
PRO.OO.5854

xv - FORO

15.1. As partes contratantes elegem como foro competente o da Comarca de Taboão da
Serra, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir as questões porventura decorrentes da execução deste
contrato.

MENTO DE DADOS
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Celso Luiz C. de Souza
Presidente
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VIce-Presidente
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TESTEMUNHAS

E, por estarem assim justas e contratadas, o presente contrato é assinado pelas partes,
em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para que
surta os seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores.
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TERMO DE INCLUSÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO
ABRANGENDO EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERViÇOS DE
ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, DE IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR, QUE
FAZEM A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP E O CONSÓRCIO CIDADE
ADEMAR POUPATEMPO, REPRESENTADO PELA EMPRESA B2BR
- BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S/A., LíDER
DO CONSÓRCIO

PRO.01.5854

Pelo presente termo, de um' lado a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra
_ Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves,~nO240, inscrita no CNPJ/MF nO
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, o
CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO, com,.seu Instrumento de Constituição
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069131, conforme Anexo VIII do
contrato PRO.00.5854, representado pela, empresa B2BR - BUSINESS TO BUSINESS
INFORMÁTICA DO BRASIL S/A., com sede na Av. Yojiro Takaoka, n.o 4384 - conjunto
1010 - 10° andar, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de Parnaíba 1 SP, CEP
06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 01.162.636/0001-00, doravante designada
simplesmente, CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais
ao final.pesignados e assinados, têm entre si justa e contratada a inclusão, retificação e
ratificação ao contrato de prestação de serviços de gestão abrangendo execução
integrada dos serviços de adequação de imóvel, de implantação, de operação e de
manutenção do Posto Poupatempo Cidade Adernar - PRO.00.5854, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

l-INCLUSÃO

1.1. Fica incluído, a partir da data de assinatura do presente termo, o item 4.10. na
Cláusula IV - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA do D
contrato PRO.00.5854, conforme segue: '
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11 • RETIFICAÇÃO

PRO.01.5854

2.1. Ficam retificados os itens 3.1. e 3.2. da Cláusula 111 - PREÇO, FORMA DE
PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO do contrato PRO.00.5854, em decorrência do
desconto de R$ 471.419,60 (quatrocentos e setenta e um mil, quatrocentos e
dezenove reais e sessenta centavos) sobre o valor total do contrato, concedido
pela CONTRATADA a partir de 01/04/2011, passando a ter a seguinte redação:

"3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 41.743.580,40 (quarenta e um
milhões, setecentos e quarenta e três mil, quinhentos e oitenta reais e
quarenta centavos), considerando o mês base de abril/201O."

"3.2. A PRODESP pagará mensalmente à CONTRATADA, pela execução dos
serviços objeto deste contrato, o valor de R$ 694.339,81 (seiscentos e
noventa e quatro mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e um
centavos)."

111 - AUTORIZAÇÃO

3.1. A inclusão e a retificação foram autorizadas conforme documentos constantes do
Processo PRODESP n. 084.167/11/01.

• 4.1 .

IV - RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato original
PRO.OO.5854, desde que não colidentes com as deste termo. . . d

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em duas
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Taboão da Serra,09 de J I1Y} ho de 20 ';L.

~.R~ - OI/mor v, <

Matr. 6911.5. o e r'
Especialista Geren(k1\ Sup. Geslao' Up, Adrnlnlatrat YO F

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.

PRODESP

TESTEMUNHAS:

f~<)L~
B2BR • BUSINES

INFORMÁTICA DO B IL IA., LíDER DO
CONSÓRCIO CIDADE ADE POUPATEMPO

Paulo Cesar LopesZlOFereOO JosÉ ROMa
RG: rf 619.657.SSP
CPf: nO 040.971.838-69
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão ou Entidade: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

Contrato nO(de origem): PRO.01.5854

Objeto: INCLUSÃO, RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO, ABRANGENDO EXECUÇÃO
INTEGRADA DOS SERViÇOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, DE
IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO
POUPATEMPO CIDADE ADEMAR.

e Contratante: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

Contratada:
'.

B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S/A,
LfDER DO CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa,
interpor recursos e o mais que couber.

f~.eo~
B2BR - BUSINESS TO BUSIN SS INFO MÁTICA
DO BRASIL S/A., LíDER DO CO SÓRC O CIDADE 'i~

ADEMALRPOIIPATE ~Z~ c¥PauloCesar opesz.ereau JosÉ ROMÃO V"'-
RG' nU 619.657.SSPIOf ,,'
CPF' nO 040.971.838-69 ,;;:.~ ~

4/4

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2 81 ~
INTERNET: W>NW prodesp sp.gov.br - prodesp@prodesp.sp.gov.br

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

• Taboão da Serra, 04 de ) v' ¥lho ~ ~9J~

~ Gllm~L SUAR IL ~~~~~
Matr. 6911.5 "dmlnlstreUvõFínencelro

cOr$n~À~,~(i1~~~SSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - F>RODESP
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
GESTÃO ABRANGENDO EXECUÇÃO INTEGRADA
DOS SERViÇOS DE ADEQUAÇÃO DO IMÓVEL, DE
IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR, QUE
FAZEM ENTRE SI A COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - PRODESP E O CONSÓRCIO CIDADE
ADEMAR POUPATEMPO, REPRESENTADO PELA
EMPRESA B2BR - BUSINESS TO BUSINESS
INFORMÁTICA DO BRASIL S/A., LíDER DO
CONSÓRCIO.

PRO.OO.02.5854

Pelo presente termo, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra,
Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.o 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.o
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, o
CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069131, conforme Anexo VIII,
representado pela empresa B2BR - BUSINESS DO BUSINESS INFORMÁTICA DO
BRASIL S/A., com sede na Av. Yojiro Takaoka, nO4384 - conjunto 1010 - 10° andar,
Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de Parnaíba 1 SP, CEP 06541-038, inscrita
no CNPJ/MF sob n.o 01.162.636/0001-00, doravante designada simplesmente
CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais ao final
designados e assinados,

CONSIDERANDO

• o atendimento à recomendação governamental para redução do custo operacional
dos postos do Poupatempo em função de capacidade ociosa verificada após o
início das operações;

• que as operações do Posto Cidade Ademar do Poupatempo têm se desenvolvido
em volume inferior de serviços daquele estimado originalmente;

•
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• que o redimensionamento dos recursos envolvidos na prestação dos serviços
contratados implica na redução dos recursos utilizados para a sua execução;

• que a redução dos recursos utilizados na execução do objeto contratado implica
na alteração/redução da remuneração atualmente paga pela PRODESP à
CONTRATADA;

