação, por meio da Metodologia de Operação Centrada em Atendimento 
- MOCA® desenvolvida pelo Proponente e tem por objetivo definir os métodos, processos, recursos 
materiais e humanos, tecnologias etc., que embasarão o funcionamento das Unidades, visando 
alcançar a excelência do atendimento ao cidadão a partir da eficiência operacional, dos controles e 
monitoramentos que permitirão as ações de melhoria contínua que um projeto dessa natureza e 
complexidade requer. 
Em um mundo cada vez mais dinâmico e uma sociedade cada vez mais exigente e consciente de seus 
direitos, é primordial que a oferta de serviços públicos e privados esteja em conformidade com as 
tendências de qualidade, de gestão de pessoas, de tecnologia da informação e comunicação, de 
gestão por processos, gestão administrativa e financeira, entre outras, de forma a atender as 
expectativas do cidadão no alcance da satisfação com a prestação eficiente de serviços por parte dos 
entes públicos. 
Dessa forma, caberá a Concessionária, transformar seu potencial de execução, com padrão e 
qualidade, em resultados que satisfaçam ao Poder Concedente e aos cidadãos usuários dos serviços. 

• 

• 
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1. INTRODUÇÃO 

Este relatório descreve as diversas atividades operacionais para a Gestão de Pessoas, envolvendo o 

Recrutamento e Seleção, Contratação, Treinamento e Capacitação, Avaliação de Desempenho, 

Segurança do Trabalho e Saúde Ocupacional, Uso de Uniforme e Identificação Funcional, que serão 

realizadas pela Concessionária para atender ao Programa VAPT VUPT do Governo de Goiás. 

2. METODOLOGIA 

O conceito de gestão de pessoas pode ser definido como uma associação de habilidades e métodos, 

políticas, técnicas e práticas com o objetivo de administrar os comportamentos e potencializar o 

capital humano nas organizações, garantindo que a mesma possua um conjunto de talentos 

plenamente identificado e integrado com a missão e visão institucional, e, dessa forma, atingir os 

resultados esperados. 

A capacidade dos funcionários de atuarem como partes integrantes dos interesses da organização e 

responsáveis pela satisfação dos clientes torna-se ainda mais importante numa área de atendimento 

ao cidadão, que precisa fornecer respostas rápidas, atender com gentileza e cortesia, demonstrar 

capacidade e conhecimento para a resolução de problemas e, acima de tudo, saber acolher o cidadão 

com suas demandas. 

O Modelo de Gestão de Pessoas a ser adotado pela Concessionária será atrelado à estratégia de 

negócios e visa analisar a maneira como as competências de seu corpo funcional podem ser 

desenvolvidas e geridas para alcançar os resultados almejados, bem como promover a ampla 

satisfação do cidadão com o atendimento prestado. Entende-se por Competência o conjunto de 

Conhecimentos, Habilidades e Atitudes inerentes a cada funcionário, que deverão ser mapeadas, 

avaliadas e desenvolvidas visando o alcance dos objetivos organizacionais e do Programa VAPT VUPT. 

Apesar da diversidade cultural que se estabelece ao reunir num mesmo espaço físico órgãos públicos 

de diferentes esferas de governo (federal, estadual e municipal), além de parceiros privados, e cada 

um com sua própria política de recursos humanos, os processos de recrutamento e seleção, e 

treinamento propostos serão baseados em competências técnicas e comportamentais, desenhadas a 

partir do mapeamento do perfil profissional dos colaboradores alocados nas Unidades VAPT VUPT. 

A Concessionária implantará uma Política de Recursos Humanos que reconhece as pessoas como um 

fator fundamental no desenvolvimento das atividades que estão relacionadas à prestação de serviços 

públicos e estará focada nos seguintes aspectos: 

• Identificar, desenvolver e manter pessoas investindo no aprimoramento das competências 

técnicas e gerenciais, de forma a atender a dinâmica dos serviços públicos e privados; 

• Promover práticas de motivação que levem à satisfação no trabalho e ao comprometimento 

com a excelência na prestação de serviços públicos; 

• Assegurar um quadro de pessoal adequado aos objetivos das Unidades VAPT VUPT; 

• Manter um processo permanente de qualificação dos colaboradores e gestores; 

• Investir na criação de uma nova cultura organizacional na prestação de serviços públicos e 

privados com qualidade e eficiência. 
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• 	O Modelo de Gestão de Pessoas a ser implantado pela Concessionária deverá seguir a metodologia 

abaixo descrita: 

	

2.1. 	Recrutamento e Seleção 

Visando garantir um quadro de pessoal com a qualificação necessária para realizar o atendimento de 

excelência ao cidadão, bem como profissionais capacitados na gestão eficiente das Unidades VAPT 

VUPT, a Concessionária realizará um processo de recrutamento e seleção de candidatos que atendam 

aos requisitos do perfil funcional solicitado para cada cargo e função. 

No processo de recrutamento e seleção serão consideradas as competências técnicas e 

comportamentais exigidas para cada cargo e função. Nesse processo é essencial mensurar a 

capacidade técnica, experiência e potencial emocional do candidato, através de técnicas de entrevistas 

e outras metodologias para comparar e classificar as competências identificadas com a descrição do 

perfil dos cargos das áreas administrativas e operacional da Central de Gestão e Operação e das • 	Unidades VAPT VUPT. 

Para realizar o procedimento de recrutamento e seleção para a Central de Gestão e Operação VAPT 

VUPT e para as Unidades VAPT VUPT, a Concessionária contratará empresa especializada, que buscará 

no mercado de trabalho os profissionais necessários ao preenchimento dos cargos ofertados. 

Após o recrutamento, em número maior de candidatos do que a oferta de vagas disponíveis, serão 

realizadas as entrevistas individuais com os candidatos para verificar as habilidades e competências e 

identificar os candidatos que melhor se enquadram no perfil de cada cargo. 

Todo o processo de recrutamento e seleção realizado pela empresa especializada será acompanhado 

por profissional da Concessionária. Utilizando ferramentas de tecnologia, se for o caso, para tornar 

ainda mais dinâmico o processo de recrutamento e seleção. 

Serão recrutados profissionais para cumprimento das funções constantes no Apêndice II — Quadro de 

Pessoal e Perfil de Cargos e Funções das Unidades VAPT VUPT, nas quantidades suficientes para 

atender as necessidades operacionais, conforme relação dos cargos propostos pelo Proponente. • 	2.2. 	Treinamento e Capacitação 

A realização das capacitações e treinamentos diz respeito a um processo educacional de curto prazo e 

que envolve todas as ações que visam ampliar a capacidade das pessoas para desempenhar melhor as 

atividades relacionadas ao cargo/função que ocupam em uma determinada organização, com o 

objetivo de assimilar novos conteúdos, de forma a alterar o conhecimento e as formas de conduta, 

promovendo, assim, mudanças positivas que impactem no desenvolvimento das atividades. 

O processo de capacitação e treinamento da Concessionária tem como objetivo preparar os 

colaboradores da Concessionária e dos Órgãos Parceiros das Unidades VAPT VUPT para a execução de 

tarefas administrativas e operacionais inerentes à sua função, incentivando a melhoria contínua e o 

desenvolvimento pessoal, ampliando o nível de qualidade no atendimento ao cidadão. 

O programa de formação e capacitação abrange todos os conceitos de compreensão da filosofia que 

norteiam as unidades de atendimento ao cidadão, conceitos de ética, cidadania e qualidade na 

prestação de serviços de caráter público, bem como os aspectos técnicos e comportamentais dos 
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• 	processos de atendimento ao cidadão, relações interpessoais e trabalho em equipe, desenvolvimento 

gerencial, entre outros. 

O Programa de Formação e Capacitação concebido para atender às necessidades de gestão e operação 

das Unidades VAPT VUPT, contempla, de modo geral, os seguintes objetivos: 

• Preparar os gestores para gestão e operação das Unidades VAPT VUPT; 

• Nivelar os gestores e colaboradores quanto aos conceitos, ferramentas, processos, sistemas, 

rotinas e o funcionamento das Unidades de Atendimento; 

• Trabalhar as questões comportamentais individuais e do grupo, com foco na qualidade das 

relações interpessoais no ambiente corporativo; 

• Alertar os gestores e atendentes quanto às práticas de qualidade no atendimento ao lidar com 

o público externo e interno; 

• Treinar os líderes, profissionais da área administrativa e operacional nos sistemas e 

procedimentos das atividades e tarefas sob a sua responsabilidade. • 	A CONCESSIONÁRIA disponibilizará toda a logística e infraestrutura necessária para a execução das 

capacitações e treinamentos previstos, em todos os módulos, envolvendo a locação de 

auditórios/salas (com capacidade de acomodação para o quadro de recursos humanos de cada 

Unidade VAPT VUPT, dividido em turmas simultâneas ou não), coffee break, recursos audiovisuais, 

material didático impresso ou em mídia eletrônica e certificados. 

A CONCESSIONÁRIA utilizará equipe própria ou de empresa especializada para instruir as capacitações 

conceituais, comportamentais e de atendimento ao cidadão. As capacitações técnicas dos servidores 

públicos e equipe da CONCESSIONÁRIA serão de responsabilidade dos ÓRGÃOS PARCEIROS, mas 

ministrado pela CONCESSIONÁRIA, sob sua supervisão e deverão ser desenvolvidas na cidade onde 

estará instalada a Unidade VAPT VUPT. 

A CONCESSIONÁRIA irá nomear e informar ao PODER CONCEDENTE 1 (um) representante que 

acompanhará o Programa de Formação e Capacitação e será responsável pela tomada de decisão e 

resolução de possíveis ocorrências junto aos funcionários contratados, servidores públicos ou de • 	empresas privadas, garantindo, assim, a perfeita realização das atividades de capacitações e 

treinamentos necessários para a operação das Unidades VAPT VUPT. 

Após o término da capacitação a CONCESSIONÁRIA providenciará e entregará ao PODER CONCEDENTE 

o relatório das capacitações e treinamentos realizados, contendo cópias das listas de presença com 

assinatura diária dos participantes e as avaliações preenchidas pelos instrutores e participantes no 

final do treinamento com as respectivas tabulações e consolidações dos resultados alcançados. 
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Os profissionais selecionados para a prestação de serviços nas Unidades VAPT VUPT, bem como os 

servidores públicos deverão ser submetidos à formação conceituai, técnica e comportamental e de 

conhecimentos específicos, de acordo com a área de atuação de cada um e as necessidades relativas 

às atividades que serão desenvolvidas. O Programa de Formação e Capacitação inicial está dividido em 

módulos, estabelecidos de acordo com os objetivos dos mesmos, público alvo e necessidades 

identificadas de forma a abranger todos os requisitos para dotar as Unidades VAPT VUPT de um corpo 

funcional de alto desempenho e qualificação. 

Os módulos de treinamento definidos no Apêndice III — Programa de Formação e Capacitação do Anexo 

I — Termo de Referência que compõe o Edital de Licitação, serão ministrados pela Concessionária 

conforme módulo, objetivo, público alvo, quantidade de participantes por turma, carga horária, 

metodologia, conteúdo, responsável pela execução, recursos didáticos, avaliação e demais requisitos 

pré-definidos, visando capacitar de forma plena os colaboradores que atuarão nas Unidades VAPT 

VUPT. No Apêndice I — Módulos de Capacitação, deste relatório, apresenta-se o detalhamento dos 

módulos a serem ministrados. 

O corpo de instrutores que serão disponibilizados pela Concessionária possui experiência comprovada 

na realização de capacitações dessa natureza, e atuam em projetos de implantação ou exercício 

profissional em Centrais de Atendimento Integrado ao Cidadão em outros estados. Os módulos de 

capacitação a serem ministrados e descritos no Apêndice III — Programa de Formação e Capacitação 

do Anexo I — Termo de Referência que compõe o Edital de Licitação, são: 

• Capacitação Técnica (capacitação para execução dos serviços prestados pelos Órgãos 

Parceiros); 

• Capacitação Conceituai; 

• Capacitação Comportamental 1 — Relações Interpessoais; 

• Capacitação Comportannental 2 - Liderança; 

• Capacitação em Desenvolvimento Gerencial; 

• Capacitação em Atendimento ao Público; 

• Capacitação em Etiqueta Profissional; 

• Capacitação em Maquiagem Profissional; 

• Capacitação no Sistema de Gestão do Atendimento; 

• Curso de Libras (linguagem para os surdos-mudos); 

• Uso de DEA (Desfibrilador Externo Automático). 

Outras capacitações também serão ministradas aos colaboradores das Unidades VAPT VUPT, como: 

• Curso de Saúde Ocupacional; 

• Técnicas de Primeiros Socorros; 

• Segurança do Trabalho (CIPA); 

• Brigada de Incêndio. 

Além desses treinamentos, a Concessionária irá implantar o Programa de Formação de Multiplicadores 

Internos, que tem como premissa o processo de aprendizagem planejada, mediando a troca de 

informações e de saberes dentro da própria organização, envolvendo os gestores no processo de 

aprendizagem e contribuindo para a ampliação do capital intelectual da empresa. 
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110 	A atribuição de ministrar o treinamento técnico para execução dos serviços prestados pelos Órgãos 

Parceiros será de responsabilidade da Concessionária, sob a supervisão e conteúdo dos Órgãos 

Parceiros. Para isto o Poder Concedente disponibilizará equipe técnica especializada com amplo 

conhecimento dos sistemas e processos dos Órgãos Parceiros para treinamento da equipe de 

profissionais da Concessionária que será responsável pela multiplicação do conhecimento adquirido 

aos demais colaboradores contratados para execução dos serviços nas Unidades VAPT VUPT. 

A equipe da Concessionária multiplicadora de conhecimento Técnico operará seguindo a metodologia 

de Educação Continuada, contemplando a implantação das Unidades VAPT VUPT, as novas 

contratações para reposição do quadro de pessoas e sempre que existir a necessidade de atualização 

de informações quanto à execução dos serviços, tais como normas e procedimentos, documentação 

necessária, formulários, legislação etc.. 

Caberá ao Poder Concedente acompanhar e verificar a qualidade das capacitações e treinamentos 

ministrados pela equipe multiplicadora da Concessionária, sendo esta, quando necessário, submetida 

a avaliação do rendimento e aprendizado pelos respectivos Órgãos Parceiros. 

Para a etapa inicial da capacitação Técnica será necessária uma grande mobilização integrada entre as 

partes. Para isto, Poder Concedente, Órgãos Parceiros e a Concessionária deverão se reunir 

antecipadamente para estabelecer diretrizes e recursos necessários para o sucesso do Programa de 

Formação e Capacitação, levando em consideração: 

• As premissas do Contrato de Concessão e seus anexos; 

)> 	As diretrizes do Poder Concedente; 

• Todos os modelos de gestão apresentados nesta proposta técnica pela Concessionára; 

• A Complexidade envolvida na quantidade de Unidades VAPT VUPT; 

• A Complexidade da distribuição geográfica das Unidades VAPT VUPT; 

D Os recursos materiais disponíveis nas locilidades e a capacidade de distribuição; 

• Material de definição de processos consolidados de gestão de centrais de atendimento 

ao cidadão já utilizadas pela Concessionária em outros estados; 

• Melhores práticas de ensino à distância com vídeo-aulas e descrição de processos e 

atividades por área. 

2.2.1. Infraestrutura 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar toda infraestrutura necessária, excetuando-se os conteúdos 

das capacitações técnicas a serem ministradas sob a supervisão dos Órgãos Parceiros, para a plena 

realização das capacitações e treinamentos para a operação das Unidades VAPT VUPT. 

As Capacitações poderão ocorrer no local de funcionamento dos mesmos, nas cidades onde estarão 

instaladas as Unidades VAPT VUPT, devido ao acesso aos sistemas operacionais próprios, uso de 

equipamentos específicos, entre outras particularidades que o funcionário que será treinado deverá 

entrar em contato, visando garantir a plena absorção dos conhecimentos necessários à prestação dos 
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010 	serviços. Entretanto, tais capacitações, como regra geral, não devem depender dos locais de 

funcionamento dos ÓRGÃOS PARCEIROS. 

Caso algum órgão não possua condições de realizar esse treinamento no seu próprio local de prestação 

dos serviços, a CONCESSIONÁRIA assumirá a responsabilidade de prover local adequado na cidade 

onde estiver instalada a Unidade VAPT VUPT para tal fim e a infraestrutura necessária para a execução 

do referido treinamento. 

No caso da Concessionária fornecer toda a infraestrutura para a realização das capacitações, esta 

disponibilizará os espaços físicos necessários, com capacidade condizente com o número de treinando 

por turma, como auditórios e salas, adequadas e climatizadas de acordo as necessidades do tipo de 

capacitação ministrada. 

Considerando as capacitações técnicas serão disponibilizados: 

V Salas de treinamento com capacidade para o número de pessoas previstas para cada 

treinamento, dotadas de microcomputador ou notebook em cada mesa, um para cada 

participante, em ambiente limpo, climatizado, iluminado de forma adequada e com móveis 

suficientes para acomodar todos os participantes; 

✓ Acesso à Internet para uso de sistemas informatizados dos Órgãos Parceiros. 

Considerando as capacitações conceituais: 

• Auditório com capacidade para o número de participantes previstos para cada formação, em 

ambiente limpo, climatizado e iluminado de forma adequada; 

Considerando as capacitações comportamentais e de atendimento ao público: 

✓ Salas com capacidade para o número de participantes previstos para cada formação, em 

ambiente limpo, climatizado e iluminado de forma adequada. 

No caso dos instrutores, serão disponibilizados os seguintes recursos, para todas capacitações: 

✓ Projetor multimídia; 

• Microcomputador ou notebook; 

• Telão para projeção; 

✓ Aparelhos de som, amplificadores, microfones, caixas de som; 

✓ Quadro branco ou flipchart com respectivos pincéis específicos para cada utilização; 

V Outros materiais e equipannentps específicos, referente a cada capacitação, indicados com 

antecedência pelos instrutores; 

Material didático, apostilas, manuais; 

• Pastas, bloco de anotações, canetas, lápis e borracha; 

✓ Apostilas, quando houver, 01 (uma) cópia impressa ou em pen drive; 
V Crachá de identificação; 

Folha de Frequência; 

Fichas de Avaliação; 

V Certificado de Participação 
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A Concessionária buscará locais de fácil acesso, centrais e com facilidade de transporte público e boa 

infraestrutura, visando a comodidade dos participantes, contando com acesso à Internet para uso de 

sistemas informatizados dos ÓRGÃOS PARCEIROS, quando necessário. 

Também será fornecido todos os demais recursos, conforme solicitado no Apêndice III — Programa de 

Formação e Capacitação do Anexo I — Termo de Referência que compõe o Edital de Licitação. 

2.2.2. Fornecimento de Coffee Break 

A Concessionária oferecerá serviço de coffee-break para os participantes dos treinamentos e 

capacitações, para o intervalo de cada turno de 4h (quatro horas) de treinamento realizado. 

Será contratado serviços de empresa fornecedora de lanches, seguindo a orientação sugerida no 

Apêndice III — Programa de Formação e Capacitação do Anexo I — Termo de Referência que compõe o 

Edital de Licitação, provendo café, água, sucos (dois tipos no mínimo), refrigerantes, frutas variadas, 

lanches e salgados diversos, bolos, tortas, biscoitos (doce e salgado), etc., em quantidades adequadas 

e suficientes para alimentar os participantes e com toda a infraestrutura necessária, como pratos, 

copos, xícaras, guardanapos, talheres e outros itens que se façam necessários. 

2.2.3. Assunção e Inauguração das Unidades - Pré-Operação 

Após a conclusão de todos os módulos elencados acima, os ocupantes dos postos de trabalho da 

CONCESSIONÁRIA, servidores públicos e demais funcionários que atuarão nas Unidades VAPT VUPT 

deverão participar da Pré-Operação. A Pré-Operação terá uma duração mínima de 10 (dez) dias úteis 

e será realizada nos dias que antecedem a assunção ou inauguração de cada Unidade VAPT VUPT, com 

o objetivo de verificar as necessidades de ajustes nos equipamentos, sistemas operacionais e de apoio 

à gestão e na capacitação das equipes em atendimento. Nesse período serão realizados testes 

necessários para colocar a unidade em funcionamento e poderá ser realizado o atendimento restrito 

aos cidadãos em caráter de treinamento. 

A Pré-Operação será acompanhada pelos Supervisores das Unidades de Serviço dos ÓRGÃOS 

PARCEIROS e prepostos designados pelo PODER CONCEDENTE que apoiarão os funcionários da 

CONCESSIONÁRIA no desenvolvimento das atividades de atendimento ao cidadão, bem como por 

profissionais das empresas fornecedoras das soluções de apoio à gestão, devidamente capacitados 

para orientar usuários e solucionar eventuais dificuldades. O período de fato, será o estabelecido junto 

à SEGPLAN, atendendo ao estabelecido em edital e contrato. 

2.3. 	EDUCAÇÃO CONTINUADA 

A Educação Continuada pode ser entendida como um conjunto de esforços necessários ao profissional 

para acompanhar a mudança constante de cenários em sua área de atuação. 

No caso das Unidades VAPT VUPT, a Educação Continuada visa a melhoria contínua da qualidade do 

atendimento ao cidadão e, para isso, a Concessionária irá promover ações estruturadas e sistêmicas, 

envolvendo todos os colaboradores atuantes nas unidades. 

Será realizada a continuidade do Programa de Formação e Capacitação que torne sistemáticas as ações 

de desenvolvimento de pessoas, com o objetivo de manter o corpo funcional sempre atualizado, 

motivado e alinhado com o as premissas que norteiam o Programa VAPT VUPT. As capacitações 
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contínuas terão um caráter de reciclagem e atualização dos funcionários e ocorrerão anualmente, 

envolvendo todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT. 

A elaboração do cronograma dos treinamentos de educação continuada, cabe à concessionária, 

que passará para aprovação da SEGPAN, observando aos seguintes critérios: 

✓ Reciclagem em Atendimento ao Público, com carga horária mínima de 8h para o 

desenvolvimento e aprimoramento de técnicas, visando a melhoria contínua e o estado 

da excelência do atendimento; 

✓ Reciclagem em Relações Interpessoais, com carga horária mínima de 8 (oito) horas, em 

função da necessidade dos integrantes das Unidades VAPT VUPT em aprimorar as relações 

interpessoais e o trabalho em equipe; 

✓ Reciclagem em Treinamento Técnico, quando necessário; 

Todo o custeio da educação continuada é de responsabilidade integral da CONCESSIONÁRIA na 

localidade onde estiver instalada a Unidade VAPT VUPT, englobando a infraestrutura, logística e 

corpo de instrutores. 

De forma complementar, serão realizadas outras atividades, na modalidade de oficinas, com carga 

horária mínima de 6 (seis) horas, para o desenvolvimento de novas habilidades necessárias ao 
atendimento, tais como: 

✓ Curso de Como Falar em Público, visando à fluência na comunicação oral; 

✓ Técnicas de Trabalhos em Equipe; 

✓ Administração do Tempo; 

✓ Motivação; 

✓ Estilos de Relacionamento; 

✓ Excelência Pessoal e Profissional. 

Assim, será possível adequar o perfil dos profissionais às exigências da área de prestação de 

serviços públicos com excelência, desenvolvendo habilidades, comportamentos e interações que 

impactem positivamente no desenvolvimento das atividades e melhoria do ambiente corporativo. 

Vale ressaltar a importância da realização de eventos periódicos que estimulem a integração do 

corpo funcional das unidades, possibilitem a atualização das informações referentes aos serviços 

e desenvolvam a capacidade gerencial dos gestores. 

COMPOSIÇÃO DO QUADRO PESSOAL 

Abaixo seguem elencados todos os Cargos e Funções da Central VAPT VUPT. A descrição refere-se aos 

cargos que farão a composição da SPE/Concessionária, que poderão ser alocados na Central ou em 
Regionais conforme a necessidade e melhor eficiência da operação do Programa. 

001000 

• Diretor Presidente 	 • Gerente de Controladoria (Controller) 
• Diretor de Back Office 	 • Analista Fiscal 
• Diretor Operacional 	 • Assistente Fiscal 
• Secretária de Diretoria 	 • Analista Contábil e Controladoria 
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• • Assistente Contábil e Controladoria 

• Diretor de Migração e Implantação 

• Gerente de Retrofit e Implantação 

• PM0 

• Coordenador de Contratos — 

Negociador 

• Coordenador de Obras 

• Arquiteto 

• Coordenador de Suprimentos 

• Assistente de Suprimentos 

(Almoxarifado) 

• Analista de Compras 

• Analista de Contratos 

• Coordenador de Tesouraria 

• Analista de Faturamento 

• Analista Financeiro 

• Assistente Financeiro 

• Gerente de Recursos Humanos e 

Departamento Pessoal 

• Supervisor de Recursos Humanos 

• Supervisor de Departamento Pessoal 

• Analista de Recursos Humanos 

• Analista de Departamento Pessoal 

• Assistente de Departamento Pessoal 

• Técnico em Segurança do Trabalho 

• Médico do Trabalho (Ambulatorial) 

• Coordenador de Recrutamento 

• Assistente de Recrutamento 

• Coordenador de Treinamento 

• Assistente de Treinamento 

• Gerente Administrativo 

• Coordenador de Manutenção 

• Supervisor de Manutenção 

• Gerente de TIC 

• Supervisor de TIC 

• Gerente Regional 

• Gerente de Processos e Qualidade 

• Analista de Processos e Qualidade 

• Assessor Jurídico 

• Assistente Jurídico 

• Assessoria de Marketing 

Abaixo seguem elencados todos Cargos e Funções das Unidades VAPT VUPT. A descrição refere-se aos 

cargos que farão a composição das Unidades VAPT/VUPT. 

• Gerente de Unidade 

• Supervisor de Atendimento 

• Atendente • 	• 	Atendente (Recepção + Triagem) 

• Atendente (Posso Ajudar) 

• Técnico de TIC 

• Analista de Rede 

• Supervisor Administrativo 

• Supervisor Administrativo — Regional 

• Assistente Administrativo 

• Vigilante 

• Motorista 

• Motoboy 

• Analista de Logística 

• Auxiliar de Serviços Gerais 

• Oficial de Manutenção 

• Menor Aprendiz 
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Observações: 

As funções de atendimento serão preenchidas de acordo com a necessidade dos órgãos e empresas 

que estarão presentes em cada unidade; 

As atividades da Equipe de Vigilância, de copa, de limpeza, de Manutenção, de Malotes, de Transportes 

e de Apoio Operacional poderão ser terceirizadas, conforme descrito no Anexo III deste Edital — 

Diretrizes para Elaboração da Proposta Técnica, Fator 10, item "h" — Descrição de Serviços de apoio. 

CONCESSIONÁRIA - Sociedade de Propósito Específico — SPE 

2.5. 	ATRIBUIÇÕES 

2.5.1. Cargos distribuídos na SPE/Concessionária 

2.5.1.1. Diretor Presidente 

• Assegurar o cumprimento da missão da empresa; 

• Formular políticas de atuação; 

• Garantir e preservar a aplicação de recursos financeiros e operacionais; 

• Recomendar tipos de investimentos a realizar; 

• Conciliar os interesses dos stakeholders; 

• Fixar metas orçamentárias; 

• Acompanhar o desempenho das unidades; 

• Apreciar e criticar os relatórios de desempenho das unidades; 

• Atuar na cobrança e avaliação de resultados; 

• Firmar convênios acordos e contratos; 

• Acompanhar negociações bancárias, e também com clientes e fornecedores; 

• Acompanhar os resultados financeiros da empresa; 

• Preservar a imagem da empresa; 

• Negociar soluções políticas estratégicas; 

• Representar a empresa; 

• Apresentar resultados ao grupo societário e gestor. 

2.5.1.2. Diretor de Back Office 

• Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades financeiras da empresa, fixar políticas de 

ação acompanhando seu desenvolvimento, para assegurar o cumprimento dos objetivos e 

metas estabelecidos; 

• Realizar o gerenciamento completo da área administrativa e financeira da empresa, 

contemplando as atividades de planejamento financeiro, contas a pagar e conta a receber, 

cobrança, gestão do patrimônio da empresa, compras administrativas, gerenciamento das 

atividades de recursos humanos, gerenciamento das atividades de tecnologia da informação; 

• Coordenar as atividades da tesouraria e da controladoria; 

• Planejar, analisar e acompanhar as execuções orçamentárias, de custo e estudos econômico-

fina nceiros; 
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• Gerir as áreas contábil, financeira e fiscal, realizar análise e apuração de impostos, acompanhar 

rotinas fiscais, contábil, obrigações trabalhistas e previdenciárias; 

• Manter relacionamento com bancos e execução das operações financeiras, incluindo câmbio, 

hedge e derivativos; 

• Dar suporte às áreas de negócios, com a criação e análise de relatórios gerenciais e indicadores 

de performance; 

• Realizar estudos de viabilidade econômica para novos projetos e contratos, mantendo 

Interação com o departamento jurídico; 

• Implementar governança corporativa. 

2.5.1.3. Diretor Operacional 

• Garantir que a implantação, operação e manutenção das Unidades atendam aos requisitos 

contratuais; 

• Operacionalizar as diretrizes de Governança do Cliente e dos Órgãos Parceiros; 

• Garantir que as metas de qualidade, produtividade, redução de custos e lucratividade sejam 

atingidas ou superadas; 

• Acompanhar o desempenho das Unidades por meio de indicadores; 

• Aprovar em comitê o planejamento e controle orçamentário das Unidades elaborado pelo 

Diretor de Operação de cada área de negócio; 

• Validar e aprovar a identificação, análise de novas parcerias para o Cliente; 

• Analisar, compartilhar e monitorar as informações que oferecem suporte à gestão do negócio 

e à tomada de decisões; 

• Consolidar e analisar os relatórios operacionais das Unidades, apurando os resultados junto 

aos gestores internos e com o Cliente; 

• Gerir as Operações como um todo, cada uma com suas unidades independentes, 

estabelecendo diretrizes de execução de serviços (de cliente e administrativos); 

• Promover e incentivar ações de redução de custos operacionais; 

• Conduzir planos de ações de melhoria contínua; 

• Conduzir reuniões estratégicas para apresentar as informações relevantes do negócio; 

• Participar nas reuniões de fechamento de resultados com os acionistas, reportando a situação 

e rentabilidade da operação. 

2.5.1.4. Secretária de Diretoria 

• Agendar e realizar o acompanhamento dos compromissos dos Diretores, informando-os 

acerca de datas e horários; 

• Atender e efetuar ligações telefônicas, bem como recepcionar os integrantes de equipes e 

visitantes, efetuando a triagem e encaminhando-os a presença do interessado; 

• Redigir e digitar correspondências e relatórios de média complexidade, utilizando técnicas de 

redação e respeitando os padrões estabelecidos pela organização; 

• Executar atividades administrativas de arquivos de Diretoria; 

• Preparar pautas, atas de reuniões e correspondências; 
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• Localizar documentos e informações necessárias à realização de atividades gerais; 

• Executar demais atividades que estejam diretamente ligadas a assistência da Diretoria. 

2.5.1.5. Gerente de Controladoria (Controller) 

• Planejar, organizar e supervisionar as atividades da controladoria geral, visando assegurar que 

todos os relatórios e registros sejam feitos de acordo com os princípios e normas contábeis e 

legislação pertinente, dentro dos prazos e das normas e procedimentos estabelecidos pela 

empresa; 

• Aprovar os relatórios mensais (Custos, Orçamentos e Análise Gerencial), visando assegurar 

que os mesmos reflitam corretamente a situação econômico-financeira da empresa; 

• Validar as informações da controladoria e aprovar relatórios (específicos e eventuais) 

contendo informações, explicações e/ou interpretações dos resultados e mutações ocorridos 

no período, visando subsidiar o processo decisório na empresa; 

• Controlar as atividades de escrituração contábil e fiscal externa (ISS, COFINS, PIS) e da 

apuração trimestral do Imposto de Renda, visando assegurar que todos os tributos devidos 

sejam apurados e recolhidos na forma da lei, incluindo o cumprimento das obrigações 
acessórias; 

• Pesquisar e estudar toda a legislação fiscal-tributária, dando a orientação necessária a todas 

as áreas da empresa responsáveis por emissão, registro ou trâmite de documentos fiscais, 

visando prevenir incorreções e prejuízos à empresa, bem como a conformidade às exigências 
legais; 

• Controlar os trabalhos da contabilidade externa, prestando todos os esclarecimentos 

necessários à Direção da empresa, visando a agilização e qualidade do trabalho da 

Controladoria. Analisar processos, rotinas, organização do trabalho e controles operacionais, 

visando identificar oportunidades para melhorar a produtividade e eficiência do trabalho, 

através de sugestões; 

• Responder pelos processos de fechamento de balancetes e DRE mensais, analise dos 

resultados operacionais; acompanhamento e execução orçamentária, elaboração e divulgação 

dos relatórios e controles financeiros; 

• Zelar pela confiabilidade e transparência das informações e indicadores financeiros; 

• Orientar a equipe financeira da empresa e das demais unidades operacionais quanto as 

práticas, prazos e metodologias de trabalho; 

• Assessorar Diretores e demais Gestores da empresa e das unidades operacionais no 

entendimento e/ou elaboração de material específico sobre os resultados gerenciais da 

Empresa. Elaborar fluxos, processos e indicadores financeiros junto a empresa e das unidades 
operacionais; 

• Responder pela administração do sistema financeiro e contábil (ERP) a fim de garantir a 

qualidade da Informação; 

• Atuar como facilitador das Unidades Operacionais quanto ao entendimento e aplicação das 

boas práticas financeiras, contábeis e fiscais. 

2.5.1.6. Analista Fiscal 
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• Preencher e enviar documentação de obrigações acessórias federais, estaduais e municipais 

da empresa e das suas unidades operacionais; 

• Gerar SPED contábil, fiscal e de contribuições; 

• Apurar e emitir de guias de impostos diretos, indiretos e retidos de terceiros; 

• Analisar definir retenção de impostos de terceiros; 

• Validar de cadastro de produtos e classificação contábil; 

• Suporte e treinamento para o departamento administrativo das operações; 

• Responder pela atualização de sistema ERP da empresa em relação às informações fiscais de 

compras e notas fiscais; 

• Controlar e atualizar as certidões negativas das empresas do grupo; 

• Controlar o parcelamento de impostos. 

2.5.1.7. Assistente Fiscal 

• Preparar e apresentar balancetes; 

• Calcular impostos (PIS, COFINS, ICMS entre outros) e verificar impostos retidos; 

• Classificar a contabilidade; 

• Analisar contas patrimoniais e lançar folhas de pagamento, fechamentos fiscais; 

• Executar baixas de recebimento, revisar as movimentações bancárias e solucionar pendências; 

• Organizar documentações referentes à contabilidade da empresa; 

• Atuar no lançamento e validação de notas fiscais; 

• Análise de documentos fiscais; 

• Apurar impostos federais, estaduais e municipais; 

• Retenções na fonte; 

• Realizar substituição tributária e controle de arquivos XML; 

• Realizar a classificação e lançamentos contábeis, fazer a análise e conciliação de contas; 

• Realizar a conferência de relatórios contábeis, atuar com a classificação, conciliação contábil 

de contas patrimoniais e resultados; 

• Elaborar o balanço patrimonial, balancetes, demonstração de resultados, demonstração de 

origens, aplicações e depreciações de ativos imobilizados; 

• Cuidar dos tributos diretos, indiretos, obrigações acessórias federais, estaduais e municipais; 

• Atuar com lançamento de importações, emissão de notas fiscais de venda, conciliação 

bancária, contas a pagar e contas a receber, realizar o fechamento mensal com contador, 

elaborar relatórios gerenciais, receber pedidos, fazer embalagem, indo para correios e fazer 

entregas. 

2.5.1.8. Analista de Contábil e Controladoria 

• Responder pelo estudo de todo patrimônio da empresa; 

• Orientar e executar atividades relativas a análises, classificações e conciliações contábeis e 

financeiras para gerar o processo de pagamento e recebimento da empresa; 

• Analisar dos valores obtidos e gastos em negociações da empresa fazendo o levantamento da 

mesma; 
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• Analisar e conciliar as contas contábeis do balanço, garantindo a confiabilidade dos números 

apresentados; 

• Interpretar todos os dados obtendo o valor econômico da empresa; 

• Obter informações aos dirigentes da empresa que auxiliam na tomada de decisão de um 

negócio; 

• Acompanhar os processos relacionados aos pagamentos e recebimentos de empresa para 

manutenção; 

• Preparar balanços e balancetes; 

• Elaborar relatórios de contabilidade fazendo a análise vertical e horizontal de despesas e 

contas patrimoniais relacionadas ao ativo imobilizado da empresa; 

• Administrar o fluxo de documentos; 

• Atender auditoria interna e externa; 

• Preparar documentação e relatórios auxiliares; 

• Disponibilizar documentos com controle; 

• Analisar e conciliar as contas patrimoniais e de resultado do balanço das empresas, garantindo 

a veracidade das informações, sob supervisão visando atender solicitações de órgãos 

fiscalizadores e reguladores; 

• Planejar e controlar os Livros Fiscais exigidos por lei pela Secretaria da Fazenda Estadual, 

realizando as impressões necessárias, providenciando a encadernação e demais tarefas 

necessárias para o atendimento pleno às obrigatoriedades legais. 

2.5.1.9. Assistente de Contábil e Controladoria 

• Auxiliar na elaboração de balancetes e demonstrativos; 

• Realizar a execução e controle de planilhas e relatórios de contabilidade; 

• Fazer classificação de despesas; 

• Realizar registro de documentos; 

• Acompanhar atualização das leis trabalhistas e normas correlatas; 

• Exercer balancetes, calcular impostos (PIS, CONFINS, ICMS, entre outros); 

• Verificar impostos retidos; 

• Classificar a contabilidade; 

• Contatar o cliente; 

• Analisar contas patrimoniais; 

• Lançar fechamentos fiscais; 

• Executar baixas de recebimento; 

• Revisar as movimentações bancárias; 

• Solucionar pendências; 

• Organizar documentações referentes à contabilidade da empresa; 

• Preparar documentos e efetuar sua classificação contábil; 

• Gerar lançamentos contábeis; 

• Auxiliar na apuração dos impostos; 

• Conciliar contas e preenchimento de guias de recolhimento e de solicitações junto a órgãos 

do governo; 

Página 18 de 56 

• 

• 



VAPT VUPT 
VaptVupt 	 I DADÃO 

190 

• 	• 	Emitir notas de venda e de transferência. 

2.5.1.10. 	Diretor de Migração e Implantação 

• Definir o plano estratégico operacional e orçamentário de implantação das unidades; 

• Subsidiar o conselho administrativo da Concessionária com informações gerenciais, 

necessárias para a tomada de decisões; 

• Articular com os Órgãos Parceiros e SEGPLAN para estabelecer o nnix de serviços e suprir as 

necessidades operacionais do Programa por meio de termos de convênio com os Órgãos das 

esferas estadual, municipal e federal; 

• Definir a localização da instalação das unidades nas regiões pré-definidas para a implantação, 

bem como o instrumento administrativo de locação de imóveis; 

• Administrar o fluxo financeiro e os recursos alocados de acordo com o plano estratégico da 

Concessionária; • 	• 	Coordenar a cessação e migração de todos os contratos de prestação de serviço operacionais 

nas unidades; 

• Coordenar a estratégia de prazos e prioridades de implantação e operacionalização das 

unidades; 

• Aprovar contratações de empresas fornecedoras de produtos e serviços para a implantação e 

operacionalização das unidades; 

• Definir estratégia de exploração comercial das áreas destinadas para a prestação de serviços 

de apoio e conveniência; 

• Aprovar os indicadores de desempenho e qualidade, objetivando compliance da operação das 

unidades; 

• Aprovar metodologias. 