• que a redução os quantitativos apurados corresponde a uma pequena
supressão/redução equivalente a 9,88% (nove vírgula oitenta e oito por cento) do
total de serviços originalmente estimados;

• que a redução constatada, com reflexos no valor total a ser pago à CONTRATADA,
representará uma readequação do valor da remuneração mensal correspondente a
18,52% (dezoito vírgula cinquenta e dois por cento) no valor das parcelas
vindouras, pagas à CONTRATADA, a partir do mês de outubro de 2012;

•
resolvem nesta data, de comum acordo celebrar o presente aditamento ao contrato de
prestação de serviços de gestão abrangendo execução integrada dos serviços de
adequação de imóvel, de implantação, de operação e de manutenção do Posto
Poupatempo Cidade Ademar, mediante o quanto segue:

I - RETIFICAÇÃO

1.1 A remuneração mensal paga pela PRODESP à CONTRATADA, após reajustes
previstos na cláusula 111, subitem 3.12, sofrerá uma redução de 18,52% (dezoito
vírgula cinquenta e dois por cento) no valor da parcela mensal a partir do mês de
outubro de 2012, passará a ser de R$ 603.822,92 (seiscentos e três mil, oitocentos e
vinte e dois reais e noventa e dois centavos), ante a redução do escopo e
quantitativos originalmente estimados para a operação do Posto, representando
supressão de 9,88% (nove vírgula oitenta e oito por cento) no valor total do contrato,
observadas as demais disposições do contrato ora aditado.

•
1.1.1 Possíveis correções contratuais anteriores ao mês de outubro de 2012, se

houver, deverão ser aplicadas antes do percentual de 18,52% (dezoito vírgula
cinquenta e dois por cento) informado acima, com recálculo das parcelas
futuras, a partir da referência outubro de 2012.

1.2 Em decorrência da alteração do valor da parcela mensal a ser paga à
CONTRATADA, fica retificado o item 3.2. do contrato, que passa a ter a seguinte
redação:

3.2. A PRODESP PAGARÁ MENSALMENTE A CONTRATADA, pela execução dos
serviços objeto deste contrato o valor de R$ 603.822,92 (seiscentos e três mil,
oitocentos e vinte e dois reais e noventa e dois centavos). ~Q~

1':~,,~~qo - d
1.3 Em decorrência da alteração do valor da parcela a ser pag~ ~;;~;•.,~>.mes e

outubro de 2012,. fica retificado o item 3.1 da CI.aus.ula~ -~(I'~~~~~'~~~ de
Pagamento e Reajustamento, que passa a ser a segUln~e,' -f., -<;,;;C::;.,f-;,;:ú;;$,o, ~

~ -1. "'", ,,> :ô ,\.,~", •.", ~)., ~
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3.1 O valor total do presente contrato é de R$ 39.506.643,63 (trinta e nove milhões,
quinhentos e seis mil, seiscentos e quarenta e três reais e sessenta e três centavos),
considerando o mês base de abril de 2010.

11- AUTORIZAÇÃO

2.1 O aditamento foi autorizado pela Diretoria Executiva, conforme documentos
constantes no Processo PRODESP n° 84.167/11/01.

111- RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato PRO.5854 e
• seus termos, desde que não colidentes com as do presente termo.

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em
duas vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Taboão da Serra, 01 de outubro de 2012.

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO-
PRODESP

•
B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S/A., LíDER DO
CONSÓRCIO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR

TESTEMUNHAS:

"

t:i:~~.~v.:.<.'
•••~••• ~O!: ('

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABxr~ FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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sexta-fe:ra, 9 de novembro de 2012

~....•.
Diãrio Oficial Empresarial_.- SAoPaulo. 122 (212)-31

---------------

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Procesao .191121J01-Adl.01-<3ERIBELLOENGENHARIAlTOA-Prorrogar oa
pr&lOl de vilil6nci. e ellee..ç'o dOI telVÍÇot e lnctuirdiu.ul. n-fleaJl,Ute:
ellclui, o nem 5.3 d. c"uaula 5 - Preço. e renumerar. c1'u.ula 22 - FOIo-Pr&lD:
17108113-0a"AlI: 07n1l12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

P,oce•• o 6038237602-1NTElYCOM~RCIO DE COMPONENTl:S ELETRONt-
cos lTOA.Fornetimenlo d. medidor da lCR-Valor. R$ 121.250.00-B8I11:
01/10112.PrllO:75 diN-Modalidade: PregA0EletrÔl'lico-08I1Au: 01/11'12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

ProcelaO 6A61211601.KLAUSSBERPf.ÇASDEREPOSIÇÃOPARAMINERAÇÃO
E FERROVIALTDA.FornecimanlOd. chumb.do' em aço-V.lor. R$ ~.OS2,OO-
BISe: 01I1W12-PrlZo:60 di•••Modalidlde: Prega0 Eletr6nic:o-O.18AfIe:0111V12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Procelto 81<19217601.V.R.IGLESIAS• ME..forneeimento de detergente liquido I

concentr.do-Valor: R$5.250,00-8.,,: 01"lIr'12-P'IZO:2V12112~Moó.lidade:P,.
gao E!.tr6nico-O.l. A,,: 0711 ln2

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Proceaao U1S211601-JAGUAREQUIPAMENTOSElETFlOINDUSTRIALLTDA- .
FOlneeimanto de diaeipador Il!!lrmieo-Vllor:R$ 32.B80,OO-Bea.:01nllr'12-PrlZo: i
21/01(13-Mod.lidlÕ8: Prlll10 EI'lr6nico-DaIl AIS:07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS ,

Proc_o 603fi237601.ABRAOIGlTAlCOM~RCIODE PROO.E SERVIÇOSTEt- ;
NOlOG1COSlTOA_EfP-Fo'naeimel"lto d. módulo font., ap.relho pa•• aque-
cimento indutivo, oltilou:6p,o digit.l e unidade d. magnetizaçio-V.lor: R$
72.9OO.00-8•• e: 01110/12-Pr.zo: 21101/13-MocI.lidade:Preg'o EIlltr6nito-OaI' I
.••• :07111112

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Proce•• o 61S1217601.DAVOPCOMERCIALDE FERRAGENSE MAT. PARA
CONSTRUÇÃOLTOA- EPP-Fomeclmento de tornelr •• vãllrul••V.lor: RS
22.999.<I4-8•• e: 01I1Of12-PrIl0; 4S di•• MoóIlidade: PregA0 ElelrOnico--Oat.
Au:07n1/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

ProcellO 6228211601-AlSlOM BRASilENERGIAETRANSPORTELTDA-Forne-
cimenlO de rele de IIlllldo .ólido-V.lor. R$13.080.00-881e: 01110fl2-PrlZo: 135
dia.Mod.lid.da: P"gio El«r6nico-O.I. AaI: 07nV12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