2.5.1.11. 	Gerente de Retrofit e Implantação • 	• 	Coordenar a compatibilização e padronização de projetos de requalificação das unidades; 

• Aprovar projetos executivos de requalificação, modernização de infraestrutura civil e 

instalações; 

• Gerenciar a implantação de layout nas unidades e acompanhamento da execução; 

• Coordenar o fluxo trabalho das equipes de projetos de acordo com o cronograma estabelecido 

até a entrega do "as built" das unidades; 

• Gerenciar o relacionamento interpessoal das equipes e mediar conflitos; 

• Interagir com as equipes técnicas dos Órgãos Parceiros e SEGPLAN para a viabilidade técnica 

das implantações; 

• Aprovar a lista de aquisição de equipamentos de TIC, mobiliário e equipamentos específicos; 

• Aprovar projetos de TIC, equipamentos e serviços de infraestrutura para a implantação das 

unidades; 

• Aprovar o escopo dos serviços terceirizados de limpeza, segurança, manutenção, copa, 

transportes e outros serviços necessários à operacionalização das unidades; 
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• Aprovar o escopo de produtos e serviços a serem contratados e acompanhamento do processo 

de concorrência e contratação de fornecedores; 

• Controlar os prazos de entregas estabelecidos em cronogramas a validar ("dar aceite") na 

qualidade final dos produtos e serviços instalados no momento da entrega dos 

empreendimentos; 

• Controlar e validar medições, autorizar pagamentos e elaborar relatório técnico executivo; 

• Elaborar e administrar orçamentos para o cumprimento do plano de metas definido para a 

implantação das unidades. 

2.5.1.12. 	PM0 

• Prestar serviços de gerenciamento da entrega do projeto; 

• Realizar gerenciamento de cronograma, recursos, custos e escopo; 

• Realizar comunicações, publicar informações; 

• Integração do projeto; 

• Realizar gerenciamento de riscos; 

• Implantar serviços de padrões, metodologias e processos; 

• Definir de metodologia; 

• Desenvolver a melhoria de processos; 

• Definir métricas; 

• Realizar serviços de governança e gerenciamento de desempenho; 

• Elaborar relatório de desempenho; 

• Escalonar problemas; 

• Servir de suporte, com um papel consultivo, de controle — ao exigir o cumprimento de um 

projeto, por exemplo — e diretivo, ao assumir a própria gestão dos projetos; 

• Atuar no ponto de vista estratégico para a excelência organizacional, que visa melhorar as 

práticas de gestão da execução, governança, liderança e mudança estratégica. 

2.5.1.13. Coordenador de Contratos - Negociador 

• Coordenar, acompanhar e supervisionar as ações administrativas referentes à gestão da 

contratação de obras, bens e serviços; 

• Supervisionar e orientar o cumprimento de prazos e de especificações gerais necessárias à 

gestão de contratos internos e de compras compartilhadas; 

• Acompanhar e operacionalizar a implantação e melhorias dos sistemas inerentes à gestão dos 

contratos governamentais; 

• Propor mecanismos de avaliação da qualidade dos processos de contratos governamentais, 

sugerindo ações voltadas para a modernização dos procedimentos, padronização e 

racionalização de rotinas; 

• Acompanhar a execução dos mecanismos de avaliação da qualidade dos objetos dos contratos 

administrativos e monitorar as medidas corretivas; 

• Orientar as áreas interessadas, observando aos preceitos legais, com vistas ao 

aperfeiçoamento de contratos internos e de compras compartilhadas; 
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• Orientar as entidades envolvidas no contrato, subsidiando-as com vistas a promover as 

medidas de caráter preventivo e corretivo inerentes às formalidades necessárias aos 
procedimentos contratuais; 

• Coordenar e acompanhar a instrução processual, a execução orçamentária e financeira, o 

reequilíbrio econômico-financeiro (repactuação de preços, reajustes, revisões) e a execução 

de penalidades contratuais, com vistas à realização da plena execução dos contratos; 

• Acompanhar as atividades de controle e diligência dos contratos governamentais, prestando 

apoio técnico aos respectivos fiscais e gestores de contratos, em observância às condições 

pactuadas; 

• Coordenar a manutenção e a atualização do cadastro de preços praticados no FNDE, propondo 

medidas voltadas para o seu aperfeiçoamento; 

• Acompanhar a realização de pesquisas de mercado, para aquisição de bens e contratação de 

serviços, executadas em cada divisão; 

• Coordenar a elaboração de Minutas de Contratos e Termos Aditivos com base na legislação 

vigente; 

• Auxiliar outras áreas internas na confecção de termos de referência, editais, minutas de 

contratos, minutas de termos aditivos e apostila mentos contratuais; 

• Avaliar o resultado da execução dos contratos, como forma de realimentar o processo. 

2.5.1.14. Coordenador de Obras 

• Acompanhar a execução dos empreendimentos; 

• Realizar reuniões periódicas com as equipes residentes para discutir a evolução do 

cronograma, o cumprimento do orçamento e outros problemas que eventualmente surjam ao 

longo da obra; 

• Atuar em diferentes papeis: PREVENTIVO porque ele deve se antecipar aos problemas que 

possam atrapalhar o desenvolvimento da construção. ORIENTATIVO porque deve nortear as 

ações das equipes executoras das obras. DECISÓRIO porque será dele a última palavra nas 

deliberações mais importantes de cada empreendimento; 

• Atuar como interlocutor entre o canteiro de obras e a central, deve saber expor problemas e 

soluções de maneira clara tanto para seus superiores quanto para seus subordinados; 

• Definir locais físicos conforme projeto, compondo equipes, distribuindo tarefas e 

acompanhando a realização das mesmas; 

• Estar em alinhamento com os projetos propostos. 

2.5.1.15. Arquiteto 

• Elaborar planos, programas e projetos; 

• Identificar necessidades dos usuários; coletar informações e dados; analisar dados e 

informações; elaborar diagnóstico; buscar um conceito arquitetônico compatível com a 

demanda; definir conceito projetual; elaborar metodologia, estudos preliminares e 

alternativas; pré-dimensionar o empreendimento proposto; compatibilizar projetos 

complementares; definir técnicas e materiais; elaborar planos diretores e setoriais, 
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detalhamento técnico construtivo e orçamento do projeto; buscar aprovação do projeto junto 

aos órgãos competentes; registrar responsabilidade técnica (ART); elaborar manual do 
usuário; 

• Fiscalizar obras e serviços: Assegurar fidelidade quanto ao projeto; fiscalizar obras e serviços 

quanto ao andamento físico, financeiro e legal; conferir medições; monitorar controle de 

qualidade dos materiais e serviços; ajustar projeto a imprevistos; 

• Prestar serviços de consultoria e assessoria: Avaliar métodos e soluções técnicas; promover 

integração entre comunidade e planos entre estas e os bens edificados, programas e projetos; 

elaborar laudos, perícias e pareceres técnicos; realizar estudo de pós-ocupação; coordenar 

equipes de planos, programas e projetos; 

• Gerenciar execução de obras e serviços: Preparar cronograma físico e financeiro; elaborar o 

caderno de encargos; cumprir exigências legais de garantia dos serviços prestados; 

implementar parâmetros de segurança; selecionar prestadores de serviço, mão-de-obra e 

fornecedores; acompanhar execução de serviços específicos; aprovar os materiais e sistemas 

envolvidos na obra; efetuar medições do serviço executado; aprovar os serviços executados; 

entregar a obra executada; executar reparos e serviços de garantia da obra; 

• Desenvolver estudos de viabilidade: Analisar documentação do empreendimento proposto; 

verificar adequação do projeto à legislação, condições ambientais e institucionais; avaliar 

alternativas de implantação do projeto; identificar alternativas de operacionalização e de 

financiamento; elaborar relatórios conclusivos de viabilidade; 

• Assessorar no estabelecimento de políticas de gestão: Assessorar formulação de políticas 

públicas; propor diretrizes para legislação urbanística; propor diretrizes para legislação 

ambiental e preservação do patrimônio histórico e cultural; monitorar implementação de 

programas, planos e projetos; estabelecer programas de segurança, manutenção e controle 

dos espaços e estruturas; participar de programas com o objetivo de capacitar a sociedade 

para participação nas políticas públicas; 

• Ordenar uso e ocupação do território: Analisar e sistematizar legislação existente; definir 

diretrizes para uso e ocupação do espaço; monitorar o cumprimento da legislação urbanística. 

• Utilizar recursos de informática; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional; 

2.5.1.16. 	Coordenador de Suprimentos 

• Atuar no processo de compras centralizada das empresas, orientando e definindo o 

fornecedor escolhido, e aprovar pedidos de compra no sistema ERP das empresas; 

• Incentivar a prática e negociar com fornecedores corporativos para todas as empresas, 

incluindo a logística de entrega, aumentando o poder de compra e consequentemente 

reduzindo os custos; 

• Preparar relatórios gerenciais envolvendo suprimentos, fornecedores, produtos e áreas de 

consumo; 

• Zelar pelo cumprimento do orçamento aprovado para as empresas; 

• Desenvolver e constantemente avaliar fornecedores para itens críticos de consumo, exigindo 

dos selecionados os certificados e atestados conforme legislação; 
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• Cooperar na elaboração e melhoria de processos da área compras da empresa; 

• Sugerir alternativas de materiais de consumo com melhor eficiência e menor custo; 

• Participar da resposta de editais e licitações, suportando a área de negócios com descritivos, 

propostas de fornecedores e orçamentação dos itens que compõem as unidades; 

• Participar do startup das operações, participando das compras dos materiais conforme edital 

para montagem das unidades e treinamento operacional para o pessoal de suprimentos. 

	

2.5.1.17. 	Assistente de Suprimentos (Almoxarifado) 

• Elaborar cotações de compra dos itens requisitados conforme aprovado no orçamento; 

• Encaminhar com a coordenação para fechar as compras junto dos fornecedores; 

• Acompanhar junto das operações as entregas dos materiais e serviços requeridos; 

• Suportar o Coordenador de Suprimentos/Compras na atualização do sistema ERP, de gestão 

de documentos e Service Desk; 

• Controle do estoque mínimo de materiais em geral; 

• Manter contato com fornecedores e empresas prestadoras de serviços. 

	

2.5.1.18. 	Analista de Compras 

• Negociar com fornecedores preços, prazos e condições de compras; 

• Emitir relatórios e ordens de compras no sistema; 

• Interpretar gráficos e realizar comparativo de propostas; 

• Conduzir o processo de contratação de serviços externos de médio impacto financeiro para a 

empresa; 

• Analisar mapas de preços e planilhas de custos; 

• Avaliar, classificar e escolher o mercado fornecedor; 

• Realizar pesquisas de preço no mercado nacional e internacional; 

• Administrar e organizar o setor de compras da empresa, reestruturando processos e 

procedimentos; 

• Preparar levantamento de compras interno, estabelecendo uma estratégia de mercado e 

então negociando com fornecedores, na tentativa de obter preços melhores e mais 

competitivos; 

• Estudar a demanda por materiais para o setor administrativo da empresa, buscando soluções 

estratégicas que visem reduzir os custos de funcionamento da empresa de um modo geral; 

• Elaborar um processo de compras eficaz, atendendo a sistemática apresentada pela empresa. 

2.5.1.19. 	Analista de Contratos 

• Estudar a possibilidade da criação de novos contratos; subsidiar a sua elaboração e/ou 

correção e analisar contratos existentes para garantir as atividades de desenvolvimento da 

empresa; 
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• Controlar documentação e a contratação de serviços, de modo a garantir que as operações da 

empresa corram como o esperado; 

• Realizar administração de contratos em andamento e dos orçamentos para os mesmos, bem 

como análise de despesas extras, negociação de projetos, precificação de serviços e 

acompanhamento de pagamento de faturas. 

	

2.5.1.20. 	Coordenador de Tesouraria 

• Responsável por toda a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e 

cobrança, emissão e acompanhamento de notas fiscais, tesouraria, controle e análise de fluxo 

de caixa de curto e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações); 

• Atuar com controle de tesouraria, efetuando o fechamento diário dos saldos bancários, 

através da conciliação bancária, executando o fluxo de caixa previsto e realizado, em conjunto 

com contas a pagar e a receber, apontando a disponibilidade de caixa para o superior imediato 

para a tomada de decisões; 

• Elaborar o budget e acompanhar mensalmente os resultados; 

• Atuar com ações preventivas para o correto cumprimento do resultado e elaboração de 

relatórios gerenciais para a diretoria; 

• Controlar a rotina da área financeira, como conciliação bancária, crédito e cobrança, emissão 
e acompanhamento de notas fiscais, tesouraria, controle e análise de fluxo de caixa de curto 
e longo prazo e operações financeiras com bancos (aplicações e captações); 

• Atuar de forma estratégica, propondo e programando melhorias nos processos, atuar com 

análise de contratos bancários (calcular IR,I0F, parcelas e juros), importação (emissão de carta 

/ crédito, SWIFT, fechamento de câmbio e liquidação financeira do câmbio) e captação de 

recursos (capital de giro, conta garantida, Finame, produtos do BNDES, calcular rotinas de 

trabalho e quais os documentos necessários para conseguir essas linhas); 

• Administrar e controlar empréstimos e aplicações; 

• Elaborar relatórios gerenciais, de budget e de gerenciamento por indicadores. 

	

2.5.1.21. 	Analista de Faturamento 

• Controlar a organização das documentações do setor financeiro da empresa, ou seja, entrada 
e saída de notas fiscais; 

• Emitir e controlar as faturas e cobranças; 

• Fiscalizar as notas fiscais; 

• Manter controles internos e de faturas da empresa; 

• Fiscalizar fluxo de caixa; 

• Arquivar documentos legais para efeito de comprovação e fiscalização; 

• Analisar a compra de materiais; 

• Contatos com clientes para esclarecimento de dúvidas e orientações referentes a cobranças 

de faturamento. 
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2.5.1.22. 	Analista Financeiro 

• Conciliar o caixa e os bancos, efetuar lançamentos e baixas e classificar as despesas e receitas 

conforme definido pelo plano de contas contábeis; 

• Elaborar, ajustar e controlar o Fluxo de caixa, honrando com os compromissos da empresa; 

• Executar o processo de contas a pagar de acordo com o fluxo de caixa e alinhamento com a 

tesouraria; 

• Executar o processo de faturamento, garantindo recebimento do governo e dos 

permissionários; 

• Analisar custos e controles das despesas orçadas e realizadas (Orçamento); 

• Elaborar os fechamentos periódicos de receitas, recebíveis e despesas da Unidade; 

• Elaborar relatórios e planilhas de controles; 

• Controlar contratos, inclusive as datas de vencimentos, valores e serviços prestados; 

• Controlar o caixa das Unidades; 

• Executar atividades de apoio administrativo; 

• Executar atividades diversas para atender demandas da gerência e tesouraria da empresa. 

	

2.5.1.23. 	Assistente Financeiro 

• Emitir borderôs de pagamento, conferir pagamentos lançados no banco e fazer os 

remanejamentos conforme definido no Fluxo de Caixa; 

• Emitir cheques e obter as assinaturas quando o pagamento for nessa modalidade; 

• Receber os documentos fiscais para pagamento, organizando em arquivo de títulos a pagar 

por data; 

• Classificar as despesas conforme definido pelo plano de contas contábeis; 

• Efetuar lançamentos diversos, incluindo baixas, em sistema ERP informatizado; 

• Elaborar os fechamentos periódicos de receita, despesas e recebíveis da empresa para a 

Contabilidade; 

• Executar atividades de apoio administrativo; 

• Efetuar o arquivo dos documentos financeiros de pagamento, conforme padrão da empresa; 

• Acessar repositório eletrônico de documentos para busca e conferência de pagamentos, 

quando necessário. 

2.5.1.24. Gerente de Recursos Humanos e Departamento Pessoal 

• Realizar a gestão de equipe multidisciplinar com foco em toda rotina da área de RH 

(Administração de pessoal, relações trabalhistas e sindicais, treinamento e desenvolvimento, 

benefícios, ponto eletrônico, cargos e salários, recrutamento e seleção, gestão da 

performance, saúde e segurança do trabalho, entre outros inerentes a área); 

• Assegurar a conformidade legal das práticas de recursos humanos, de acordo com as 

exigências legais vigentes; 

• Desenvolver e implementar políticas de Recursos Humanos para a empresa; 
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• Desenvolver o programa de gestão de benefícios estudando e avaliando novas práticas de 

acordo com tendências e custos; 

• Realizar a gestão dos processos de seleção, testes, entrevistas e integração de novos 

colaboradores; 

• Realizar a Gestão das cotas legais (PCD, Estágio, Jovem Aprendiz); 

• Analisar documentação e processos, traçando um plano de melhorias para políticas e 

procedimentos internos existentes, além de implementar e construir novos processos ainda 

não formalizados; 

• Gerenciar a elaboração e manutenção do plano de cargos e salários; 

• Planejar e gerenciar programas de treinamento e desenvolvimento dos profissionais (líderes e 

liderados) associados a gestão de performance; 

• Realizar a gestão estratégia da área, traçando planos, programas e soluções para suas variadas 

demandas; 

• Planejar estrategicamente suas ações de condução de processos e pessoas; 

• Gerenciar o plano de desenvolvimento de carreiras para todos os níveis de cargos da 

instituição; 

• Realizar controle do custo de pessoal e prospectar orçamento da área de Recursos Humanos 

(Benefícios, Salários, Encargos, TeD, ReS, e custos diversos); 

• Gerenciar a elaboração e acompanhamento do programa de treinamento, garantindo sua 

manutenção e execução do plano traçado pela área de RH e aprovado pela diretoria; 

• Fazer a gestão dos indicadores, além de emitir relatórios e gráficos para acompanhamento dos 

resultados da área de RH. 

2.5.1.25. 	Supervisor de Recursos Humanos 

• Supervisionar o planejamento, organização, gestão e controle das funções de recursos 

humanos envolvendo recrutamento e seleção, política de cargos e salários, treinamento e 

desenvolvimento, avaliação de desempenho, clima organizacional, administração de pessoal, 

segurança e medicina ocupacional; 

• Controlar serviços prestados por terceiros contratos de temporários e prestadores de serviço; 

• Desenvolver e participar de pesquisas salariais; 

• Coordenar a elaboração e manutenção de planos de cargos e salário; 

• Acompanhar os programas de treinamento; 

• Responder por todas as atividades de administração de pessoal, benefícios e remuneração e 

pela supervisão das atividades terceirizadas de Medicina e Segurança do trabalho e 

Recrutamento e Seleção. 

2.5.1.26. Supervisor de Departamento Pessoal 

• Acompanhar, apurar e calcular as horas extras a serem faturadas; 

• Elaborar escala e planejamento de férias dos colaboradores de as áreas da empresa; 

• Elaborar os relatórios que auxiliem no gerenciamento da área; 

• Estabelecer planos de trabalho programando os serviços conforme a demanda apresentada; 

• Propor as soluções técnicas orientando seus liderados na solução de eventuais problemas; 
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• Supervisionar a atividade de administração de pessoal (admissão, demissão, férias, folha de 

pagamento, contabilização, recolhimento de encargo e de contribuição sindical); 

• Acompanhar o processo trabalhista, o acordo coletivo e realizar a negociação quando 

necessário; 

• Controlar a confecção da folha de pagamento e ponto informatizado, além de admissão, 

rescisão, férias de funcionários, homologação e negociação junto a sindicatos; 

• Controlar os benefícios oferecidos aos funcionários, tais como: assistência médica, 

odontológica, seguro de vida, alinhar as ações de sinistro; 

• Comprar de vales transporte e refeição; 

• Controlar escalas e tabelas de horários e o banco de horas dos colaboradores; 

• Estabelecer rotinas para pagamentos e controles de PIS, RAIS, DIRF, FGTS, IRF, CAGED, INSS e 

Contribuições Sindicais. 

2.5.1.27. Analista de Recursos Humanos 

• Analisar, desenvolver e aplicar os processos relativos a Treinamento e Desenvolvimento; 

Recrutamento e Seleção; Avaliação de Desempenho e Pesquisa de Clima Organizacional; 

• Dar suporte aos Gestores das Unidades quanto aos processos e políticas de Recursos Humanos 

como: Premiações; Aproveitamento Interno; Gestão de Pessoas; Plano de Metas (Bônus); 

• Fazer interface com empresa terceirizada de recrutamento e seleção e de treinamento; 

• Dar apoio enquanto RH aos funcionários do Administrativo e do Atendimento; 

• Acompanhar indicadores de premiação e treinamento; 

• Controlar o orçamento anual da área de RH, tais como: terceirização, recrutamento e seleção, 
treinamento; 

• Supervisionar processo de comunicação interna, clima organizacional e motivacional; 

• Assegurar o cumprimento do processo de treinamento e desenvolvimento, através da 

elaboração, desenvolvimento e aplicação de sistemas de avaliação de desempenho e 

treinamento técnico e gerencial; 

• Propor e implementar programas de treinamento e desenvolvimento de pessoal; 

• Aplicar a avaliação de eficácia de treinamento; 

• Analisar e implantar políticas e procedimentos de recrutamento e pré-seleção por meio de 

processos seletivos internos e ou externos; 

• Analisar os casos de alterações de cargos, promoções, transferências, demissões e outros tipos 

de movimentação de pessoal, observando as normas e procedimentos aplicáveis; 

• Realizar entrevista de admissão, acompanhamento e desligamento de funcionários; 

• Supervisionar o processo de integração do novo funcionário à empresa; 

• Realizar pesquisas sobre as tendências de mercado na área de remuneração e benefícios, 

visando subsidiar as definições das políticas de remuneração. 

2.5.1.28. 	Analista de Departamento Pessoal 
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• 	• 	Analisar, aplicar e controlar as normas de disciplinas estipuladas pela empresa à administração 

de pessoal, relacionados a serviços como: elaborar os cálculos da folha de pagamento, 

recolhimento de tributos, relatórios e estatísticas internas (exigidos pela legislação); 

• Realizar os processos de admissões, rescisões contratuais e férias de funcionários; 

• Manter atualizado o sistema de folha utilizado pelo Depto. Pessoal garantindo a legislação ou 

procedimentos da empresa; 

• Realizar a apuração e tratamento do ponto eletrônico de frequência dos colaboradores; 

• Realizar analise de atestados médicos e outros documentos passíveis a abono, conforme a 

Legislação Trabalhista e Acordo Coletivo de Trabalho; 

• Preparar documentação para o colaborador afastado por mais de quinze dias das suas 

atividades, que necessite buscar benefício junto a Previdência Social; 

• Assessorar a área jurídica nas defesas em processos trabalhistas, multas do Ministério do 

Trabalho, atuando como preposto da empresa, visando a melhor solução das pendências, 

tanto no aspecto estratégico quanto financeiro; • 	• Acompanhar a preparação e entrega de todas as informações acessórias exigidas pelos 

diversos órgãos governamentais (Ministério do trabalho, INSS, etc.), visando ao cumprimento 

de exigências legais; 

• Orientar todos os setores da empresa quanto à aplicação da legislação trabalhista e 

previdenciária, repassando as modificações ocorridas, visando ao seu adequado 

cumprimento; 

• Manter as relações entre empresa e empregado de acordo com legislação vigente e normas 

da empresa; 

• Prestar atendimento aos colaboradores, em questões relacionadas com as normas e 

procedimentos da empresa, dando a orientação ou solução devida; 

• Atender a fiscalização trabalhista e previdenciária, fornecendo as informações e documentos 

solicitados; 

• Controlar o plano de benefícios sociais oferecidos pela empresa, fazendo as inclusões e 

exclusões de beneficiários, visando a garantir sua operacionalização e os descontos em folha • 	de pagamento. 

2.5.1.29. 	Assistente de Departamento Pessoal 

• Encerrar o processo de folha de pagamento; 

• Atuar com imposto de renda, RAIS, SEFIP e GFIP; 

• Atendimento aos colaboradores; 

• Organização de arquivos da área; 

• Preparar e calcular a folha de pagamento; 

• Preparar cálculo de rescisões; 

• Programar férias das equipes; 

• Realizar recolhimento de contribuições e outras atividades ligadas a registros e controles de 
pessoal; 

• Manter atualizado o cadastro de colaboradores; 
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• Cuidar do subsistema de benefícios em atividades como: vale-transporte, auxílio alimentação 

e ou refeição, assistência odontológica e saúde, seguro de vida, planos de incentivo, refeitório 

e atividades sociais; 

• Controlar o registro de ponto (eletrônico) dos funcionários; 

• Fazer o fechamento do ponto de frequência e imputar para a folha de pagamento, e para o 

sistema de banco de horas; 

• Realizar a apuração de banco de horas e informar o saldo via relatório para os gestores; 

• Executar a homologação de rescisão de contrato; 

• Atender aos colaboradores; 

• Realizar o processo de admissão e ser responsável pela solicitação dos primeiros benefícios 

(Vale transporte, assistência médica, cesta básica e seguro de vida), apoiando toda a área de 

administração de pessoal. 

2.5.1.30. Técnico em Segurança do Trabalho 

• Promover inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas 

as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e 

conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho; 

• Preparar programas de treinamento sobre segurança do trabalho, incluindo programas de 

conscientização e divulgação de normas de segurança, visando o desenvolvimento de uma 

atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do trabalho; 

• Distribuir e determinar a utilização pelo trabalhador dos equipamentos de proteção individual 

(EPI), bem como indicar e inspecionar equipamentos de proteção contra incêndio, 

atendimento emergencial e primeiros socorros quando as condições de disponibilidade e uso 

exigidas pelas normas de segurança, visando à redução dos riscos à segurança e integridade 

física do trabalhador; 

• Colaborar nos projetos de modificações prediais ou novas instalações da empresa, visando à 

criação de condições mais seguras no trabalho; 

• Pesquisar e estatística de acidente do trabalho e analisar as causas de doenças ocupacionais e 

as condições ambientais em que ocorreram, tomando as providências exigidas em lei, visando 

evitar sua reincidência, bem como corrigir as condições insalubres causadoras; 

• Promover campanhas, palestras e outras formas de treinamento com o objetivo de divulgar 

as normas de segurança, saúde e higiene do trabalho, bem como para informar e conscientizar 

o trabalhador sobre atividades insalubres, perigosas e penosas, fazendo o acompanhamento 

e avaliação das atividades de treinamento e divulgação; 

• Colaborar com a CIPA em seus programas, estudando suas observações e proposições, visando 

a adotar soluções corretivas e preventivas de acidentes do trabalho; 

• Elaborar planos para controlar efeitos de catástrofes, criando as condições para combate a 

incêndios e salvamento de vítimas de qualquer tipo de acidente; 

• Preparar programas de treinamento, sobre saúde e segurança do trabalho, incluindo 

programas de conscientização e divulgação de normas e procedimentos de segurança, visando 

ao desenvolvimento de uma atitude preventiva nos funcionários quanto à segurança do 

trabalho; 
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• Fazer o controle do planejamento de exames médicos junto aos gestores, garantindo o efetivo 

cumprimento da legislação; 

• Prestar apoio à SIPAT, organizando as atividades e recursos necessários; 

• Avaliar os casos de acidente do trabalho, acompanhando o acidentado para recebimento de 

atendimento médico adequado; 

• Realizar inspeções nos locais de trabalho, identificando condições perigosas, tomando todas 

as providências necessárias para eliminar as situações de riscos, bem como treinar e 

conscientizar os funcionários quanto a atitudes de segurança no trabalho; 

• Participar dos levantamentos de riscos, da elaboração e recomendações de programas de 

prevenção de acidentes, higiene e segurança do trabalho (Programa de Prevenção a Riscos de 

Acidentes - PPRA, Programa de Controle de Medicina e Saúde Ocupacional - PCMSO, Laudo 

Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho - LTCAT e Perfil Profissiográfico Profissional - 

PPP). 

2.5.1.31. 	Médico do Trabalho (Ambulatorial) 

• Realizar consultas e atendimentos médicos, voltados a atividade ocupacional; 

• Implementar ações de prevenção de doenças e promoção da saúde tanto individuais quanto 

coletivas; 

• Coordenar programas e serviços de saúde (PPRA e PCMS0); 

• Acompanhar perícias, auditorias e sindicâncias médicas; 

• Elaborar documentos que difundem conhecimentos na área médica ocupacional; 

• Realizar exames periódicos de todos os empregados ou em especial daqueles expostos a maior 

risco de acidentes do trabalho ou de doenças profissionais; 

• Interpretar os resultados de exames complementares, para controlar as condições de saúde 

dos empregados e a assegurar a continuidade operacional e a produtividade; 

• Avaliar, juntamente com outros profissionais de gestão, condições de insegurança, visitando 

periodicamente os locais de trabalho, para sugerir à direção da empresa medidas destinadas 

a remover ou atenuar os riscos existentes; 

• Participar, juntamente com outros profissionais, da elaboração e execução de programas de 

proteção à saúde dos trabalhadores, analisando em conjunto os riscos, as condições de 

trabalho, os fatores de insalubridade, de fadiga e outros, para obter a redução de absenteísmo 

e a renovação da mão de obra; 

• Participar da elaboração do planejamento, instalação e funcionamento dos serviços médicos 
da empresa; 

• Participar de estudos das atividades realizadas pela empresa, analisando as exigências 

psicossomáticas de cada atividade, para elaboração das análises profissiográficas (PPP); 

2.5.1.32. Coordenador de Recrutamento 

• Elaborar relatórios gerenciais, com informações e dados estatísticos sobre as áreas, visando 

fornecer subsídios para decisões e correções no processo de recrutamento; 

• Gerir a equipe de recrutamento; 

• Exercer atividades de recrutamento; 

Página 30 de 56 



001919 VAPT VU PT 
I DADÃO Vaptlfupt 

• Identificar, analisar e planejar as funções, tarefas e operações típicas dos cargos e funções; 

• Analisar currículos; 

• Aplicar testes e provas; 

• Realizar entrevistas de triagem; 

• Analisar aptidão e capacitação profissional dos candidatos; 

• Participar do processo de concepção e desenvolvimento de novos projetos e ações, 

envolvendo o elemento humano, tais como comunicação, mediação de conflitos, monitoração 

do clima organizacional entre outros do mesmo nível. 

2.5.1.33. Assistente de Recrutamento 

• Organizar a aplicação de testes e provas; 

• Controlar a solicitação dos laudos de avaliação psicológica e de potencial dos candidatos, 

complementar com observações e recomendações com relação à indicação do mesmo; 

• Analisar padrões para aproveitamento de candidatos, selecionar fontes de recrutamento; 

• Verificar juntamente com Cargos e Salários, níveis adequados de remuneração para 
contratação; 

2.5.1.34. Coordenador de Treinamento 

• Gerenciar e responder pela implantação e acompanhamento de programas que visem 

desenvolver e treinar a selecionada; 

• Planejar e desenvolver situações de ensino e aprendizagem voltadas para a qualificação 

profissional de jovens e adultos orientando-os nas técnicas específicas da área em questão; 

• Elaborar material pedagógico, sistematizar estudos, informações e experiências sobre a área 

ensinada, definir metodologia, recursos, instruções e selecionar instrutores; 

• Avaliar os resultados de seu trabalho e recomendar novos programas em sua área de atuação; 

• Implantar programas de treinamento e / ou aperfeiçoamento de pessoal para todas as áreas 

da empresa, assim como desenvolver novos programa de acordo com os objetivos da 
empresa; 

• Elaborar orçamentos para treinamento externo e cronograma de programação; 

• Analisar os programas oferecidos pela empresa para todos os níveis hierárquicos; 

• Levantar e organizar informações sobre os cursos oferecidos no mercado e instrutores 

organizando o cronograma anual de treinamentos externos; 

• Realizar o levantamento de necessidades de treinamento junto ás áreas envolvidas; 

providenciar a elaboração da certificação dos respectivos cursos; 

• Preparar cronograma mensal de treinamento interno, programação de treinamento e 

convocações ou convites para treinamentos, enviar material para os devidos setores da 

empresa; 

2.5.1.35. 	Assistente de Treinamento 

• Atuar como instrutor de cursos ou palestras relacionadas as áreas de atuação, conforme 

planejamento e treinamentos mandatários; 
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• Organizar os recursos instrucionais para os eventos de treinamento, tais como: projetos, 

equipamentos de vídeo e áudio, montagem de manuais, apostilas, material de distribuição 

avulsa, lista e certificado de presença e outros materiais para treinamento; 

• Convocar treinados para participação nos cursos realizados pela empresa, registros de 

participantes, instrutores, despesas, entre outros. 

• Executar as demandas diversas de treinamento, abrangendo digitação de textos, manuais, 

apostilas, fichas de controle, material para curso, e preparação das salas; 

• Organizar o local de treinamento, preparar todos os recursos necessários para o instrutor; 

• Preparar material didático, como apostilas, material de distribuição avulsa, certificados de 

presença; 

• Separar lanche e café para os participantes; 

• Efetuar controle de presença de treinados dos cursos, fazendo anotações em registros 

próprios ou utilizando sistema de computador; 

• Manter controles e banco de dados sobre atividades e treinamentos ministrados, atualizando 

os dados cadastrais dos funcionários no que se relaciona ao treinamento; 

• Fazer a inscrição de participantes em cursos externos, tomando as providências relacionadas 

com datas, transportes, despesas e fornecendo as informações necessárias aos participantes; 

• Manter atualizadas as informações sobre custos mensais e treinamento; 

• Manter cadastro de entidades fornecedora da área de treinamento; 

2.5.1.36. 	Gerente Administrativo 

• Definir os processos administrativos para a organização e disseminar o conhecimento 

suportando as Operações; 

• Garantir a resposta de editais das áreas de Suprimentos, TIC e Recursos Humanos com 
qualidade, assertividade e no prazo requerido; 

• Organizar e gerenciar a s atividades das áreas Administrativa, de Sistemas, Suprimentos, 

Contratos, TIC, e Departamento Pessoal, garantindo o cumprimento dos processos definidos 
para a organização; 

• Definir e fixar políticas de gestão para as áreas da organização; 

• Suprir a empresa com informações gerenciais, subsidiando com análises estratégicas e 

tomadas de decisão; 

• Gerenciar as atividades de compras dos produtos e serviços, estabelecendo contratos de 
fornecimento quando aplicável; 

• Identificar oportunidades, avaliar a viabilidade e garantir o desenvolvimento de novos 

fornecedores e produtos visando a melhoria contínua da rentabilidade das unidades e as 

necessidades específicas de cada região; 

• Conduzir os processos de mudança na cultura da organização e os projetos estratégicos para 

as empresas visando a melhoria contínua da governança dos processos com melhores práticas 

e tecnologia; 

• Conduzir reuniões periódicas de governança entre as áreas, garantindo o cumprimento das 

ações e integração das equipes alinhadas com a estratégia e objetivos da empresa; 

• Liderar os profissionais das áreas e definir metas de trabalho, criando condições para seu 

atingimento e planos de desenvolvimento profissional e pessoal dos envolvidos; 
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• Participar em grupo para elaboração do planejamento estratégico e orçamento de pessoal, 

administrativas e receitas das empresas, bem como coordenar o acompanhamento da 

execução do orçamento; 

• Ser referência em processos e governança para a empresa, atuando como facilitador para as 

questões de entendimento e boas práticas de ética, conduta, gestão administrativa e 

financeira. 

2.5.1.37. Coordenador de Manutenção 

• Desenvolver e executar a implantação das Políticas, Normas, fluxos, indicadores e 

procedimentos do departamento de Manutenção; 

• Desenvolver e executar a consolidação e acompanhamento dos indicadores do departamento 

de Manutenção nas Unidades; 

• Executar a coordenação dos processos das Unidades conforme políticas e normas corporativas 

do departamento de Manutenção nas Unidades; 

• Elaborar, alimentar e analisar relatórios departamento de Manutenção das Unidades; 

• Acompanhar a execução de Auditorias e executar ações dos Planos de Ação nas Unidades; 

• Participar e conduzir reuniões e demandas da empresa, da Diretoria de Operações, da 

Gerência de Back Office, junto a equipe de Manutenção das Unidades, coordenando e 

executando as ações, conforme planos de ação; 

• Implantar e coordenar Políticas, Normas e Procedimentos Corporativos de Engenharia e 

Manutenção de Ativos; 

• Orientar e acompanhar o planejamento e execução das atividades de manutenção preventiva 

e corretiva que estejam sob a responsabilidade das equipes de manutenção, dentro dos 

padrões e normas estabelecidas pela empresa, propondo melhorias e aprimoramentos; 

• Atuar como facilitador junto aos fornecedores de engenharia e manutenção (Prestadores de 

serviços e/ou fornecedores de matéria prima, produtos e equipamentos entre outros); 

• Monitorar e responder pela execução dos contratos de manutenção das Unidades sob sua 

responsabilidade; 

• Garantir alinhamento com Gerentes de Atendimento das Unidades e Supervisores 

Administrativos sobre toda e qualquer movimentação relacionada à manutenção, que venham 

alterar o funcionamento da Unidade; 

• Gerenciar e acompanhar a elaboração do orçamento anual e garantir acompanhamento 

mensal através de medições no módulo de contratos e outros relatórios de acompanhamento, 

apresentando resultados para a Gerência de Back Office, Diretoria de Operações e da empresa, 

de todas as contas relacionadas a manutenção. 

2.5.1.38. 	Supervisor de Manutenção 

• Assegurar a sustentabilidade, conservação e bom funcionamento das máquinas, 

equipamentos e instalações, com base em indicadores de manutenção e produção, 

supervisionando e planejando atividades de manutenção preventiva, corretiva e preditiva em 
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paradas programadas e ou em funcionamento, analisando e diagnosticando falhas, 

promovendo melhorias e adaptações; 

• Definir uma política de estoque de peças, equipamentos sobressalentes visando a 

continuidade do processo de atendimento sempre com o foco na qualidade, segurança e meio 

ambiente; 

• Coordenar e supervisionar atividades de manutenção, auxiliando, supervisionando e 

orientando toda a equipe de manutenção na realização de suas tarefas em paradas 

programadas ou em funcionamento das máquinas, a fim de garantir a qualidade dos trabalhos 

executados; 

• Cuidar para que a execução aconteça dentro do prazo e custos estimados, identificando e 

eliminando situações de riscos para pessoas, máquinas, instalações e meio ambiente; 

• Gerenciar custos analisando e avaliando a provisão de verba anual, solicitando investimentos, 

gerenciando despesas mensais do departamento com o objetivo de otimizar os custos da 

manutenção; 

• Desenvolver novos fornecedores e soluções, mediante avaliação técnica e analise de 

custos/beneficio, visando a redução de custos de manutenção, aumentando a vida útil e 

disponibilizando instalações, equipamentos e máquinas com confiabilidade; 

• Avaliar a equipe de manutenção das unidades e prestadores de serviços, verificando a 

necessidade e solicitando treinamentos e preparando sucessores, visando um ótimo ambiente 

de trabalho e promovendo ascensão profissional; 

• Implementar novas culturas de manutenção visando seguir a evolução tecnológica dos 

elementos de máquinas e componentes, através de boas práticas de manutenção; 

• Elaborar plano de manutenção e garantir que as atividades sejam sempre realizadas com a 

mesma qualidade independente do mantenedor. 

2.5.1.39. 	Gerente de TIC 

• Definir a Política de TIC a ser implantada para as unidades; 

• Coordenar toda operação tecnológica; 

• Planejar e gerenciar a infraestrutura de TI e sistemas; 

• Atuar na Governança de TI, elaborando as estratégias e procedimentos de contingências, 

visando a segurança a níveis de dados, acessos, auditorias e a continuidade dos serviços do 
Sistema de Informação; 

• Coordenar os trabalhos das equipes, cuidando da avaliação e identificação de soluções 

tecnológicas, planejamento de projetos e entendimento das necessidades do negócio e dos 
clientes; 

• Pesquisar e identificar novas tecnologias a serem aplicadas nas unidades. 