PrOC65S04076227101-AlERTASECURlTYSOllfTlONS INFORMÁTICALTOA-
Pret1açio de sa,..,içoa de segu'anç' lógica de Anti.pam. Antiphiahinll' e An-
livlru, par. o correio eleu6nico d. Ci•. do Melr6-V.Ior. R$ 753.899.7"-B"e:
01J09f12-Ru/•••Il': Pl.Real. SMN. Df 48.326103- IpcJFipe-Pr.lO: 4S meM"Mo-
dalidade: P.egkl EIe'lr6nico-OIl. Au: 0111V12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Procelto 6087247601.SICILlnc CDMtRCIOE MANUT.OE INSlRUMENTOS
DEMEDIÇAoLTDA.ME.Fornecimenlo de eelaç60 de .old.-V.lor: RS12.499,80-
BtIS.:01/1D;12-P'azo:7Sdi•• Mod.lidade: Pre"io Ell'(r6nic:o-O.taAfI.:rn,,1n2

. HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

PrCK:ellOSS4522n01-HUSI( El£TROMETAlÚRGICAlTDA.PrM~'O de ..,..,..
ço. de .ub.tiluiçAo M j•••• l•• de polic.rbonalo do ullo com inlll.laçj,Q de
pelicul. protetor' .ntivand.litmO no'lrens da trota F d.linha 6 -lilâa d. Ci•.
do Me'I,6-Valor:R$ 2,069.589.()().B•• a: 01109112-Prl20:HI meces-Moó.lidade:
PregA0Eletrtlnico-D",. AfI.:cnl11/12

par. enllegl de correspOnd6nd., • lendo em Visl' Que. ,mpreu n'o .preaen-
10UDefesa P'evil com relaçio '0 ComLlnicado de Imn.ur.çAo de PrOCf!uo de
S.nção, publicado no Di'rio Oficial de 2!ir'1012012,torna público e ApticllÇio de
S.nç'o conforme abllixo:
11 A empre •• CR PLACAS COMtACIO E S£RVlÇOS lTDA.- ME, CNPJ
28.313.38710001-20fca eienliliced., devido ao n'o lorne<:imento dos mete,i.i •
ob;.rto d. AlIto,izlÇ6o 08 FornaeimeMo n' &344114.301,da Reec:iUo contratuel,
bem como d. Aplicaçt.Dda Advef'ltneia e d. Multu, com bue no Inei«) I do
Artigo78. ineilOlle 11 do Ar1igoS1,.mbOl d.lei n' 8.86&193e em conformid.de
com as cl""ul •• Qu.n •• Qui"l' d•• Itlpeclivu A.utOrill~" de Fornecimento.
O vllor di m•••l1•• de R$32.S5que corresponde • 5'l'odo "Ilor "'ualiladO r;Ia AF,
conforme tJjusul. <1.5.1.Re••• II•••• que 10l1lsM sanç~ •• pós aplicad•• , "rAo
anot.du no C.dastro de Fornecedores 11I COMPANHLADO METROA ernprlllal
poder. ler aceuo a lodo' OI documenlos deste processo Idministr81ivo, deven-
do solicit.r form.lmente wvi51MIO processo-, par. que 1sI00e0rr8. O p.azo par.
interpoaiçAo df! recurso li!de 5 !cinco) di•• Lrteis.a cen18' da publicllÇio deste
Comunicado. conforme e",ipulam ••• Hne" -e- e "f -do Iociso Ldo ArtIgo 109,
d. lei 8.866r'93,com 'U81 .ller-aç.6o•. ComunicamOlltambém que devido o ler-
mino do pllllOde vig~ncia e o de.intereaae mu.t no recebimento del. maleriai.
pelo MIII1,6,nio lCltitafemoa _ IlfItregadoe itena pend.nte., e p.rtir dem dSla.

VAl.0R10TALS08f£S$Al£N-TES TOTAl.DOSOftITOS TatAl.DOSlNWtos,M'Of..
iCOMAN'I£AÇÂODOI'EJIaH- AlH.NCf:cWIosE TOSSOBflfAVEl'mAOUM VAlOllTOlAl
TUA.l.INDlCADODf:J\&OWOot1TR06lW06T06MOtmIOTf'O.DEVIXlSNOMIsDOCl'mATO

VALORTOlAlOOSIENSI M"OII'1.toÇÁO OOCXVAADOA ltx-.t

VAl.ORTOTAl
••••• CP~LEGOO'

COMUNICADO DE SANÇÔES
ACOMPANHIA00 METROPOLITANODESÃOPAUlO-METROcomunica que,
em f.ce di Impossibilidade de localiz'ç'o da empreu a seguir di&r::riminada,-

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGA0 ELETRÓNICONI 65.22376 - FORNECIMENTODE ANALISADOR
DE ESPECTROPORTÁTlL,-OC nl 3733013109320120C01459 - CLASSE n'
9015. A COMPANHIA00 METROPOLITANODESÃO PAULO- METROtorna
públÍC'Qque •• eneonu •• ben •• lícitaçlo acima: .m conlormidade com
O Decrelo Efl.d ••••I nl 47.297102 edema" d'5Pos,çOe. I.gais peninenles.
O Edillll completO est.rl di.ponlvel nO$ .ltlo$ wwwbec.sp.gov.br. www,e-
"egocio.publico •. com.b' e www.melro .• p.go..:.b.apa.ni. do dia 12/1112~12.
A .",&io públic. de proce ••• menl0do PREGA0 ElETR6NICO se,A ,ulola-
da no endll'lreço eletr61'1icow_.bec .•p.gov,br, no dia 0311212012,As09hOO
e ter' condu~id. pelo Pregoei,o, com O au.mo d. Equipe de Apoio, de.
"gnado. no•• utoe do rupectivo proceSlO e indicadOS no .iltema pel.
autorid.decompelenle.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÀOElETRONlCON' 614422n • PRESTAÇÃODf SERVIÇOSDESUBST1TU~
çAO 00 F£OfAM£NTOLATERALDECOBERTURAMElÁUCAESPAOALPARA
REVITAlIZAÇÁODE ESTAÇ6ESDALINHA.3-VERMELHADACOMPANHIA00
METROPOlITANODESÃO PAULO- KTRO - COPA00 MUNOO201. - CC roR
3733013109320120c01S68.CLASSEn' 0531. ACOMPANHIADOKTROPOlITA-
NO DEsAo PAULO- r.£TRO IOma pUblic:oque Sol!encontra aberta • Lic:itIlÇ~
acima. em COI'I'ormidadecom o DecretOESI'dual 1'1'1.7.7:97/02e dem.i. dispo.i-
ç6e.leg.i. pertlnentea. O Edilal compil'lo eSlarAdisponivel "OS SÍtIos._.be<;.
fi).gov.br,_.e--negoclospubljçoa.com.br e _.metro.,p.gov.br a pertir do di.
121111'2012.A aeuio pública de proceuamenlo do PREGA0ElElRON1COser'
re.lizad. no enclereço eleu6nico _.bec.sp.gov.br, "Odia JO('I"tn012" 09hOOe
18" conduzida pelo Pregoeiro, com o ••••lIi1iod. Equipe de Apoio.de5ignlldoa no,
alltOldo re.pedi~o proclMO .lndicedoa "O .ÍIlem. pele alltoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PRfGÃO El.ETRONICON' .1672777 - PRESTAÇÀO_DE.SERVIÇOS~CN1COS
ESPEOALIZAOOSDE ENGENHARIAPARARlMoçAO E OESTlNAÇAOFINAL