• Elaborar o planejamento anual das rotinas de monitoramento, administração e manutenção 

dos servidores, equipamentos e serviços disponibilizados na rede, bem como computadores e 

seus periféricos, orientar sua equipe quanto à execução e inspecionar o cumprimento da 

programação, garantindo o pleno funcionamento, a disponibilidade e confiabilidade dos 

serviços, a confidencialidade, integridade e segurança dos dados e transações; 

• Programar e orientar a execução de montagens e movimentações de micros, periféricos ou 

componentes, bem como, instalações de estações de trabalho, sala de reuniões, conferências, 
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• 	preparando e testando sua funcionalidade, para atender às necessidades requeridas, inclusive 

junto às unidades; 

• Supervisionar a execução de projetos visando implantação de equipamentos e serviços 

disponibilizados em rede para atendimento às necessidades da empresa; 

• Garantir a otimização dos custos e ampliar as opções de fornecimento de serviços de 

tecnologia, através da identificação de fornecedores, pesquisas de preços de softwares, 

hardwares e de serviços bem como a implantação de parcerias estratégicas. 

2.5.1.40. 	Supervisor de TIC 

• Supervisionar e coordenar os trabalhos de sua equipe, visando cuidar da avaliação e 

identificação de soluções tecnológicas; 

• Realizar o planejamento de projetos; 

• Atender as necessidades e negócios dos clientes; 

• Atuar na parte de dados da empresa; • 	• 	Elaborar projetos e implantação, desenvolvimento e integração de sistemas; 

• Administrar e controlar o centro de processamento de dados da empresa, fazendo instalações 

e manutenções no CPD; 

• Supervisionar as operações de controle e segurança dos sistemas de computação e dos dados 

informatizados; 

• Fazer cumprir a política de segurança da informação; 

• Supervisiona projetos de desenvolvimento e implantação de ferramentas no CPD; 

• Pesquisar e avaliar tendências de TI em sintonia com o plano estratégico da empresa; 

• Supervisionar projetos e operações de serviços de tecnologia da informação; 

• Identificar oportunidades de aplicação de novas tecnologias na empresa; 

• Coordenar pessoas e equipes de trabalho. 

010 	 2.5.1.41. Gerente Regional 

• Administrar as atividades de atendimento da regional das unidades de atendimento, visando 

manter a qualidade dos serviços prestados ao cidadão; 

• Gerenciar o planejamento operacional das unidades, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Comitê Gestor bem como acompanhar a execução do mesmo; 

• Analisar e criticar; caso necessário, o resultado dos indicadores de desempenho de 

atendimento; 

• Buscar a formação de novas parcerias, modificando o mix de serviços e adequando-o às 

pretensões do Governo, dos Cidadãos e dos Acionistas; 

• Gerenciar a operação regional da unidade por meio de sistemas corporativos e por relatórios 
diários; 

• Gerenciar os contratos e recursos operacionais das regionais sob sua responsabilidade; 

• Subsidiar o Diretor de Operações com todas as informações de rotina, necessárias para a 

tomada de decisões, tais como: estatísticas diárias de atendimento, mapeannento de situações 

de contingências, ocorrências inusitadas; 
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• Promover a integração e o desenvolvimento técnico e interpessoal da respectiva equipe de 

trabalho (Gerentes de Unidades); 

• Articular-se com os Coordenadores e Supervisores de área visando manter o pleno 

funcionamento da unidade; 

• Buscar soluções inovadoras e captar novas oportunidades para o negócio; 

• Administrar conflitos interno e externos, visando o bom funcionamento da unidade. 

2.5.1.42. 	Gerente de Processos e Qualidade 

• Definir metodologias de analise, acompanhamento e elaboração de indicadores de 

desempenho e qualidade de atendimento; 

• Implementar as diretrizes estabelecidas para a melhoria do desempenho dos processos de 

qualidade de atendimento; 

• Aferir o nível de satisfação do cidadão e propor a implantação de procedimentos que 

aperfeiçoem as atividades das unidades, analisando os indicadores obtidos através dos 

indicadores internos; 

• Analisar relatórios gerenciais e outras fontes de informações tendo em vista a melhoria da 

qualidade no atendimento; 

• Promover os meios necessários para identificar o nível de satisfação do atendimento prestado 

ao cidadão, com o propósito de aferir a qualidade, tempo de espera no atendimento; 

• Promover as auditorias de qualidade de forma periódica nas unidades visando identificar e 

corrigir as não conformidades; 

• Promover a atualização permanente da documentação dos processos operacionais e de 

atendimento das unidades. 

• Realizar o levantamento e análise dos procedimentos existentes em todas as áreas da 

empresa, visando à sua padronização e formalização em procedimentos escritos, para 

utilização por todos os níveis organizacionais; 

• Coordenar a análise dos procedimentos e formas de execução de cada tarefa (fluxos), 

preparando listas de verificação com base nas recomendações das normas 150-9000, visando 

a identificar métodos de auditoria para esses procedimentos; 

2.5.1.43. Analista de Processos e Qualidade 

• Mapear, desenhar e documentar processos; 

• Elaborar e revisar manuais da qualidade, procedimentos e instruções de trabalho, visando 

padronizar os processos; 

• Realizar auditorias periodicamente; 

• Analisar não conformidades e investigar causas; 

• Acompanhar e controlar os indicadores de desempenho; 

• Ministrar treinamentos de capacitação visando preparar as equipes para a utilização de rotinas 

e procedimentos, bem como conhecimento de normas e políticas; 

• Garantir os processos de melhoria contínua; 

• Elaborar e controlar rotinas que garantam a padronização dos processos de atendimento. 
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• Coordenar e executar os programas de auditoria interna nos sistemas e procedimentos 

relacionados com a qualidade, atuando como agente de mudanças de comportamentos de 

pessoas e grupos; 

• Definir e implantar um sistema de ação corretiva nos casos de desvios dos procedimentos ou 

quando for identificada uma necessidade de modificação em algum procedimento; 

• Identificar deficiências em processos, sistemas e tarefas, promovendo a conscientização das 

pessoas e setores diretamente envolvidos, visando o seu engajamento na busca de soluções e 

implementação das ações corretivas. 

	

2.5.1.44. 	Assessor Jurídico 

• Prestar assessorannento técnico-jurídico a área administrativa; 

• Analisar e orientar a aplicação de leis e regulamentos no âmbito administrativo; 

• Administrar o contencioso da empresa, em todas as instâncias, acompanhando os processos 

administrativos e judiciais, preparando recursos, impetrando mandados de segurança ou 

tomando as providências necessárias para garantir os direitos e interesses da empresa; 

• Analisar todos os tipos de contratos firmados pela empresa e avaliar os riscos envolvidos, 

visando garantir uma situação de segurança jurídica em todas as negociações e contratos 
firmados com terceiros; 

• Orientar todas as áreas da empresa em questões relacionadas com a área jurídica, visando 

garantir que as decisões e procedimentos adotados estejam dentro da lei; 

• Recomendar procedimentos internos, com objetivos preventivos, visando manter as 

atividades da empresa dentro da legislação e evitar prejuízos; 

• Analisar a situação de clientes potencialmente inadimplentes, fazendo as recomendações 

pertinentes às áreas envolvidas, visando evitar o aumento dos créditos de liquidação duvidosa; 

• Coordenar os escritórios de assessores jurídicos externos, contratando advogados em outras 

localidades, acompanhando processos e dando toda a orientação necessária em cada caso; 

• Assessorar nas negociações para compra e venda de imóveis; 

• Redigir correspondências que envolvam aspectos jurídicos relevantes; 

• Preparar defesas administrativas de cunho fiscal, junto aos órgãos envolvidos; 

• Estar atualizado e recomendar melhorias de gestão, sendo norteado pela lei de contratações, 

de parceria público-privada e de concessões. 

	

2.5.1.45. 	Assistente Jurídico 

• Acompanhar processos administrativos e judiciais; 

• Auxiliar na análise de contratos; 

• Controlar a agenda do advogado; 

• Elaborar relatórios, declarações e petições judiciais; 

• Lançar informações em sistema ou planilha; 

• Organizar documentos e arquivos; 

• Emitir certidões; 

• Atender e esclarecer dúvidas de clientes; 
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• Participar de audiências, reuniões e conferências; 

• Realizar análises de acordos e sentenças; 

• Auxiliar o advogado na elaboração de defesas ou acusações; 

• Selecionar materiais que serão usados por advogados; 

• Ter conhecimento das leis de contratações públicas, lei de parceria público-privada, lei de 

concessões. 

2.5.1.46. 	Assessoria de Marketing/Relações Públicas 

• Assessorar a Gerência Geral nas questões de comunicação interna e externa; 

• Promover as ações necessárias para a realização do planejamento de comunicação e 

marketing em consonância com a SEGPLAN; 

• Coordenar as atividades de coleta, sistematização, processamento, armazenagem, atualização 

e divulgação de informações relativas aos serviços prestados nas Unidades VAPT VUPT; 

• Elaborar planos de marketing; 

• Atuar na elaboração de folders, filipetas, material de endomarketing (elaboração e criação), 

manutenção, administração e atualização de website; 

• Participar da elaboração dos planos de marketing para lançamento de serviços, emitir 

relatórios de acompanhamento de resultados e demais funções afins. 

2.5.2. CARGOS DISTRIBUÍDOS NA UNIDADE VAPT VUPT 

2.5.2.1. Gerente de Unidade 

• Selecionar, recrutar, contratar e treinar colaboradores para o quadro funcional da unidade de 

atendimento; 

• Gerir, planejar e administrar as atividades de atendimento da unidade, visando manter a 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão; 

• Coordenar e acompanhar a prestação dos serviços pelos órgãos parceiros, objetivando manter 

a disponibilidade, padrões e prazos; 

• Elaborar o planejamento operacional da unidade, de acordo com as diretrizes estabelecidas 

pelo Comitê Gestor do Consórcio bem como acompanhar a execução do mesmo. 

• Cumprir e fazer cumprir as normas e procedimentos estabelecidos relativos às áreas 

administrativa e operacional; 

• Acompanhar e responder diretamente quanto ao resultado dos indicadores de desempenho 

de atendimento, promovendo os ajustes e desencadeando os planos de ações, quando 

necessário; 

• Identificar, analisar e propor a formação de novas parcerias, modificando o mix de serviços e 

adequando-o às pretensões do Governo, dos Cidadãos e dos Acionistas; 

• Controlar a operação da unidade por meio de sistemas corporativos e por relatórios diários; 
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4110 	• Atuar como interlocutor com os supervisores das unidades de serviço visando a melhoria 

contínua dos processos e dos serviços disponibilizados; 

• Manter a sinergia entre a administração da unidade e os órgãos parceiros, visando o 

tratamento e a motivação principalmente da camada de atendentes; 

• Gerenciar os contratos e recursos operacionais sob sua responsabilidade; 

• Subsidiar o Gerente Regional com todas as informações de rotina, necessárias para a tomada 

de decisões, tais como: estatísticas diárias de atendimento, mapeamento de situações de 

contingências, ocorrências inusitadas; 

• Promover a integração e o desenvolvimento técnico e interpessoal da respectiva equipe de 
trabalho; 

• Articular-se com os Coordenadores e Supervisores de área visando manter o pleno 

funcionamento da unidade; 

• Buscar soluções inovadoras e captar novas oportunidades para o negócio; 

• Atuar como articulador e difusor de informações, assegurando a comunicação dentro da 

unidade; 

• Administrar conflitos interno e externos, visando o bom funcionamento da unidade; 

• Coordenar e reportar o andamento das obras e/ou reformas das unidades de atendimento. 

2.5.2.2. Supervisor de Atendimento 

• 

• Supervisionar as atividades de recepção, orientação e atendimento ao cidadão visando 

garantir a sua satisfação; 

• Elaborar as escalas de trabalho (entrada, horário de almoço, saída), remanejamento e 

treinamento sistemático da equipe; 

• Zelar pela qualidade da apresentação dos funcionários; 

• Cuidar dos controles de horários (entrada e saída), para tratativa de futuros apontamentos; 

• Identificar as necessidades de melhoria do desempenho dos funcionários e qualidade de 

atendimento apresentando soluções; 

• Avaliar a necessidade de treinamentos a nível operacional; 

• Aplicar e acompanhar a metodologia para aferição dos indicadores de desempenho e 

qualidade do atendimento; 

• Analisar as sugestões e reclamações dos usuários, avaliar as situações expostas e encaminhar 

soluções e sugestão de melhorias para a Gerência da Unidade; 

• Prestar assistência ao Gerente da Unidade quanto aos índices de desempenho operacional da 
Unidade 

• Manter a sinergia entre a administração da Unidade e as Unidades de Serviços. 

• Manter o compromisso da ordem e da disciplina dos colaboradores que estejam sobre a sua 

supervisão. 

• Supervisionar as atividades de equipes controlando os índices de atendimento, para 

acompanhamento e análise crítica propondo melhorias no processo de atendimento; 

• Buscar eficiência na solução dos problemas de atendimento e direcionamento de problemas 

para a área da qualidade; 

• Acompanhar as normas de desempenho e desenvolvimento de atendimento ao cliente; 
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• Controlar toda a comunicação com o cliente (requerente); 

• Acompanhar o trabalho de implantação dos processos e demandas da área de atendimento; 

• Desenvolver processos para identificar problemas do cliente visando sempre resolvê-los 

rapidamente; 

• Gerar relatórios semanais de análise crítica propondo melhorias acompanhando as áreas 

envolvidas para cobrar eficiência na solução dos problemas de atendimento. 

2.5.2.3. Atendente 

• Realizar as atividades de atendimento ao cidadão relativo ao órgão responsável pela prestação 

de serviço de acordo com as normas e procedimentos estabelecidos e a necessidade do 

cidadão; 

• Estabelecer comunicação de fácil expressão e cuidadosa no trato com terceiros; 

• Operar sistemas informatizados pertinentes aos serviços prestados na unidade de serviço 

onde estiver lotado; 

• Lidar com informações confidenciais inerentes a prestação do serviço; 

• Emitir documentos pertinentes aos serviços prestados na unidade; 

• Arquivar documentos após a realização dos atendimentos, conforme orientação do respectivo 

órgão ou entidade; 

• Orientar o usuário a manifestar sua opinião, com sugestão e/ou reclamação em formulário 

próprio quanto ao atendimento recebido e funcionamento da unidade; 

• Entregar os documentos emitidos, solicitando a conferência das informações contidas nos 

mesmos pelo cidadão; 

• Transmitir e receber documentos via scanners. Auxiliar nas pesquisas de índice de satisfação 

dos usuários, realizadas periodicamente na unidade; 

• Providenciar o reabastecimento dos suprimentos específicos das impressoras e ou solicitar 

manutenção de equipamentos com defeito; 

• Manutenção preventiva e corretiva básica dos equipamentos de TI das unidades com suporte 

e apoio dos Técnicos de TI; 

• Abertura de chamando para manutenção de equipamentos; 

2.5.2.4. Atendente (Recepção + Triagem) 

• Recepcionar e encaminhar o cidadão para realização do serviço solicitado; 

• Observar e realizar a triagem quanto a condição do cidadão para o atendimento preferencial, 

de acordo com a legislação vigente em cada município; 

• Orientar o cidadão no preenchimento de formulários; 

• Orientar filas e as chamadas das senhas; 

• Orientar os usuários nas situações de contingência; 

2.5.2.5. Atendente (Posso Ajudar) 

\Página 40 de 56 

• 

• 

• 



Vapt Vupt 
VAPT VUPT 
IDADÃO 00192,S 

• Percorrer todas as áreas de atendimento da unidade, abordando o cidadão e identificando 

suas necessidades para o encaminhamento e orientação; 

• Estabelecer comunicação de fácil expressão e cuidadosa no trato com terceiros; 

• Orientar o usuário a manifestar sua opinião, com sugestão e/ou reclamação em formulário 

próprio quanto ao atendimento recebido e funcionamento da unidade; 

• Estimular e auxiliar o cidadão na utilização dos totens e equipamentos de autoatendimento; 

• Prestar atendimento telefônico ao cidadão, caso em sua unidade exista um call center para 

prestação de serviços dessa espécie; 

2.5.2.6. Técnico de TIC 

• Planejar, executar e acompanhar a instalação e manutenção de todos recursos de 

teleinformática, analisando as rotinas e procedimentos envolvidos, verificando benefícios e 

problemas e implementando os ajustes necessários; 

• Atualizar as versões de softwares e dos aplicativos utilizados na Unidade; 

• Administrar a rede através de controlador de domínio; 

• Zelar pelos arquivos, bem como por sua segurança lógica com rotinas de backup; 

• Monitorar a utilização de links e equipamentos; 

• Controlar, l iberar e restringir acesso aos sites, sistemas e serviços, fazendo cumprir política de 
segurança; 

• Prestar suporte aos usuários da rede de computadores, envolvendo a montagem, reparos e 

configurações dos equipamentos e na utilização do hardware e software disponíveis, 

impressão e também na área de rede; 

• Treinar, orientar e dirimir possíveis dúvidas do usuário quanto à operação do sistema e sua 

utilização; 

• Executar manutenção preventiva, corretiva e preditiva; 

• Controlar entrada e saída de materiais de informática, inclusive o rigoroso controle de seu 

inventário; 

• Testar e homologar novas tecnologias de software e hardware; 

• Preparar relatórios e controles das atividades sob sua responsabilidade, visando subsidiar as 

gerências com informações relativas ao andamento do trabalho em sua área; 

• Contribuir para a prevenção e solução de problemas, orientando a área usuária quanto à 

utilização dos ambientes operacionais de sua responsabilidade. 

2.5.2.7. Analista de Rede 

• Pesquisar soluções de tecnologia existentes no mercado, visando a melhoria constante dos 

recursos disponíveis; 

• Realizar a gestão da rede, bem como dos recursos computacionais relacionados direta ou 

indiretamente; 

• Instalar, configurar e realizar a manutenção dos sistemas operacionais e de serviços de 

infraestrutura de TI; 

• Instalar, configurar e manter a rede, seu funcionamento e segurança; 
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• Controlar e acompanhar o desempenho da rede, bem como dos equipamentos e sistemas 

operacionais instalados; 

• Garantir a integridade e confidencialidade das informações sob seu gerenciamento, 

verificando as ocorrências de infrações e de risco da segurança; 

• Acionar as áreas competentes em caso de não conformidade dos ativos sob sua gestão, bem 

como das políticas de segurança da informação; 

• Acompanhar o processo de compra do material necessário para manutenção da rede; 

• Orientar, auxiliar e dar suporte aos técnicos das unidades na instalação, manutenção ou 

ampliação da rede; 

• Executar serviços nas máquinas principais da rede local, tais como: gerenciamento de discos, 

fitas e backups, parametrização dos sistemas, atualização de versões dos sistemas 

operacionais e aplicativos, aplicação de correções e patches; 

• Realizar abertura, controle e fechamento de contas nas máquinas principais do domínio local; 

• Auxiliar o acesso à Internet a todos os usuários da rede interna, cadastrando os usuários e suas 

senhas e códigos que lhes permitam trabalhar na rede; 

• Prestar suporte presencial e remoto aos usuários; 

• Dar suporte à área de desenvolvimento de aplicações; 

• Dar suporte de alta qualidade para as equipes de apoio aos usuários; 

• Propor a atualização dos recursos de software e hardware; 

• Divulgar informações de forma simples e clara sobre assuntos que afetem os usuários locais, 

tais como mudança de serviços da rede, novas versões de software, entre outros. 

2.5.2.8. Supervisor Administrativo 

• Garantir a execução dos processos das Unidades conforme políticas e normas corporativas do 

departamento administrativo; 

• Elaborar, alimentar e analisar relatórios do departamento administrativo; 

• Acompanhar a execução de auditorias e executar os Planos de Ação nas Unidades; 

• Supervisionar e garantir o planejamento e execução das atividades de manutenção preventiva 

e corretiva que estejam sob a responsabilidade das equipes de manutenção, dentro dos 

padrões e normas estabelecidas pela empresa, propondo melhorias e aprimoramentos; 

• Atuar como facilitador junto aos fornecedores para itens administrativos, produtos ou 

serviços; 

• Supervisar o cumprimento de Higienização e Limpeza, verificando se os serviços previstos são 

executados pela equipe, de acordo com as diretrizes e normas da empresa, a fim de garantir a 

limpeza e a conservação da Unidade para que esteja em condições de atender as necessidades 

dos cidadãos, gestores e colaboradores, de maneira satisfatória; 

• Acompanhar o contrato de segurança, mapeando os pontos críticos da unidade, para controle 

dos locais de maior risco, com rondas alternadas de ponto a ponto; 

• Executar e gerir as áreas do Almoxarifado através de acompanhamento e previsão de giro, 

caixa de pequenas despesas, controle das informações financeiras e administrativas, 

aprovação de compras, emissão de documentos junto à prefeitura local, controle de estoque, 
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110 	compras e inventário mensal, garantir o funcionamento e atendimento das necessidades da 

unidade na distribuição de materiais e suprimentos; 

• Elaborar planilhas para controles de uniformes, crachás, insumos de copa e cozinha, materiais 

para escritório e higienização; 

• Controlar estoque de uniformes, acompanhando o fluxo de compra, entrega e recolhimento 

de uniformes, garantindo a manutenção da grade de uniformes atualizada, de forma que não 

ocorra faltas ou sobras; 

• Atender a demanda dos Órgãos e Unidades na entrega de documentos, controlando 

transporte de materiais e pessoas entre Unidades; 

• Garantir alinhamento com gerentes e supervisores de Atendimento das unidades sobre toda 

e qualquer movimentação relacionada à manutenção, que venham alterar o funcionamento 

da Unidade; 

• Gerir e acompanhar a elaboração do orçamento anual e garantir acompanhamento mensal 

através de medições no módulo de contratos e outros relatórios de acompanhamento, 

411 	apresentando resultados para a Gerência de Back Office, Diretoria de Operações, de todas as 

contas relacionadas ao administrativo. 

2.5.2.9. Supervisor Administrativo (Regional) 

• 

• Garantir a execução dos processos das Unidades conforme políticas e normas corporativas do 

departamento administrativo; 

• Elaborar, alimentar e analisar relatórios do departamento administrativo; 

• Acompanhar a execução de auditorias e executar os Planos de Ação nas Unidades; 

• Supervisionar e garantir o planejamento e execução das atividades de manutenção preventiva 

e corretiva que estejam sob a responsabilidade das equipes de manutenção, dentro dos 

padrões e normas estabelecidas pela empresa, propondo melhorias e aprimoramentos; 

• Atuar como facilitador junto aos fornecedores para itens administrativos; 

• Supervisionar o cumprimento de Higienização e Limpeza, verificando se os serviços previstos 

são executados pela equipe, de acordo com as diretrizes e normas da empresa, a fim de 

garantir a limpeza e a conservação da Unidade para que esteja em condições de atender as 

necessidades dos cidadãos, gestores e colaboradores, de maneira satisfatória; 

• Acompanhar o contrato de segurança, mapeando os pontos críticos da unidade, para controle 

dos locais de maior risco, com rondas alternadas de ponto a ponto; 

• Executar e gerir as áreas do Almoxarifado através de acompanhamento e previsão de giro, 

caixa de pequenas despesas, controle das informações financeiras e administrativas, arquivos, 

análise de cotações, aprovação de compras, emissão de documentos junto à prefeitura local, 

controle de estoque, compras e inventário mensal, suporte ao almoxarifado, garantir o 

funcionamento e atendimento das necessidades da unidade na distribuição de materiais e 
suprimentos; 

• Elaborar planilhas para controles de uniformes, crachás, insumos de copa e cozinha, materiais 
para escritório e higienização; 

• Controlar estoque de uniformes, acompanhando o fluxo de compra, entrega e recolhimento 

de uniformes, garantindo a manutenção da grade de uniformes atualizada, de forma que não 
ocorra faltas ou sobras; 
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• Atender a demanda dos Órgãos e Unidades na entrega de documentos, controlando o 

transporte de materiais e pessoas entre Unidades. Garantir alinhamento com gerentes e 

supervisores de Atendimento das unidades sobre toda e qualquer movimentação relacionada 

à manutenção, que venham alterar o funcionamento da Unidade; 

• Gerir e acompanhar a elaboração do orçamento anual e garantir acompanhamento mensal 

através de medições no módulo de contratos e outros relatórios de acompanhamento, 

apresentando resultados para a Gerência de Back Office, Diretoria de Operações, de todas as 

contas relacionadas ao administrativo; 

• Garantir a supervisão das demandas administrativas da Regional. 

2.5.2.10. 	Assistente Administrativo 

• Registrar a entrada e saída de documentos; triar, conferir e distribuir documentos; verificar 

documentos conforme normas; conferir notas fiscais e faturas de pagamentos; identificar 

irregularidades nos documentos; conferir cálculos; classificar documentos, segundo critérios 

pré-estabelecidos; arquivar documentos conforme procedimentos; 

• Preparar relatórios, formulários e planilhas: coletar dados; elaborar planilhas de cálculos; 

confeccionar organogramas, fluxogramas e cronogrannas; efetuar cálculos; elaborar 

correspondência; dar apoio operacional para elaboração de manuais técnicos; 

• Acompanhar processos administrativos: verificar prazos estabelecidos; localizar processos; 

encaminhar protocolos internos; atualizar cadastro; convalidar publicação de atos; expedir 

ofícios e memorandos; 

• Atender usuários no local ou à distância: fornecer informações; identificar natureza das 

solicitações dos usuários; atender fornecedores; 

• Dar suporte administrativo e técnico na área de recursos humanos: executar procedimentos 

de recrutamento e seleção; dar suporte administrativo à área de treinamento e 

desenvolvimento; atuar na elaboração da folha de pagamento; controlar recepção e 

distribuição de benefícios; atualizar dados cadastrais dos colaboradores; 

• Dar suporte administrativo e técnico na área de materiais, patrimônio e logística: Controlar 

material de expediente; levantar a necessidade de material; requisitar materiais; solicitar 

compra de material; conferir material solicitado; providenciar devolução de material fora de 

especificação; distribuir material de expediente; controlar expedição de malotes e 

recebimentos; controlar execução de serviços gerais (copa, limpeza, transporte, vigilância); 

pesquisar preços; 

• Dar suporte administrativo e técnico na área orçamentária e financeira: preparar minutas de 

contratos e convênios; digitar notas de lançamentos contábeis; efetuar cálculos; emitir cartas 

convite e editais nos processos de compras e serviços; 

• Participar da elaboração de projetos referentes a melhoria dos serviços da instituição; 

• Executar outras tarefas de mesma natureza e nível de complexidade associadas ao ambiente 

organizacional. 

2.5.2.11. Vigilante 
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• Responsável por zelar pela guarda do patrimônio exercendo a vigilância das dependências da 

empresa; 

• Promover e preservar a segurança dos clientes, colaboradores, acompanhando a entrada e a 

saída de visitantes nas empresas; 

• Executar rondas nas dependências da empresa, áreas e vias de acesso adjacentes, 

identificando qualquer movimento suspeito e tomando as medidas cabíveis, conforme normas 

da empresa; 

• Inspecionar as dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e 

outras anormalidades; 

• Controlar fluxo de pessoas, identificando, orientando, e encaminhando aos lugares desejados; 

• Examinar portas, janelas, portões e assegurar que estão devidamente fechados; 

• Cuidar da segurança de funcionários e visitantes, dar auxílio operacional as rondas internas e 

proteção dos postos de serviço; 

• Acompanhar imagens de monitor internos, acionar chave de contatos em caso de 

emergências, prestar atendimento pessoal, deliberar pequenos problemas e demais 

atividades pertinentes à função; 

• Possuir habilidade em lidar com público. 

2.5.2.12. Motorista 

• Conduzir veículos de passeio para o deslocamento de diretores, visitantes entre outros 

colaboradores da empresa, em viagens e reuniões; 

• Comparecer em locais de embarque e desembarque em aeroportos; 

• Transportar encomendas. 

2.5.2.13. Motoboy 

• Responsável por prestar serviços de transporte de malotes para pessoas e empresas; 

• Transportar diferentes tipos de materiais, mercadorias, documentos, cheques, faturas, 

brindes, ou qualquer tipo de material que lhe for requisitado, fazer pagamentos, coletar 

assinaturas, autenticar documentos, reconhecer firma de assinaturas, fazer serviços em 

correios e cartórios, resolver imprevistos com as entregas, fazer entregas de malote, 

garantindo a integridade da mercadoria transportada. 

2.5.2.14. 	Analista de Logística 

• Responsável por diversas atividades, desde realizar negociações com fornecedores a efetuar 

análises referentes à compra de produtos, matérias-primas, máquinas e materiais da empresa; 

• Responsável pela armazenagem, transporte e distribuição dos produtos de uma determinada 

empresa; 

• Atuar com controle de estoque de materiais, reposição de estoque, manuseio de peças; 

• Acompanhar o atendimento de pedidos, desenvolvendo bom relacionamento interpessoal 

com diversas áreas e excelente negociação com fornecedores; 
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• Desenvolver, estruturar e programar projetos voltados à logística de transporte nacional, 

armazenagem e embalagens, com foco no desenvolvimento da empresa, objetivando 

melhorias nos processos e redução de custos logísticos; 

• Criar relatórios com base nos dados do fluxo dos procedimentos da área na empresa, no 

intuito de controlar e manter a gerência informada, e também para mensurar futuramente 

com novos dados, podendo ter em mente qualquer mudança alarmante e assim possa tomar 

as medidas necessárias; 

• Aperfeiçoar os processos relativos ao armazenamento, transporte e distribuição dos produtos, 

analisa as redes de distribuição, negocia com os outros intermediários, conhecer bem o 

estoque, cuidar do condicionamento das embalagens e transporte adequados dos objetos, 

zelar pela manutenção da qualidade dos produtos. 

	

2.5.2.15. 	Auxiliar de Serviços Gerais 

• Realizar a limpeza e organização geral da empresa, limpando diariamente os pisos, banheiros, 

mesas, janelas, paredes e outros mais necessários, visando sempre à melhor conservação do 

ambiente; 

• Realizar serviços de copa, preparar café, preparar sala de reuniões, servir água e café; 

• Manter os materiais de limpeza organizados e armazenando conforme utilização, para manter 

a agilidade no manuseio; 

• Zelar e manter equipamentos de copa e limpeza. 

	

2.5.2.16. 	Oficial de Manutenção 

• Auxiliar na execução das políticas, normas e procedimentos corporativos de manutenção de 

ativos; 

• Executar rotinas de manutenção preventiva, tais como: aferição da temperatura ambiente, 

limpeza das casas de máquina, pressão, ruídos, desgaste das correias, inspeção visual das 

instalações, aferição das amperagens, verificação dos parâmetros do gerador, 

acompanhamento do consumo de energia, manutenção preventiva do gerador, troca de 

lâmpadas, substituição de contadoras, reparos na rede elétrica em geral, Inspeções visuais de 

pintura, piso, rede hidráulica, portas e mobiliário; 

• Executar rotinas de manutenção corretiva, tais como: substituição de compressores, 

rolamentos, motores e quadros de comando, reparo nos vazamentos e isolamento, troca de 

lâmpadas, substituição de contadoras, reparos na rede elétrica em geral, pintura, reparos na 

rede hidráulicos, concerto de cadeiras mesas e de mobiliário em geral, alinhamento das portas, 

reparos na alvenaria; 

• Executar atividades de manutenção em refrigeração, elétrica e predial; 

• Auxiliar como facilitador na unidade junto aos fornecedores e prestadores de serviços de 

manutenção. 
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2.5.2.17. 	Menor Aprendiz 

• Apoiar na conferência de arquivos e na emissão, impressão, digitalização e organização de 

documentos; 

• Apoiar na recepção de atestados médicos e outros documentos similares de colaboradores; 

• Apoiar na recepção de pessoas e posteriormente encaminha-las, se necessário, ao setor 

apropriado caso a mesma tenha se dirigido a área administrativa; 

• Apoiar na organização do almoxarifado e controle de planilhas de estoque; 

• Colaborar na realização de pedido de compras a fornecedores; 

• Auxiliar no atendimento de chamados; 

• Apoiar em atividades administrativas diversas; 

• Coletar assinaturas em atestados, premiação e férias; 

• Entregar documentos; 

• Auxiliar na organização de uniformes; 

• Auxiliar no arquivo de documentos; 

• Apoiar confecção de crachás provisório; 

• Auxiliar nos serviços de atendimento telefônico, sob supervisão; 

• Colaborar na distribuição e controle de materiais do setor administrativo; 

• Auxiliar no controle de folders de divulgação da unidade. 

Além do Quadro de Pessoal sob a responsabilidade da Concessionária, as Unidades VAPT VUPT 

contarão com servidores públicos ou empregados dos Órgãos Parceiros que realizarão a Supervisão 

Técnica da execução dos serviços prestados. Esses servidores também precisarão apresentar perfil 

profissional adequado para a realização do atendimento ao cidadão, uma vez que fazem a interface 

com o mesmo e com a gestão da Unidade VAPT VUPT. Porém a adequação desse perfil deverá ser de 
responsabilidade dos Órgãos Parceiros. 

Para a alocação dos servidores públicos e/ou empregados dos órgãos parceiros para atuarem nas 

Unidades VAPT VUPT será sugerida a realização da entrevista através de um Comitê constituído para 

esse fim, composto por um representante da Concessionária e o profissional de RH da empresa 

especializada em Recrutamento e Seleção, visando garantir que todos os profissionais indicados 

apresentem o perfil requerido para ocupar o cargo. Este é um método sugerido pelo Proponente, 

ficando a análise da viabilidade de aplicação pelo Poder Concedente. 

Apresentamos, a seguir nas Imagens 1 e 2, o Macro Fluxo de Recrutamento e Seleção que será adotado 

pela Concessionária para os funcionários sob sua responsabilidade e o fluxo sugerido para os 

servidores públicos e/ou empregados dos órgãos parceiros. 
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Imagem 1 - Macro Fluxo de Recrutamento e Seleção de Funcionários da Concessionária 
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Imagem 2— Macro Fluxo de Recrutamento e Seleção Sugerido para o pessoal dos Órgãos Parceiros 
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3. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

A Avaliação de Desempenho é uma importante ferramenta de Gestão de Pessoas e trata-se de uma 

análise sistemática do desempenho do profissional em função das atividades que realiza, das metas 

estabelecidas, dos resultados alcançados e do seu potencial de desenvolvimento. 

O Modelo de Avaliação de Desempenho proposto pela Concessionária visa ressaltar a excelência na 

qualidade do atendimento através das competências de seus colaboradores, alavancando as suas 

potencialidades e melhorando os relacionamentos através de metodologias específicas e de processos 

sistematizados. 

A Avaliação de Desempenho por Competências mostrou-se como uma ferramenta gerencial efetiva 

para incrementar a gestão do desempenho, alcançando um maior nível de profundidade e ajudando a 

identificar causas do desempenho deficiente, possibilitando estabelecer uma perspectiva de 

desenvolvimento com a participação ativa do funcionário e fornecer indicadores e critérios objetivos 

para cada colaborador buscar a maximização de seu desempenho profissional. 

Tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento das pessoas na organização e os resultados na 

mesma, e deve apresentar as informações necessárias para a identificação de oportunidades de 

melhoria e ações que que estimulem o crescimento profissional, refletindo-se no ambiente de trabalho 

como aspectos motivadores do desenvolvimento das pessoas. 

Algumas etapas precederão a realização da avaliação, tais como: mapeamento das competências 

necessárias para o bom desempenho das atividades de operação e administrativas e do perfil do 

funcionário, treinamento dos gestores da Concessionária alocados na Central de Gestão e Operação 

VAPT VUPT, e nas Unidades VAPT VUPT para aplicação da metodologia, dar feedback aos envolvidos e 

planejamento de treinamento e desenvolvimento para suprir os gaps encontrados. 

Todos os colaboradores das Unidades VAPT VUPT serão avaliados uma vez ao ano, por seu gestor ou 

superior imediato. 

3.1. 	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS 

A avaliação será realizada utilizando fatores que expressam o nível de desempenho de cada 

funcionário e identificam os pontos frágeis, visando subsidiar as ações de Recursos Humanos. 

Os fatores de avaliação utilizados devem ser os seguintes: 

3.1.1. Assiduidade 

Número de faltas justificadas e não justificadas; 

Frequência de apresentação de atestados médicos, bem como a seriedade dos motivos 

apresentados nos mesmos. 

3.1.2. Pontualidade 

Quantidade e duração de cada atraso verificado no mês; 

Quantidade de vezes solicitadas para abonar o ponto, visando à antecipação do horário da 

• 

saída; 

Página 50 de 56 

• 

• 



•
VAPT VUPT 

VaptVupt 	 I DADAO O O 19 ,3 

3.1.3. Apresentação 

Utilização frequente do uniforme, evitando o uso excessivo de adereços, conforme Norma 

Interna definida no Manual de Operações das Unidades VAPT VUPT. 

3.1.4. Cooperação 

Colaboração e disponibilidade do funcionário para auxiliar nas atividades da Unidade VAPT 

VU PT; 

Disponibilidade do funcionário para troca de turno ou dia de trabalho quando solicitado pelo 

Gerente da Unidade. 

3.1.5. Comprometimento 

Disposição do funcionário para assumir responsabilidades; 

Atitude de dedicação plena na execução de tarefas que lhe sejam solicitadas. 

3.1.6. Relacionamento 

Habilidade do funcionário em se relacionar com os colegas e criar um ambiente harmônico; 

Sensibilidade às necessidades dos outros, conseguindo perceber as diferenças individuais de 

cada um, procurando manter um clima de harmonia e confiança com todos. 

3.1.7. Iniciativa 

Atitude apresentada pelo funcionário diante de situações adversas; 

Capacidade do funcionário para solucionar problemas sem interferência de superiores, 

satisfazendo plenamente o usuário. 

3.1.8. Desempenho Técnico 

• Capacidade do funcionário para executar o serviço de acordo com as exigências técnicas da 

unidade; 

Conhecimento das atribuições do cargo e função. 

3.1.9. Atendimento ao Público 

Habilidade do funcionário para atender ao público com cortesia, presteza e qualidade, 

propiciando a satisfação do usuário. 

A Escala de Variação de Desempenho dos Funcionários, detalhada a seguir no Quadro 1, utiliza 5 (cinco) 

graus para cada fator e serve como instrumento de aferição e comparação do desempenho dos 

funcionários envolvidos. 