0222

AVISO
(FASE DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃOI

Projeto: hpan.k1 d.linha S-lil', do Met.ô deSao P.ulo BR-L1221Emprhtimo n" 230!i10C-BR
LPINa: tOS12213_ EXECUçAo DOPROJETOEXECUTIVO,FORNECIMENTOE IMPLANTAÇÃODOS SISTEMASAUXIUARESPARAA LINHAS. LILÁS.INClUINDO
O PÁTlOGU1DOCAlOI, DACOMPANHIA00 METROPOLITANODEsAo PAULO- METRO.Em '.'de ~.o de 2012•• COMPANHIADOMETROPOLITANODESÃo
PAULO-METRO,ecebeu •• s.eguil"ltelpropostas para o certame em Questio:

AVISO DE RETIRRATIRCAÇÃO
PR~-QUA.lIFICAÇÃODACONCORRÍNCIAN' .1382213 - RETIRRATIFICAÇÃO
_ EXECUÇÃODAS OBRAS CIVIS,CONnMPLANDO OBRABRUTA.ACABA.
MENTOEVIAPERMANENTE,DAUNHA" - VERDE.TRECHOVILAPRUDENTE
_ OUTRADACOMPANHIA00 METROPOLITANODESÃo PAULO- METRO.A
COMPANHIA00 METROPOLITANODESÃOPAULO.METROlo,na público que
relirralifica • licilaç-ltoacima. em conformidade com a Lei b18du.1 "" 8.544/89
e. Lei Fed•.•.•1 n' 8.68&'93.O Edital complelo pode •." otnido gratuitamenle
por meio d.lntemet" no .ile _.metro.8p.gov.br. 01.1 retirado "O Prolocolo d.
Gerl~ÍI da Conl,ltaç6" e Comp.as, aituado n. Ru. Boa Vllt., 175 - 21And.r
_ S10 P.ulo.C.pit.I, no pariodo de 12111nG12 a 1311212012,diU 9h •• 11h30 e
d•• 13h30 •• 181130,m.dianle pagamento de RS10,001'." aqui.içAo d. verdo
em CD-R,O. documento. de pr6-qu.lificação deveria ser entregues na Seu'o
PUblb de Rec.bimenlo • Abertllr., marud,. p.ra o dll 1411212012•• 09hOO,
c:omlolertncll de qulru:eminuto., no mesmo endereço.

COMUNICADOS
AProdup comunlc •• retifieaçAodo eonlrlllOPRO.OO,5S89.firmado tom. em-
presa 828R - 8usiness To 8u.il'ltu Informálica do BrasilLtda.. llder do ConsÓr.
cio PirlCicab. Poupatempo, p.r •• prestaç.o de aerviços de geSl'o abrangendO
tervjçoa integr.do. de .dequaç'o de imOvel. de implanl.çto, de operaç&o e
manutençio. do POIIOPoupalempo Pireeiceba, devido. readeQuaçio do aeu
objeto I 1'1"" de 01111/1012,.nle. nio devoluçAodo lermo astinado pela Co •.•.
tratada. Procea.o Arquivo Geral n' S4167101lID1.Pregio P,esencial rr"00512009.

A Prodtlap comunica, retific.ç'o do contlato PflO.OO.S8S0,firmado com e em-
prn. 82BR. BUlin••• ToBu.inesa Inform6tice do 8ruil LIda.•lider do ConSÓrcio
Tatul-Poupaampo. p•••• prestaçio de serviço. de gUlIo, .brangendo exec•.•.
çio iMegrada eloaaerviçOl da .dequaçio de imóvel, de implantação, de oper ••
çkl e m.nulançlo do POIIOPoup.tempo Tat,.;, devido. readaquaçio do .eu
obje1oa p.rtir de 01{l1/2012.Inle. nAo6woluçàD do le.mo ISsin.adopel. Con-
Ir.t.d •. PrOCUl(lNquivoGerllnIIlSU!iJI)l.o1.PregioPrell'f\CialnIOO1/2010.

A~eip CClm "lu ,«ffIl:~l:lO ~nt'l'lito'PRQ.-OO.58&4,/'irmadoioin. em-
p.~. B2B~ • BUainIÜ :To8ualMa~tn!O'mItii:. d~ B•.••i! Ltd.~, llclàr do.Cpn-
ió,tdoCldede ~.r P-oUPl1rtmPo,.p.,,'. P!&S1&çiode.sérvlços; d~ gernio.

~:::=;~.a::=l~e:r:'::::I~:~:'::=~~~::t::;.1s~e;.~~:i.
tlll'Yldoa readaqu.çto do"u dbJeto .p.rtlr.d',01~1J2,012, ame a nto devotu--
ÇIo da ulrmo 1\II~nadoPeI. eoou •.•• ProcóuoArql,livo Geral n~161/11/01.
PJ1¥o P.tu'lnCial n' D01J2QID.:

AVISO (FASEDEHOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO)
Projeto: ElIpando da Linha6 _ Lil" do Metr6 do S60 Paulo BR-L1221Empr!bti-
mo n'230610C-BR. LPI N142189213- RET1RRATlFICAÇAO-Eucuç60 do Projeto
Executivo,Fomeclmanto almplanlação do Sistem. d. Alimentação Ellltric. par.
Otrecho AdolfoPinhei,o _ ChAt••• KJ.bin, incluindo. Subllflaçio PrimAriaB•••.
dei.aol" e PlitioGuido C.1oíd.linh. 6 - UlA. d. Comp.nlli. do MI'f.opolitano
df!510 Paulo ~ METRO.ACOMPANHIA00 MElROPOlITANODESÃo PAULO
- METROcomunlc. Que, .,;.tisadoe ClI.rm05 dos recurs.o. administrativos ••••
Itl"postoa peloc CONSÓRCIOISOlUX e CONSÓRCIOENERGIAVIA5., por conta
de deti.k1,elallv •• homolog.ç6ol.djud;uçAo, COnclLliupelo nlo Kolhimenlo
des!ea, 1I1ificando-ae • decido publicada no Diário Ofici.1 do Ellado de Sio
Paulo em 24 de agom de 2012.ACOMPANHIA00 METROPOLITANODESÃo
PAULO- METROcomunica, .ind., que as correspondenles deciWe., auil'l.d ••
pela Diretoria d. COMPI\NHIADOMETRO,tIS,imcomo OI rUpeclivo' Parecerea
J..,.idic0l. 88110 ã di.poaiçia doe interou.dos. a p.rtir de!ll. dIT., n' Ger~nci.
de Contllt.p' e Compr.s, nl Ru. Boa Vim. 175 - 3' and••, Bloco - 8. neet.
Capital, podendo ••• ""ir.do. por ponado, eredenci.do ~r.elle fim.

METRÔ - Companhia do Metropolitano de
São Paulo

CNPJfi2.010.J621OOO1-Q6

A Prodtl.p comunica. re1irrceçJodo COI1lralOPRO.OO.58S6.firmado com a em-
prew a28R. 8U1ineu ToalUÍ"", InformiÍtic. do Bruillld •.• liderdo Consórcio
BOlUC.lu- Poupalempo. para. prest~ de a.erviÇOfode gestlto.• b.angendo e"e-
cuçio integrada 6041ae(Vi~ de adequaçlo de imóvel. de implantaçáo, de opere-
çio e manulançio do Potto Poupltempo BOIucaIU.devido. retldequaçlo do .eu
(lbjeto. p.rtir de 01nW012, ante. nia devoluç60 do termo assin.do pela Co••.
tretad •. ProcllNo ArquivoGer.1 •••85u!iltl3lO1.Pregáo Pref08l"lCialnl 00312010.

HOMOLOGAÇÃO
Pregio Elel.6•.•,co n" ASC/AASJ!i111n012i empresa AFAde Campos Serviç0'8
llda .• EPP:

LICITAÇÃO DESERTA
Concorr~nci. Pública nOASMIO!in012- Obieto: VEtOdado imóvel denominado
Hotel Pou•• d. Vil. dos Operador e., loc.lizado no Condominio Residencial En-
contrO du Águ••.. no municipio de C.stilho - SP;pouuindo o telleno .re. de
'1.453.20 m2, lel'ldo 'reaconlJlruid. de 1.690.97m2.

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tom.d. da Preço•••• ASClGMC/1007n012 • empresa OrganilllÇbe. Unidas
ud.

QCPTIV

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo

CNPJ 52.577.9~OO1-35

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Comp.nhÍl Aberta _CNPJ fiO.U3.60310001.18

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Prega0 Elelr6n;co n' 155/2012 - OC nl u3101U0912012OCOO202. Aqui.iç10
de lic.nr;as de VPNNinu.1 P""." N'lWOrlC)e produtos para At".li~ação e
ElIpantio de Eq•••ipamento Firewlll ASA 5520, dI' acordO com •• condições
previ~laa nlS .specilic.ç6es Tecnicas Re1.SLT.11912012".1.1- Anexo I. M.inUll
de ContrITo, Ane.o X. A liCilaç'o r~ou irlClu.d. devidO a i"aceit.b,hd.de
de preço elas ~ci,.nles panicipantu do cenillT\e. por eaar acima do crittrio da
aceilabllidade deli",do pela Administraç'o. Pregoeiro.

EXTRATO DE CONTRATO
cn 820112306200- 1"*,0: 20 dias • dat.: 01/11112 - vllor: R$ 12.000.00.Cornflll.'
d,: [Iollim potltel rol.nlt!$lld •. Obieto: lubstil •••içio do sistem' de alimentaçl.o
da ponte rol/lnte innal.d. na ofocirl. de ma.n•••tençAo de mller;al rodante da
lapa, com lornecimento de mllleriai.e insumot

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
P,eglo EletrOnico", 156/2012-0C nl 443101440912012OC001203.Sarviços I~c-
nico. de m.nulellÇ'O 'on .ite" nos f!QLlip.menlolõde comunicaçio da dldol,
com lo.necimenlO de peças, nas condiç6es p,evilllas I\8SEspecirocaç6es Ttc-
nicM 8hicn Req"e'idaa REl.SLT.02Sf12v.2.0 - Ane.o I e Minuta.de Cont,"'o
•Ane.o VIII,p.nu inlegr.nles do Edital. O Pregoeiro comunica a hoITIologaç~
do julll'a",enlo1.diudicaç'o do objelo • "guinte empresa: O.movo do 8••",1
SlA, q•••e of8nou o meno' preço glob.l mensal de R$ 1.850,00. Pregoeiro.

Pregão Elelr6nico n' 137m12 • OC n' 443101«09120120C00113, Serviço. de
pintura interna e elOlIlrnanal dapend6nc," do POlõtOPouplrt",mpo R,beir'o Pre-
lO, em 're. 10lal .pro.imlda de 30S,41rnl, com lomec,mento de lodo. cc
•• rviços e mll.,i ••• necudriOI, A Pregoeira comunica qLl~loi IIomolog.do
o julgame"loI.djudicação • emp,eu BPS M.n",1enç'o Elét"c.Lld •. ME,QUI
ofl'f'loUo menor-preço glob.1 de R$ '30.000.00

.~.".'.'.G

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
P,egAo EIeI,6nico n' 158812H181- Fomecimerllo de 'leool etnico e solvente,
ch.pa d. dug.ne menOl, lechad •••r. padrio CPTMe tampa de prote~jo •••p.
c;fica. _ADJUDICADAS:OC02SS1_W.G DA CRUZM.E" item " R$ 1,157,2Se
ClARUSTECHNOlOGV00 BRASILLTDA.,item 2. RS 1".&40,00- 8ale: Outu-
brol12. AOC02628se,A t",I,d. opon •.•n.mel'lte.