• 

• 
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QUADRO 1. ESCALA DE VARIAÇÃO DO DESEMPENHO DOS FUNCIONÁRIOS 

_ 

FATORES 5 4  3 2 1 

Assiduidade 
Sempre 	dentro 

dos padrões 

Algumas 	vezes 

foge dos padrões 

Muitas 	vezes 

foge dos padrões 

Quase 	sempre 

foge dos padrões 

Está sempre fora 

dos padrões 

Pontualidade 

Cumpre sempre 

os 	horários 	de 

trabalho 

Cumpre 	quase 

sempre 	os 

horários 	de 

trabalho 

Obedece 

algumas 	vezes 

aos 	horários 	de 

trabalho 

Raramente 

cumpre 	os 

horários 	de 

trabalho 

Nunca cumpre os 

horários 	de 

trabalho 

Apresentação 

Aparência 

pessoal 	sempre 

dentro 	dos 

padrões 

Muitas 	vezes 

apresenta 	a 

aparência 

pessoal 	nos 

padrões 

Algumas 	vezes 

preserva 	a 

apresentação 

pessoal 	nos 

padrões 

Raramente 

apresenta 	a 

aparência 	nos 

padrões 

Nunca 	está 

dentro 	dos 

padrões 	de 

aparência 

Cooperação 

Excelente 

espírito 	de 

cooperação 

Muito 	bom 

espírito 	de 

colaboração 

Colabora 

normalmente 
Colabora pouco Não colabora 

Comprometimento 

Excelente 

disposição 	para 

assumir 

responsabilidade 

. 
para 	assumir 

responsabilidade 

Boa 	disposição Poucas 
Razoável 

disposição 	para 

assumir 

responsabilidade 

vezes se 

dispõe a assum
i
r 

responsabilidade 

Nunca 	assume 

responsabilidade 

Criatividade 
Tem 	sempre 

excelentes ideias 

Quase 	sempre 

apresenta 	boas 

ideias 

Poucas 	vezes 

apresenta 	boas 

ideias 

Raramente 

apresenta ideias 

Nunca apresenta 

ideias 

Relacionamento 

Sempre interage 

adequadamente _ 

com os colegas e 

superiores 

Quase 	sempre 

harmônica 

tem 	interaçao interação 

As 	vezes 

apresenta 

interação com o 

grupo 

Raramente 

apresenta 

interação com o 

grupo 

Nunca apresenta 

adequada 

Iniciativa 

Excelente 

capacidade 	de 

solucionar 

problemas 

Quase 	sempre 

tem 	excelentes 

soluções 

As 	vezes 

apresenta 

soluções 

Poucas 	vezes 

indica soluções 

Nunca 	soluciona 

os problemas 

Desempenho Técnico 

Executa o serviço 

com 	superior 

qualidade 

Executa o serviço 

com 	boa 

qualidade 

Executa o serviço 

de 	forma 

satisfatória 

Apresenta 

dificuldade 	para 

realizar 	o 

trabalho 

Apresenta 

incapacidade 	de 

realizar 	o 

trabalho 

Atendimento ao Público 

Superior 

qualidade 	de 

atendimento 

Boa qualidade de 

atendimento 

Atendimento 

satisfatório 

Atendimento 

insatisfatório 

Péssima 

qualidade 	de 

atendimento 

3.2. 	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA OS ADMINISTRADORES DA UNIDADE E 

SUPERVISORES DE UNIDADES DE SERVIÇOS 

A avaliação é realizada utilizando fatores que expressam o nível do desempenho de cada um e 

identificação dos pontos frágeis, visando subsidiar as ações de Recursos Humanos. 

Os fatores a serem avaliados estão detalhados no quadro 2 a seguir, apresentando a Escala de Variação 

de Desempenho dos Administradores Gerais e Supervisores das Unidades, que utiliza 5 (cinco) graus 
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(variando de 5 - pontuação máxima a 1- menor pontuação) para cada fator, e serve como instrumento 

de orientação do grau que melhor identifique o desempenho dos envolvidos. 

A avaliação de Supervisores de Unidades de Serviços, servidores públicos e prepostos de órgãos 

parceiros, somente será realizada por interesse do PODER CONCEDENTE sempre em consonância com 

o estabelecido no Edital de licitação e seus anexos. 

QUADRO 2. ESCALA DE VARIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DA UNIDADE E SUPERVISORES 

FATORES 	 5 

PARA 

DE US 

4 

, 

OS ADMINISTRADORES 

3 2 1 

LIDERANÇA 

Busca saber dos funcionários o que 

precisam para fazer um trabalho melhor 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Sabe delegar, estimulando os funcionários a 

assumir responsabilidades pelo próprio 

desempenho 

Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Dá liberdade de ação aos funcionários, 

gerenciando e controlando o essencial 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Sabe trabalhar sob pressão Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Demonstra coerência entre o que fala e o 

que faz 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Sabe ouvir, reconhece o valor da opinião 

dos outros, evita teimosia e inflexibilidade 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Preocupa-se em identificar e prevenir 

problemas que possam interferir na relação 

da administração da Unidade VAPT VUPT e 

seus funcionários 

Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

NEGOCIAÇÃO 

Negocia e esclarece metas e expectativas de 

desempenho com sua equipe 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

RELACIONAMENTO 

Responde em tempo hábil às solicitações Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Administra os conflitos da equipe, 

mantendo o grupo coeso 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Demonstra ser ético e correto em seus 

relacionamentos profissionais 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Trata os funcionários com respeito e 

dignidade 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Repassa as informações de modo a inspirar 

o comprometimento entre seus 

colaboradores 

Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

COMUNICAÇÃO 
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QUADRO 2. ESCALA DE VARIAÇÃO DE DESEMPENHO 

DA UNIDADE E SUPERVISORES 

PARA 

DE US 

, 
4 

OS ADMINISTRADORES 

FATORES 	 5 

, 

3 	 2 1 

Comunica claramente as normas e 

procedimentos da organização aos 

funcionários 

Muitas 
Sempre 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Comunica de maneira suficiente e rápida as 

determinações que atendam às 

necessidades do trabalho 

Muitas 
Sempre 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

HABILIDADE TÉCNICA 

Demonstra compreender o funcionamento 

global da Unidade VAPT VUPT 
Sempre 

Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

É justo e coerente em suas atitudes Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Encaminha às instâncias superiores as 

necessidades e aspirações dos subordinados 

que fogem à sua competência e acompanha 

providências 

Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

Diante dos conflitos, busca tratá-los e 

resolvê-los satisfatoriamente, ouvindo 

subordinados, mostrando-se sensível aos 

problemas que lhe são apresentados 

Sempre 
Muitas 

vezes 

Algumas 

vezes 
Raramente Nunca 

4. SEGURANÇA DO TRABALHO E SAÚDE OCUPACIONAL 

Visando proporcionar a todos os seus funcionários uma boa qualidade de saúde, a Concessionária 

estruturará a área de Segurança no Trabalho, Higiene e Saúde Ocupacional no âmbito da Central de 

Gestão e Operação VAPTVUPT, implantando políticas de promoção da saúde e qualidade do ambiente 

laborai, evitando acidentes e doenças ocupacionais que acarretem problemas aos funcionários e a 

empresa. 

Será contratado um Técnico de Segurança do Trabalho que irá elaborar, implantar, acompanhar e 

avaliar de forma permanente as ações do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais — PPRA, bem 

como, todas as demais obrigações legais e trabalhistas no âmbito de cada Unidade VAPT VUPT, visa à 

preservação da saúde e da integridade física de todos os funcionários, no seu espaço laborai, através 

da antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle dos riscos ambientais. 

Assim como as ações do Programa de Controle de Saúde e Medicina Ocupacional — PCMSO, que visa o 

controle da saúde ocupacional através de exames admissionais e demissionais, conforme demanda, e 

o controle dos exames periódicos que devem obedecer um cronograma anual alinhado em consenso 

com as operações e a empresa parceira que prestará serviço na área de medicina ocupacional, visando 

a execução dos mesmos no prazo de um ano, a contar da data da admissão do colaborador, conforme 

determina a Lei. Ainda sobre essa demanda, manter o controle dos relatórios anuais do PCMSO, para 

a atualização e emissão do Perfil Profissiográficas Profissional — PPP, se houver necessidade ou em 

caso de desligamento. 
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Providenciar o Laudo Técnico de Controle de Acidente de Trabalho - LTCAT, visando mapear os riscos 

que o ambiente de trabalho possa proporcionar aos colaboradores. 

E, ainda implantar programas de visem a melhoria nas condições de saúde, segurança e qualidade de 

vida de nossos colaboradores. 

5. USO DE UNIFORME E IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL 

O uso de uniformes e crachá de identificação funcional a serem adotados nas Unidades VAPT VUPT 

visam transmitir para os cidadãos a organização no processo de atendimento, de forma padronizada e 

harmoniosa, bem como garantir a uniformidade da identidade organizacional do Programa VAPT 

VU PT. 

O uso de uniforme traz benefícios, tais como: 

V Diferenciar a instituição das demais, ao criar uma identidade única, além de organizar a 

hierarquia de uma forma prática; 

V 	Vantajoso para o funcionário, porque além de economizar na compra de roupas para trabalho, 

também evita o uso de peças inadequadas. O uniforme também ajuda o funcionário a se sentir 

inserido no ambiente de trabalho e, consequentemente, melhorar o rendimento. 

V Agregar, para o cidadão, confiança no serviço prestado, uma vez que ele se sente melhor 

atendido com pessoas que ele possa indentificar como sendo representantes da instituição e 

estebelecer uma proximidade organizacional. 

A Concessionária adotará a padronização de uniformes e crachás estabelecidos no Apêndice VII — 

Modelos de Uniforme e Crachá, do Anexo I - Termo de Referência que compõe o Edital de Licitação, 

nas versões masculina, feminina e para gestantes, contemplando todo o corpo de colaboradores, como 

gestores (gerência e supervisão), atendentes, técnico de suporte de informática entre outros. 

Modelos, cores e tecidos seguirão as especificações constantes do Apêndice VII — Modelos de 

Uniforme e Crachá, do Anexo I - Termo de Referência que compõe o Edital de Licitação. 

Todos os funcionários das UNIDADES VAPT VUPT deverão estar devidamente uniformizados e utilizar • 	o crachá de identificação funcional, sendo a CONCESSIONÁRIA responsável pelo controle do uso 

adequado dos uniformes e crachás pelo pessoal, inclusive os servidores públicos. 

A CONCESSIONÁRIA fornecerá, anualmente, os uniformes e crachás tanto dos funcionários sob sua 

responsabilidade direta, quanto para os demais colaboradores que trabalharão nas UNIDADES VAPT 

VUPT, excetuando àqueles profissionais que por força de legislação vigente estejam obrigados a 

utilizarem os uniformes em destaque dos demais funcionários 

É importante ressaltar que embora os kits de uniformes sejam renovados anualmente, caso surja 

alguma necessidade específica em função de danos, perdas etc., esses casos especiais serão analisados 

e resolvidos pela Gerência da Unidade VAPT VUPT. 

Também serão fornecidos pela Concessionária os crachás de identificação funcional. 

O uso de crachás de identificação funcional é de extrema relevância para as organizações que tem uma 

grande quantidade de funcionários e, principalmente, para aquelas que trabalham diretamente com 

atendimento ao público, como é o caso das Unidades VAPT VUPT. 
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Todos os funcionários alocados na Central de Gestão e Operação VAPT VUPT e Unidades VAPT VUPT 

deverão apresentar crachás personalizados com foto e dados biográficos, para assegurar a 

identificação e acesso às dependências e áreas restritas, conforme modelo padrão estabelecido no 

Apêndice VII — Modelos de Uniforme e Crachá, do Anexo I - Termo de Referência que compõe o Edital 

de Licitação. 

6. CONCLUSÃO 

Este relatório visa apresentar a implementação do modelo de gestão de pessoas e suas boas práticas 

nas UNIDADES VAPT VUPT, entendendo-se que o ativo mais importante na prestação de serviços é 

poder contar com as pessoas comprometidas, capacitadas, motivadas e éticas, que compreendem os 

objetivos da organização. 

Os critérios para recrutamento e seleção, buscando-se o perfil adequado, o cuidado com a capacitação, 

que gera um bom clima organizacional e valoriza os profissionais, tendo em vista agregar no ambiente 

de trabalho, pessoas comprometidas com os rumos e estratégias da empresa, bem como satisfeitas e 

felizes com o seu trabalho, irão resultar no desempenho e avaliação da concessionária. 

Na prestação de serviços de caráter público, as pessoas são consideradas elementos fundamentais 

para se alcançar bons resultados. Observa-se que as organizações que possuem práticas para o 

desenvolvimento humano conseguem um aumento da motivação da força de trabalho e, 

consequentemente, melhores resultados operacionais. 

A proponente possui boas práticas de gestão de pessoas, definidas conforme as funções e as 

responsabilidades de cada colaborador, podendo assim selecioná-lo e capacitá-lo adequadamente, 

bem como incentivando-o a manter a postura adequada e a sua apresentação pessoal, conforme 

definido para uso do uniforme e de sua identificação pessoal. 

Também faz parte da constante busca de resultados, a aplicação da avaliação de desempenho e 

competência periodicamente, e o seu posterior feedback aos colaboradores avaliados, abordando 

principalmente assuntos de cunho comportamental e técnico. 

O proponente com apoio dos seus parceiros, influencia e capacita principalmente a equipe de 

liderança, para que se comportem como multiplicadores, e atuem no desenvolvimento de habilidades 

fundamentais no quadro de colaboradores, tais como: inciativa, comunicação, relacionamento 

interpessoal, efetividade, sinergia, trabalho em equipe e desenvolvimento, como principais 

habilidades. 
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1. MÓDULOS DA CAPACITAÇÃO INICIAL 

1.1. 	Módulos da Capacitação Inicial 

O módulo de Capacitação Técnica tem por finalidade treinar os funcionários contratados pela 

CONCESSIONÁRIA para a execução dos a serem serviços prestados, sendo de sua responsabilidade a 

disponibilização de uma equipe de colaboradores que multiplicarão o conhecimento técnico aos demais 

atendentes contratados, sob a supervisão de cada Órgão Parceiro e no local de funcionamento do órgão, 

preferencialmente. 

Será realizado antes da implantação das Unidades VAPT VUPT e sempre que existir a necessidade de 

atualização de informações quanto à execução dos serviços (procedimentos, documentação necessária, 

formulários, legislação etc.). Os funcionários, designados como colaboradores multiplicadores do 

conhecimento técnico, contratados da CONCESSIONÁRIA, serão encaminhados para treinamento pelos 

respectivos Órgãos Parceiros e serão avaliados pelo representante do órgão, atestando, ao final, o bom 

rendimento e aprendizado. Para os serviços de maior complexidade será realizada uma prova de avaliação 

para atestar o aprendizado dos treinandos. 

MÓDULO 	 I.A - TÉCNICA (CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS) 

Objetivo 

Recursos 
Necessários 

• Capacitar os funcionários contratados da CONCESSIONÁRIA para o desenvolvimento das 
atividades relacionadas à prestação de serviços dos Órgãos Parceiros, em sistemas e 
procedimentos operacionais a serem utilizados na prestação dos mesmos. 

• Todos os funcionários que realizarão atendimento ao cidadão nas Unidades de Serviços 
(US) nas Unidades VAPT VUPT. 

• De 5 (cinco) a 20 (vinte), por turma. 

A carga horária será definida pelo Órgão Parceiro e estimada em função do tempo 
necessário ao aprendizado, variando de 10 (dez) a 30 (trinta) dias úteis, a depender do 
grau de complexidade do serviço. 

• Exposições teóricas, atividades práticas nos sistemas informatizados e materiais de apoio, 
como formulários, manuais, instruções de serviços etc. 

• Serviços públicos a serem prestados nas Unidades VAPT VUPT e suas inter-relações com 
os processos internos dos órgãos parceiros; 

• Operação de sistemas informatizados e procedimentos operacionais a serem utilizados 
nas Unidades VAPT VUPT. 

• Funcionários da CONCESSIONÁRIA e Servidores públicos do quadro próprio dos Órgãos 
Parceiros. 

• CONCESSIONÁRIA e Órgão Parceiro das Unidades VAPT VUPT. 

• Local disponibilizado pelo Órgão Parceiro dentro de suas próprias instalações na cidade 
onde será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado 
aos funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias ao 
aprendizado dos serviços prestados, tais como microcomputadores, equipamentos 
específicos, entre outros; 

Público Alvo 

Número de 
Participantes 

Carga Horária • Mínima 

Metodologia 

Conteúdo 

Instrutores 

Responsável 
pela Execução 
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• Conhecer todo o universo conceituai que fundamenta o modelo de atendimento das 
Centrais de Atendimento ao Cidadão; 

• Alinhar conceitos e diretrizes básicas acerca do funcionamento das Unidades VAPT 
VUPT. 

• Todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT, contemplando funcionários da 
CONCESSIONÁRIA e servidores públicos. 

• Até 120 (cento e vinte) participantes por turma. 

• 16 (dezesseis) horas. 

• Deverão ser utilizadas técnicas de exposições dialogadas, vivências situacionais e 
materiais de apoio como textos dirigidos e filmes. 

O conceito das Centrais de Atendimento ao Cidadão no Brasil; 

Ética e cidadania no exercício da função pública; 

Visão do cidadão sobre a prestação de serviços públicos; 

Experiências bem-sucedidas de Centrais de Atendimento ao Cidadão no Brasil e outros 
países; 

• Objetivos, diretrizes e princípios do Programa VAPT VUPT; 

• Modelo de Gestão das Unidades VAPT VUPT; 

• Padrões de Atendimento e Qualidade; 

Objetivos 

Público alvo 

Número de 
participantes 
Carga horária 
mínima 

Metodologia 

Conteúdo 

001948 VAPT VUPT 
I DADÃO Vapt Vupt 

MODULO I.A - TÉCNICA (CAPACITAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS) 

• Manual de Serviços do Órgão Parceiro, se houver. 

• Deverá ser contínua durante a realização do treinamento e também classificatória, com 
reprovação para aqueles que tiverem rendimento inferior a 70% (setenta por cento). 

Avaliação 

• A instrutoria será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, sob a supervisão dos Órgãos 
Parceiros e deverá ser a última capacitação a ser realizada antes do início da operação das 
Unidades VAPT VUPT. 
Essa capacitação deverá ser realizada a cada vez que um funcionário necessitar de 
atualização quanto aos serviços prestados, mudança de procedimentos ou de legislação, 
bem como o ingresso de novos funcionários. 

• Para os serviços que necessitem da captura de imagem ou coleta digital, deverá haver um 
Outras 	 acréscimo de carga horária com, no mínimo, 30 (trinta) dias úteis de treinamento técnico, 
Informações 	 ficando o órgão responsável em avaliar o aproveitamento do treinando através de 

aplicação de prova teórica e prática. 

• Para a realização desse módulo deverá ser observado o seguinte: 
— A capacitação abrange duas etapas, sendo 

si uma teórica, onde os funcionários serão apresentados aos processos operacionais 
referentes aos serviços prestados e suas especificidades; e 

• uma prática, onde realizarão a prestação dos serviços sob supervisão de 
especialistas dos órgãos. 

1.2. 	Módulo II  - Treinamento Conceituai 
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MÓDULO 

 

IIA- CON▪ CEITUAI. 

• Estrutura física e layout das Unidades VAPT VUPT; 

• Normas e procedimentos: geral e específicas; 

• Uniformes e crachás; 

• Outros. 

Recursos 
necessários • 

Ntii# 
VaptVupt 0 19 4 9 VAPT VUPT 

I DADÃO 

Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 

Avaliação 

• Profissional especializado em atendimento que possua, no mínimo, 5 (cinco) anos de 
experiência em gestão e operação de centrais de atendimento ao cidadão e apresentar 
atestado de qualificação técnica de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

• CONCESSIONÁRIA. 

• Auditório com capacidade para o número de pessoas previsto para Unidade de 
Atendimento VAPT VUPT, com: 
— Cadeiras confortáveis e ar condicionado; 
— Computador; 
— Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 
— Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
— Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 
a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

1.3. 	Módulo III — Treinamento Comportamental 

1.3.1. Treinamento III.A — Treinamento em Relações Interpessoais 

Módulo 	 luA - Relações Interpessoais 

Objetivos 

Público alvo 

Número de 
participantes 
Carga horária 
mínima 

• Oferecer aos funcionários das Unidades VAPT VUPT oportunidades que propiciem o seu 
crescimento pessoal, aspectos da motivação, do autoconhecimento, da importância das 
relações humanas e do papel individual na construção coletiva da melhoria dos processos 
de trabalho e do atendimento ao cliente. 

• Preparar os novos funcionários para desempenharem suas funções de acordo com as 
expectativas do Programa VAPT VUPT e estabelecer uma relação de confiança e 
compromisso com o trabalho. 

• Aumentar o potencial dos funcionários da Unidades VAPT VUPT para que estabeleçam 
boas relações no ambiente de trabalho, com respeito, cordialidade e espírito de equipe. 

• Todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT, contempando os funcionários da 
CONCESSIONÁRIA e os servidores públicos. 

• 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) por turma. 

• 16(dezeseis) horas. 

• 

• 
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• 
Módulo 	 III.A - Relações Interpessoais 

Metodologia 

Conteúdo 

Recursos 
necessários 

• Exposições dialogadas, vivências situacionais, debates, materiais de apoio como textos 
dirigidos, filmes etc. 

• Expectativas e Motivações; 

• Comprometendo-se com as Expectativas; 

• Percebendo a Mim e ao Outro; 

• Conhecendo e Aceitando o Outro; 

• Avaliando os Filtros da Percepção: Cuidados com os Preconceitos e Julgamentos; 

• Reconhecendo seus Limites e os Limites do Outro; 

• Estimulando o Compromisso Individual e Grupai; 

• Produtividade: Conquista de Todos 

• Individualismo x Cooperativismo; 

• Maturidade do Grupo: Confiança Sustentada e Responsabilidades Partilhadas. 

• Profissional especializado em Psicologia Organizacional ou Gestão de Pessoas com 
experiência comprovada através de atestado de qualificação técnica com objeto similar 
de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

• CONCESSIONÁRIA. 

• Sala de treinamento com: 
— Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 
— Computador; 
— Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 
— Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
— Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

• Manual do colaborador/convivência da empresa; 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

• 
Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 

• Avaliação 

	

	
Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas a 

respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

1.3.2. Treinamento 111.6 — Treinamento em Atendimento ao Público 

Módulo 	 III.B - Atendimento ao Público 

Objetivos 

Público alvo 

Número de 
participantes 

• Desenvolver junto aos funcionários das Unidades VAPT VUPT habilidades e atitudes 
comprometidas com o atendimento de excelência e a compreensão sobre as 
necessidades dos clientes-cidadãos, o processo de comunicação e os fundamentos da 
melhoria da prestação dos serviços públicos. 

• Todos os integrantes das Unidades VAPT VUPT, contempando os funcionários da 
CONCESSIONÁRIA e os servidores. 

• De 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) participantes por turma. 
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• 

Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 

Recursos 
necessários 

• 16 (dezeseis) horas. 

• Exposições dialogadas, vivências situacionais, materiais de apoio como textos dirigidos, 
filmes e debates. 

• Atendimento ao Cidadão; 

• Relacionamento com o cidadão; 

• Foco no cidadão; 

• Dimensões de valor para o cidadão; 

• Conquistando a confiança do cidadão; 

• Perfis de cidadão; 

• Atendimento ao Público; 

• Habilidades do atendente; 

• Responsabilidades do atendente; 

• Atitudes Positivas: comprometimento, assiduidade, pontualidade assertividade, pro 
atividade e adaptação às mudanças; 

• Empatia; 

• Comunicação: verbal, não verbal e escrita; 

• Respeito a clientes, colegas e hierarquia; 

• Administração de Conflitos no Atendimento ao Público; 

• Como lidar com objeções; 

• Como agir em situações de estresse; 

• Situações extremas; 

• Solucionando problemas; 

• Fatores que influenciam a comunicação: aspecto emocional, aspecto linguístico e escuta; 

• Postura corporal; 

• Relacionamento com o Cidadão; 

• Postura no Atendimento; 

• Competências e Responsabilidades; 

• A importância da satisfação do cidadão; 

• Perfil do Profissional de Atendimento; 

• Atitudes do atendente; 

• Conhecimento que o atendente deve ter sobre a organização; 

• Habilidades do atendente; 

• Administrando conflitos; 

• Relacionamento entre chefias e subordinados; 

• Aprendendo a lidar com objeções e questionamentos; 

• Trabalho em equipe. 

• Profissional, especializado em Atendimento com experiência comprovada através de 
atestado de qualificação técnica em objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

• CONCESSIONÁRIA. 

• Sala de treinamento com: 
— Mesas de apoio, cadeiras, ar condicionado; 
— Computador; 

Carga horária 
mínima 

Metodologia 

Conteúdo 

Página 7 de 15 



VAPT VUPT 
IDADÃO 001952 VaptVupt 

   

111.E3 - Atendimento ao Público Módulo 

  

   

      

    

- Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 
— Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
— Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

 

      

    

• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 
a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

 

Avaliação 

   

     

1.3.3. Treinamento III.0 — Treinamento em Liderança 

• Módulo 

 

III.0 — Liderança 

  

   

• 

Objetivos 

Público alvo 

Número de 
participantes 
Carga horária 
mínima 

Metodologia 

Conteúdo 

Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 

Recursos 
necessários 

 

• Desenvolver habilidades gerenciais; 
• Mediar conflitos; 
• Tomar decisões; 
• Liderar equipes. 

• CONCESSIONÁRIA (gerentes e técnicos das Unidades VAPT VUPT); 

• PODER CONCEDENTE (representantes da Superintendência de Gestão do VAPT VUPT); 

• Órgãos Parceiros (Supervisores de Unidades de Serviços). 

• De 20 (vinte) a 30 (trinta), por turma. 

• 16 (dezeseis) horas. 

• Deverão ser utilizadas técnicas de exposições dialogadas, vivências situacionais, 
dinâmicas de grupo e materiais de apoio como textos dirigidos, filmes, jogos e debates. 

• Liderança, habilidades e técnicas de negociação; 

• Estilos de liderança e exercício da liderança no dia a dia; 

• Motivação; 

• Tomada de decisões; 

• Relacionamento interpessoal; 

• Gerenciamento de conflitos. 

• Profissional especializado em Psicologia Organizacional ou Coaching, com experiência 
comprovada através de atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no 
mínimo, 3 (três) clientes. 

• CONCESSIONÁRIA. 

• Sala de treinamento com: 
— Mesas de apoio, cadeiras e Ar condicionado; 
— Computador; 
- Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 
— Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
— Material didático, especialmente, preparado para o módulo, incluindo joirs 

interativos e vídeos; 
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Módulo 	 III.0 — Liderança 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

Avaliação 
• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 

a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

1.4. 	Módulo IV — Desenvolvimento Gerencial 

Módulo 	 IV.A - Desenvolvimento Gerencial 

• Objetivos 

Público alvo 

• Desenvolver habilidades gerenciais; 
• Introduzir os processos e os procedimentos de gestão das Unidades VAPT VUPT. 

• CONCESSIONÁRIA (gerentes e técnicos das Unidades VAPT VUPT); 

• PODER CONCEDENTE (representantes da Superintendência de Gestão do VAPT VUPT); 

• Órgãos Parceiros (Supervisores de Unidades de Serviços). 

Número de 
• De 20 (vinte) a 30 (trinta), por turma. 

participantes 

Carga horária 	 • 	Capacitação teórica - 16 (dezesseis) horas aula; 
mínima 	 • 	Capacitação prática - 40 (quarenta) horas. 

Metodologia 

Recursos 
necessários: 

• Exposições dialogadas, vivências situacionais, materiais de apoio como textos dirigidos, 
manuais operacionais, filmes e debates. 

• Introdução ao Gerenciamento; 

• Introduzir os processos e os procedimentos de gestão da operação das Unidades VAPT 
VUPT; 

• Gestão compartilhada, papéis e responsabilidades; 

• Processos e procedimentos de atendimento e de suporte operacional; 

• Acompanhamento, monitoramento e controles; 

• Política, padrões da qualidade e indicadores de desempenho; 

• Gestão de pessoas; 

• Mediação de conflitos. 

• Profissional especializado com formação em Coaching ou Desenvolvimento Gerencial, 
com experiência comprovada através de atestado de qualificação técnica com objeto 
similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

• CONCESSIONÁRIA. 

• Sala de treinamento com: 
- Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 
— Computador; 
- Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 
— Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
— Material didático, especialmente preparado para o módulo, incluindo vídeos, textos 

e jogos; 
• Manual do colaborador/convivência da empresa; 

Conteúdo • 
Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 
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Número de 
participantes 
Carga horária 
mínima 

Metodologia 

• 
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Módulo 

Avaliação 

Outras 
informações 

IV.A - Desenvolvimento Gerencial 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 
a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

• A parte prática desta capacitação será realizada nas Unidades VAPT VUPT definidas pelo 
PODER CONCEDENTE. Nesta etapa será vivenciado in loco o funcionamento das 
unidades para que os treinandos possam observar e tirar dúvidas acerca do 
funcionamento das mesmas. 

• Responsabilidades da CONCESSIONÁRIA: 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o pagamento das despesas de 
alimentação e transporte dos funcionários sob sua responsabilidade; 

• Os custos referentes a alimentação, transporte dos funcionários públicos correrão 
por conta do órgão prestador de serviço. 

1.5. 	Módulo V — Marketing Pessoal 

1.5.1. Treinamento V.A — Treinamento em Etiqueta Empresarial 1.1.111.111~ 

Conteúdo 

• Preparar os funcionários das Unidades VAPT VUPT nos aspectos da boa apresentação 
pessoal, postura profissional dentro das unidades, uso correto do uniforme, regras de 
tratamento formal e informal, entre outros. 

• Funcionários de atendimento da CONCESSIONÁRIA e servidores públicos integrantes das 
Unidades VAPT VUPT. 

• De 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) participantes por turma. 

• 4 (quatro) horas. 

• Exposições dialogadas, vivências situacionais, materiais de apoio como textos dirigidos, 
filmes e debates. 

• Apresentação pessoal; 

• Etiquetas das apresentações; 

• Etiquetas dos cumprimentos e saudações; 

• Imagem pessoal; 

• Uso correto do uniforme; 

• Uso correto da gravata; 

• Cuidados especiais com cores, formas e adereços; 

• Cabelos: apresentação correta; 

• Etiqueta ao telefone; 

• Regras de tratamento. 
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V.A - Etiqueta Empresarial 

• Profissional especializado em Etiqueta Empresarial com experiência comprovada através 
de atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

• CONCESSIONÁRIA. 

Módulo 

Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 

• Sala de treinamento com: 

— Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 
— Computador e recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

Recursos 	 — Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
necessários 	 — Material didático, especialmente preparado para este módulo; 

Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

Avaliação 
• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 

a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

• 

• 

• 

1.5.2. Treinamento V.B — Treinamento em Maquiagem Profissional 

Módulo 

 

V.B — Maquiagem Profissional 

  

Objetivo 

Conteúdo 

Ministrar técnicas de maquiagem profissional para as funcionários do sexo feminino das 
Unidades VAPT VUPT, valorizando a imagem, a autoestima e a boa apresentação 
pessoal. 

• Funcionárias das Unidades VAPT VUPT. 

• De 25 (vinte e cinco) a 40 (quarenta) participantes por turma. 

• 4 (quatro) horas. 

Demonstração prática de todas as etapas de um processo de maquiagem; aplicação 
prática da maquiagem profissional e sessão de fotografia com o antes e o depois da 
maquiagem profissional realizada. 

• Tipos de pele; 

• Preparação da pele para maquiagem; 

• Maquiagem profissional; 

• Uso de base e blush; 

• Maquiagem para olhos e boca; 

• Combinação de cores; 

• Experiência prática de maquiagem profissional. 

• Profissional especializado em Maquiagem Profissional com experiência comprovada 
através de atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) 
clientes. 

• CONCESSIONÁRIA. 

Público alvo 

Número 	de 
participantes 
Carga 	horária 
mínima 

Metodologia 

Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 
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Módulo 	 V.B — Maquiagem Profissional 

Recursos 
necessários 

Avaliação 

• Sala de treinamento com: 
— Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 
— Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

• Espelhos; 

• Maquiagens e acessórios para maquiagem; 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 
a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

• 	1.6. 	Módulo VI — Treinamentos Complementares 

1.6.1. Treinamento VI.A - Sistema de Gestão do Atendimento 

  

Medulo VI. A - Capacitação no Sistema de Gestão do Atendimento 

  

Objetivos 
• Capacitar os funcionários das Unidades VAPT VUPT no uso correto do Sistema de Gestão 

do Atendimento. 

• 

• Nível Operacional: Recepção, Orientadores, Atendentes das 
Servidores Públicos; 

• Nível Gerencial: Gerentes de Atendimento, Supervisores de 
Gerente de TI; 

• Configuração e Suporte: Técnicos em informática. 

• Turmas com, no máximo, 40 (quarenta) pessoas. 

• Nível Operacional: 04 (quatro) horas; 
• Nível Gerencial: 08 (oito) horas; 
• Configuração e Suporte: 08 (oito) horas. 

• Explanações teóricas e práticas de uso do sistema. 

• 

Público alvo 

Número de 
participantes 

Carga horária 
mínima 

Metodologia 

Unidades de Serviço, 

Unidades de Serviço, 

Atendentes: 
Nivelar Conceitos - serviço/atividade; prioridade; unidade/órgão/mesa; 
perfil/usuário - atendente; relação de chamada; alocação dinâmica; pausa do 
atendimento; avaliação do cidadão; suspensão do ponto de atendimento; emissor de 
senhas; terminal do atendente (PA - Ponto de Atendimento); terminal de avaliação 
do cidadão; painel de chamada; terminal do supervisor; 

 

Conteúdo Abrindo o terminal do atendente; 

Como realizar a triagem e emitir uma senha (seleção do órgão; seleção do serviço; 

 

• 

 

seleção da prioridade; motivo de não emissão); 

Como chamar o próximo cidadão para o atendimento; 

Realizando o atendimento ao cidadão (iniciar o atendimento; pausar o atendimento; 
inserir comentário sobre o atendimento; registrar a avaliação pelo cidadão; 
registrando o final do atendimento); 
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rMódulo 	 VI. A - Capacitação no Sistema de Gestão do Atendimento 

— Desconectando o terminal do atendente; 

— O que pode ser monitorado pelo terminal do atendente. 

• Supervisores 

Nivelar conceitos sobre Módulo Atendente no sistema (conhecer todos os conceitos 
e funcionalidades dedicadas ao atendente); 

Nivelar conceitos para supervisores; 

Perfil do supervisor; 

Abrindo o terminal do supervisor; 

— Realizando as configurações; 

Fechando o terminal do Supervisor; 

Perfil do gestor corporativo. 

• Responsáveis pela área de TIC 
— Apresentação do Sistema; 

— Apresentação do Hardware: Tipos de Painéis; Tipos de Impressoras; Terminais de 
Chamadas (TA); Terminais de Avaliação; 

— Backup do sistema: solução net (automática, parametrizada); solução web (script 
windows ou linux). 

• Fornecedor do Sistema de Gestão do Atendimento implantado nas Unidades VAPT 
VUPT. 

• CONCESSIONÁRIA. 

• Sala de treinamento com: 
Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 
Computador; 
Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 

Recursos 	 — Acesso à internet; 
necessários 	 Material didático, especialmente preparado para este módulo; 

• Sistema de Gestão do Atendimento instalado na Unidade VAPT VUPT; 

• Manual de operação do sistema; 

• Local a Unidade VAPT VUPT, adequada ao treinamento a ser ministrado aos funcionários 
da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

Avaliação 

Outras 
informações 

• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 
a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

• A capacitação deverá ter, obrigatoriamente, parte teórica e parte prática. 
• A CONCESSIONÁRIA será responsável por fornecer as instalações, equipamentos 

necessários e material didático. 

1.6.2. Treinamento VI.B — Capacitação Básica em Libras 

Módulo 	 VI.B - Capacitação Básica em Libras 

Proporcionar conhecimentos teóricos e experiências práticas para a superação das 
Objetivo 

	

	
dificuldades no processo de interação linguística e cultural entre pessoas surdas e 
ouvintes. 

Página 13 de 15 

• 
Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 



‘e# 
VaptVupt 001953 VAPT VUPT 

I DADÃO 

• 
Módulo 	 VI.B - Capacitação Básica em Libras 

• 

• 

Público alvo 

Número de 
participantes 
Carga horária 
mínima 

Metodologia 

Conteúdo 

Instrutor (es) 

Responsável pela 
execução 

Recursos 
necessários 

Avaliação 

• Equipe de recepção e orientação das Unidades VAPT VUPT. 

• De 15 (quinze) a 20 (vinte) participantes por turma. 

• 40 (quarenta) horas. 

• Explanação teórica da linguagem dos sinais e aprendizado prático. 

• A história dos surdos; 

• Libras; 

• Surdez; 

• Graus de deficiência auditiva; 

• Como lidar com a surdez; 

• A comunicação; 

• Intérprete; 

• Aprendendo e praticando libras; 

• Alfabeto datilológico e numeral; 

• Cumprimentos e gentilezas; 

• Direção, medidas e tamanhos; 

• Ações (verbos) e pronomes; 

• Sentimentos, características e qualidades; 

• Expressões comuns. 

• Profissional especializado em Libras com experiência comprovada através de atestado 
de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

• CONCESSIONÁRIA 

• Sala de treinamento com: 
— Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 
— Computador; 
— Recursos audiovisuais (projetor, telão e som); 
— Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
— Material didático, especialmente preparado para o módulo; 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 
a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 

1.6.3. Treinamento VI.0 - Capacitação Básica para uso do DEA e Suporte de Vida 

Módulo 	 VI.0 - Capacitação Básica para uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático) e Suporte de Vida 

Objetivo 
Capacitar os funcionários das Unidades VAPT VUPT para o uso do DEA nos casos de 
emergências cardiopulmonar. 

III Público alvo 	 Equipe de recepção, orientação e gerência administrativa das Unidades VAPT VUPT. 
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Módulo 

  

 

VI.0 - Capacitação Básica para uso do DEA (Desfibrilador Externo Automático) e Suporte de Vida 

  

Número de 
• De 20 (vinte) a 40 (quarenta) por turma. participantes 

Carga horária 	
• 	4 (quatro) horas. 

mínima 

Metodologia 	 • 	Explanação teórica e uso prático do aparelho. 

• O que é DEA; 

• Aspectos éticos do uso do DEA (Deslibrilador Externo Automático) no Brasil; 

• Anatomia e fisiologia do Sistema Circulatório; 

• Avaliação do Cenário: Cinemático do trauma; 

• Avaliação Inicial: Vias Aéreas; Respiração; Circulação; 

Conteúdo 	 • Como e quando utilizar o DEA; 

• Desfibrilação Precoce; 

• Diferentes tipos de DEA; 

• Inspeção e Manutenção do DEA; 

• Marca-passo e Desfibriladores Implantados; 

• Ressuscitacão Cardiopulmonar - RCP e DEA. 

• Profissional especializado em uso de DEA, com experiência comprovada através de Instrutor (es) 
atestado de qualificação técnica com objeto similar de, no mínimo, 3 (três) clientes. 

Responsável pela 
• CONCESSIONÁRIA. 

execução 

• Sala de treinamento com: 
— Mesas de apoio, cadeiras e ar condicionado; 
— Computador; 
— Recursos audiovisuais (projetor, talão e som); 

Recursos 	 — Quadro branco ou flipchart e canetas piloto; 
necessários 	 — Material didático especialmente preparado para o módulo; 

• Desfibrilador, bonecos e outros equipamentos específicos; 

• Local disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA, próprio ou de terceiros, na cidade onde 
será instalada a Unidade VAPT VUPT, adequado ao treinamento a ser ministrado aos 
funcionários da CONCESSIONÁRIA, dotado de todas as condições necessárias. 

Avaliação 
• Ao final do trabalho os participantes preencherão uma Ficha de Avaliação com perguntas 

a respeito do conteúdo ministrado, da didática dos instrutores e dos recursos envolvidos. 
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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 Pauto — SP — CEP: 

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

N2   _1960   o encerramento do presente envelope de N2  3 - PROPOSTA TÉCNICA — 

CADERNOS 

São Paulo 04 de janeiro de 2018. 

• 
CONS CIO VAPT VUPT Cl ADÃO 

Empresa líder: SHOPPIN e  DO CIDADÃO SER ÇOS E INFORMÁTICA S.A. 

• 
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