AVISOS DE LICITAÇÃO
Preg'o Eletr6n;to nl 1SJn012 - cc 1'11443101U09120120C00201. Prest8Çlo
de •• rviço. d. seguro. r.mo Ir.nspOf'l' n.tional, nas condiçó" prlviataa n.
Minula d. Conlrato. Ane.o VII,p,"e inlegr.nle desla edilal. A seuto publiot.
d. processam •.nlOdo P.egào Eleu6nico .er' realilada no endereço eletr6nico
_ be<.•pgov b, ás 9h do di. 2711112012.O edil.1 poderA ter con••••l1ado e
cOpiu oblidas no. sitias www.bp.csp.gov.bre_e-negociO$p •••blicos.com.
br.ln1ormaçôelplraaQuislç'or'conSullldoed'lalnaProdesp.pelolelelonel'11
28'~6U6
Prega0 Ehm6nico n' 16f12012. OC n' U31014409120120C00219. Aquisição de
30 IIrinll] OesklOPS8asÍC.A lõusAo públic. de procesumemo do Pregto Ele-
1f6nico ser4 realizada no endereço eletr6nico www.bec.sp.gov.brl •• 9h do di.
27/1112012. O edital pode,á .er con •.ull.do e CÓP;1l$obtidas nOl silioa _.
bec.• p.gov.br e wwwe-negocioapublicos.com.br. Inlormaçóe. para aquisiç'oI
cenlLll1Ido edital na P,odup, pelo telefone 111' 2845.&446.

Pregio Elell6nico N".ASC/GMEl!i107f2012- Prestaç!1Ode serviços OI!!m.nulen-
çio, .eca'g' e leste hid,oslitíeo de cilindro. df! C02 do sistema .nti-inc6ndio
da UHEIlh. Solte,r•. cuja sede est' regisuade no município de UhaSolteirw'SP.
O ed,I.1 que estllbelete 81condiçbes de p."icipaçAo eslani dispon;vel para do-
wnload. pa";' de 09I11n012 no .itio d. CESP: _.cesp,c(lmb,'Licit'ç6",'
PragãoCESPOnline P••• a oblenção de "nha e credenci.mento. co"dicionan-
"" • p.níeipação, ace••• r o .itio:-C.dutll lU. Empreil". Agend.r viait•• 1'
26111n012 com o 5, Rober'lo Toyofumi 1(.g"'_I' Fo"alOx1l18137Q-7170, A
data d. iniciodo I"'vio das proposlU oco".r'. panir das oohOOhero horal do
dia 18111!2012 Me" 09hOOdo di. 1911112012. sendo quI' h 091101aerAdldo
,niciOa SesaAo Public. do PregA0 no sitio da CESP.Inlorm.ç6n: K.rlo•• T.I.:
11115613.3674.e-mail: karICl.silva@cesp.com.br

Pregão Elelt6nico n' ASClGAEJ5.6061101".fornecimento de c:onc:licionldo'de
solo &grlcOI•. O editei que eltabelece •• condiçõ", de p.f'licipaçllo estar' di•.
POIlivelpari elownlold. partir de 12/1112012 no sitio d. CESP:_.cesp.com.
brU.icitações\Preglo CESPOnfine. Pari. oblençAode senha e credencl.mento.
condicion.nles" p'rTicip.çjo, aceuar o .i'lio Kim.:"CldaSlre su' Empres.". A
daI:. de inicio do envio du proposl" ocorrer' I par1i. das 00h00 l~ero hor.' do
dia 2711112012,afias 09h30min. do di. 2811112012.tendo que b 09:30min. seri
4ado inicio. 5•••• 0 Publica do P'eg'o no aitio d. CESP.Inlormaç6es: Elise•.•-
Tel:ll11561321!i8e.m.il;eliHu.plÍve@>ceap,com.b,
Oepal1am.nlO d. Suprirrt8/'llOIpecT256

AVISO DE EDITAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pre<,jAo[lelr6nico n' 8160123062 - Pre$IIlÇAode serviços de reforml de calh8$
dO$llmoxarifados 003, 023 e .Imo.lllrifado de inservíveis, com fornecimenlo
de in",mo. - OC n'. 3132013709220120c03223 - Se$do Public.: 291111'2012
•• 05:00 II0rM -Inicio do pr'IO parllenvio df! propOSI' eletr6nica: 121111'2012
. A seM'o públ,c. de procu •• mento do Preçio Elelr6nico ser' re.lizada por
inllrmedio do Si",em. PregA0 Uetr6nico de Contralaç'o - BEC/SP:_.bee.
.p.gov.bI',A.emp,e •.•• inler.u.d8lemp.rtic.p.'d.I'cilaçãodeverlloob,ig ••
loriam,nle ,e.liur viail. lécnic. conforme ilem 2.' do edital. O .dilal estar'
disponõvel • paf'l;' do di. 09nl!2012. noa si'es www.cplm.sp.gov.br._.Dee.
sp.gov,br e wwwe-negociospublicos,com,b,.

PregA0Eletr6nico n"1638121061 • Fornecimemo de ,eaistores espe<:;f;c~ •••.
COVIde conl"'O elll1rico• CC nl: 3132013709n012OC02928 - Seuão Public.:
~ ••J7012 lla09:00 horas. CC n': 3732013709220'20(.02929 - Senão Public.:
05I12rn>12 h 09:00 horas -Inicio do 1"110 par. enviO de propostl e1etr6nic.:
12n1l2012 • A leuAo publica de proce5SamentO do Pregão Eletr6nice serA ,•.
.I>lad. po' lnlermédio do Sillema PregA0 Eletrônico de ConTralaçA<!- BECJ
SP. _.bec.at:,gov.bI'. O edital eslarA disponlvel a partir do di. 09/11n012.
nOI .il" www,cPlm.sp.gov.b'.www,bec .• p.gov.br e www.e-negociospublic:o ••
combr

----------------------

http://www.bp.csp.gov.bre_e-negociO$p
http://www.bec.sp.gov.brl
mailto:karICl.silva@cesp.com.br
http://www.cplm.sp.gov.br._.Dee.
http://www,cPlm.sp.gov.b'.www,bec


. . !

I.1
I



a.

PRODESP
Tecnologia da Informação

Considerando que:

•

I.

•

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO
EXECU~ÃO INTEGRADA DOS SE_RVIÇOS DE ADEQUAÇÃO
DE IMOVE~, DE IMPLANTAÇAO, DE OPERAÇÃO E
MANUTENÇAO DO POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR,
FIRMADO ENTRE A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP E O
CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO ,
REPRESENTADO PELA EMPRESA B2BR - BUSINESS TO
BUSIN~SS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., lÍDER DO
CONSÓRCIO.

I

/
PRO.03.5854

I
Pelo priesente term~, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SAO PAULO. PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra,
Estado I?e São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.o 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.o
62.577 P29/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, o
CONSORCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição
devida~ente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069131, conforme Anexo VIII do
PRO.00.5854, representado pela empresa B2BR - BUSINESS TO BUSINESS
INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., lÍDER DO CONSÓRCIO, com sede na Av. Yojiro
Takaok~, nO4384 - conjunto 1010 - 10° andar, Shopping Service, Bairro Alphaville _
Santan~ de Parnaíba 1 SP, CEP 06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob n.OI

01.162.636/0001-00, doravante designada simplesmente CONTRATADA, representadas
neste ato por seus representantes legais ao final designados e assinados, têm entre si
justo e ~certado a presente retificação e ratificação ao contrato de prestação de serviços
de gestão abrangendo execução integrada dos serviços de adequação de imóvel, de ~
implantéção, de operação e de manutenção do Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
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PRO.03.5854

Em 29 de outubro de 2012 foi registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo _
JUCESP, sob o número 473.153/12-9, a 9a Alteração e Consolidação do Contrato Social
da ALTERNATIVA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., devidamente aprovando
a alteração da razão social para 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLlCO.PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
conforme documentação anexada no processo Arquivo Geral n.o 84.167/11/01.

•

Em 01 de abril de 2013 foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo _
JUCES'p, sob o número 125.913/13-8 a 1a Alteração e Aditamento do Contrato Social do
CONSORCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO, devidamente aprovando a alteração
na composição, participação e liderança do Consórcio, conforme documentação anexada
no processo Arquivo Geral n.o 84.167/11/01.

Retificam e Ratificam o Contrato PRO.OO.5854:

1.2

1.3

I - RETIFICAÇÃO

1.1. A 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLlCO.PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., assume a partir
de 01 de abril de 2013, data do registro na JUCESP da 1a Alteração e Aditamento
do Contrato Social do CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO, a
liderança do Consórcio, que tem a integral responsabilidade pela execução e
cumprimento de todas as cláusulas, obrigações, condições e preços ajustados,
vigência e demais obrigações, previstas no Contrato PRO.00.5854, celebrado em
08 de junho de 2010.

1.1.1 Os dados da CONTRATADA passam a ser o: "CONSÓRCIO CIDADE
ADEMAR POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição ~
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069131, conforme Anexo
VIII do PRO.00.5854, representado pela empresa 3P BRASIL -
CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLlCO.PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., LíDER DO
CONSÓRCIO, com sede na Av. Yojiro Takaoka, nO4384, 5° andar, sala 507,'
Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de Parnaíba 1 SP, CEP *
06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 01.259.348/0001-60".

Fica retificado o Anexo VIII - INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUiÇÃO
DE CONSÓRCIO do PRO.00.5854, para constar as alterações d~.,ÇONSÓRCIO
CIDADE ADEMAR POUPATEMPO, sendo substituído pelo él~.. t.t~a este

'o~. ..~ Il',termo. "'o.",""'c; !.t'1£~ o~'rh;;c ~o ~6
~" •••.•• , " :f<

A presente retificação foi autorizada pela Diretoria ~~~tiva, ~." ~
documentos constantes no Processo PRODESP n° 84.167/t~ ô ~4? "Q 1••)~"
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PRO.03.5854

11 - RATIFICAÇÃO

2.1 Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
PRO.OO.5854 e seu termo, desde que não colidentes com as do presente termo

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em duas
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Taboão da Serra, ),i de Jv \ ho de 20J~.

J?-
!J~~!O _~~illli~~~Z:~-"-'-1(J~~-~'- Hnia.Virgim S.Andrade

'Admzr Donlzetl Ferro Supennlenden edfrOperaçôes
Direforde Ma!r:13.523.9

CQMR~l:JM;iWittJaROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

,~
3P BRASIL - ONSUt. TORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇ~" D/E'. ~RCERIAS P.ÚBLlCO-
PRIVADAS E PARTlClBAÇOES LTDA., L1DER DO
CONSÓRCIO CIDAD~AD~M~ PO~;ATEMPO:J 'U"'b e, '-i Q \I~

TESTEMUNHAS:
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PRODESP

Tecnologia da Informação

ANEXO VI

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO

PRO.OO.5854

Órgão ou Entidade: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

Contrato nO(de origem): PRO.00.5854

•
Objeto:

Contratante:

Contratada:

Prestação de serviços de gestão, abrangendo execução integrada dos
serviços de adequação de imóvel, de implantação, de operação e
manutenção do Posto Poupatempo Cidade Adernar, localizado na cidade
de São Paulo / SP, na Avenida Cupecê n.o 5.497, Bairro Jardim Prudência,
CEP 04365-001.

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL S/A.,
líDER DO CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos
e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

fi
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PRO.03.5854

ANEXO VIII

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUiÇÃO DE CONSÓRCIO
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INSTRUMENTO PARiLC\JLAR DE 1~AUERAÇ.hO .~:ADITAMENTO DO CONTRATO

SOCIAL DO CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO

NIRE 35500069131

B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL LTOA, pessoa jurídica de direito

privado com sede em Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Av. Yojiro Takaoka, 4384, CJ,

1010, Alphaville, inscrita no CNPJ sob n° 01.162.636/0001-00, e na JUCESP sob o NIRE

35218898729, representada neste ato na forma de seu contrato social por seus Administradores, Sr.

José Romão, portador da cédula de identidade RG nO6.485.514 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob

nO904.310,818-91, com endereço na Av. Parkinson, 35, Apto 1.003 - Cond. Gramercy Park - Bairro

Alphaville Empresarial - Barueri - SP, CEP - 06465-136, e Sr. Paulo César Lopes Zeredo,

portador da Carteira de identidade nO619.657 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o nO040.971,838-69,

residente e domiciliado na Quadra 104, Lote 8/10, Bloco A, Apartamento 1101, Águas Claras, CEP

71909-180, Brasília - DF, doravante designada simplesmente "B2BR" ou "EMPRESA LíDER";

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTiCA LTDA, pessoa juridica de direito privado

com sede em Santana de Parnaíba, Estado de São Paulo, na Calçada Arcturo, 12 - Centro de Apoio

11, Sala 22 (Parte 1) - Alphaville, CEP: 06.541-070, inscrita no CNPJ sob n° 07.917.303/0001-12, e

na Junta Comercial do Estado de São Paulo ("JUCESP") sob o NIRE 35220579805, representada

neste ato por seu Diretor Administrativo, Sr. Fernando Antonio Lourenço Graton Junior, portador

da Cédula de Identidade RG nO15.764.990-8 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 097.127.978-05,

com endereço na Rua Ramos Batista, 444 - 6° andar, Vila Olimpia, São Paulo/SP e por seu Diretor

Comercial, Sr. Plínio Ripari, portador da Cédula de Identidade RG nO9.416,928-7 - SSP/SP e do ~

CPF/MF nO069.318.168-02, com endereço na Rua Ramos Batista, 444 - 6° andar, Vila Olimpia, São l*. s *
Paulo/SP, doravante designada simplesmente, "SHOPPING DO CIDADÃO";
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sob o NIRE 35217932893, (8yjes;~ntada ne:)te 3tO por $~u.ad;ninistrador na forma de seu contrato

social, Sr. José Romão, portador da Cédula de Identidade RG nO6.485.514 SSP/SP, inscrito no

CPFiMF sob n° 904.310.818-91, com endereço na Av. Parkinson, 35, Apto 1.003 - Cond. Gramercy

Park - Bairro Alphaville Empresarial - Barueri - SP, CEP - 06465-136, doravante designada

simplesmente "ALTERNATIVA";

As partes acima nomeadas e qualificadas, na qualidade de únicas consorciadas do "CONSÓRCIO

CIDADE ADEMAR POUPATEMPO", inscrito na JUCESP sob o NIRE 35500069131, constituído

para atender ao contido no Edital do Pregão Presencial nO 007/2010 da Companhia de

• Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP, cujo resultado foi homologado por

ato publicado na página nO86, da edição de 28 de Abril de 2010 do Diário Oficial do Estado de São

Paulo deliberam, de pleno e comum acordo, e nos termos das Cláusulas 5.5, 6.5, 9.1, 11.3 e 11.8 do

Contrato Social do Consórcio Cidade Ademar Poupatempo celebrar a presente alteração contratual,

mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1- DA MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO DA ALTERNATIVA:

Por conta da 9a Alteração Contratual da Alternativa, essa sociedade passou a ser denominada 3P

Brasil- Consultoria e Projetos de Estruturação de Parcerias Público-Privadas e Participações Ltda.,

doravante designada "3P".

11- DA CISÃO DA 828R E VERSÃO DE ACERVO PARA A 3P:

M~[(Jo*)
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1. Em conseqüência dos e';en:os acima, a.:;P F'Clssaa ser. a Empresa Líder do Consórcio Cidade

Ademar Poupatempo, consolidando ainda a participação da 828R.

2. Dessa forma, os ilens 3.1 e 3.4 da Cláusula Terceira, os itens 5.1 e 5.6 da Cláusula Quinta, o item

7.1 da Cláusula Sétima, o item 8.1.1 da Cláusulél Oitava e o ilem 12.1 da Cláusula 12, lodos do

Contrato Social passarão a ter a seguinte redação:

•
"3.1 - O CONSÓRCIO é liderado pela Consorciada 3P, a qual compete, dentre outras

atribuições, a representação do consórcio e das Consorciadas perante a CONTRATANTE e a

terceiros, cujo representante legai é o Sr. José Romão, brasileiro, divorciado, administrador de

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nO6.485.514 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob

n° 904.310.818-91."

"3.4 - Na liderança do CONSÓRCIO, a 3P terá plenos poderes para representá-lo, podendo,

inclusive, receber citações, responder adminislrativa ou judicialmente, interpor e desistir de recursos,

firmar contratos e praticar todos os atos necessários à perfeita execução do Contrato Administrativo.

A liderança de que trata este tópico não dá à EMPRESA L1DER a possibilidade de assumir

compromissos e/ou qualquer forma de obrigação, decorrente ou não do Contrato Administrativo

firmado, sem a prévia deliberação e anuência das demais consorciadas, nos termos da cláusula 6 e

11.3 do presente instrumento."

"5.1 - A participação de cada uma das Consorciadas nos direitos, obrigações, riscos, lucros

e perdas relativa ao Contrato Administrativo a ser firmado com a CONTRATANTE se dará nas

seguintes proporções:

PERCENTUAIS (%)

02:10

CONSORCIADAS
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"5.6 - Todos os aviso.:; r:rev:stos n'J CUI];' ato Soc.ial serão remetidos aos endereços d

Consorciadas abaixo relacionados, aos cuidados dos REPRESENTANTES designados por ca a

consorciada na forma da cláusula 6.1 e seguintes, por telegrama ou carta registrada com

comprovante de recebimento. Os avisos por intermédio de fac-símile ou e-mail deverão ser

confirmados, por carta registrada, dentro de 7 (sete) dias da transmissão, sob pena de não serem

considerados e não produzirem efeitos.

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-

PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Avenida Yojiro Takaoka, 4384, 5 Andar, Sala 507, Alphaville, CEP: 06.541-038;

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA LTDA.

Calçada Arcturo. 12, Centro de Apoio 11, sala 22, Santana de Parnaíba/SP, CEP: 06541-070;

"7.1 - A administração do CONSÓRCIO ficará a cargo da 3P, que atuará nos estritos termos

e limites das decisões que forem tomadas nas Reuniões de Consorciadas."

"8.1.1 - Na condição de EMPRESA LíDER, ficará sob a responsabilidade da 3P a

manutenção, atualização e publicidade às demais Consorciadas dos registros e livros

contábeis de que trata a cláusula 8.1. Os referidos registros deverão ser apresentado à

qualquer das Consorciadas, sempre que solicitado, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a

requisição. "

"12.1 - Na forma do item 6.1 acima, neste ato as Consorciadas nomeiam seus respectivos

REPRESENTANTES, que dispõem de poderes e estão devidamente autorízados a representá-

las de forma ampla e irrestrita perante o CONSÓRCIO, conforme segue:
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- SHOPPING DO CIDADÃO: Sr. Fernand? Âiit?nio Lou:re.nç{' Graton Junior, portador da Cédula

de Identidade RG nO15.764.990-8 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 097.127.978-05.

3. Em virtude das deliberações acima, as consorciadas deliberam pela consolidação do Contrato

Social do Consórcio Cidade Ademar Poupatempo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

1. DO OBJETO

1.1 - Constitui objeto do CONSÓRCIO a soma de esforços, capacidades econômico- firianceiras,

operacionais e gerenciais das Consorciadas, para a prestação de serviços de gestão de central de

atendimento ao cidadão, abrangendo execução de serviços de adequação de imóvel e prestação

integrada dos serviços de implantação, operação e manutenção do Posto Poupatempo Cidade

Ademar, de acordo com a descrição dos serviços constante do Edital de Pregão Presencial nO

007/2010 e seus anexos, sob a condução da PRODESP (doravante denominada simplesmente

CONTRATANTE), cuja prestação de serviços (doravante, Contrato Administrativo) foi adjudicada ao

CONSÓRCIO.

2. DA DENOMINAÇÃO E SEDE

2.1 - O CONSÓRCIO ora constituido denomina-se CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR

POUPATEMPO.

2.2 . As Consorciadas assumem o compromisso expresso de que o CONSÓRCIO não se
/

constitui, nem se constituirá em pessoa juridica ou grupo econômico, mantendo as consórciadas

suas respectivas personalidades jurídicas, não respondendo, solidariamente, por~brigaçÕes

assumidas com terceiros que não sejam aquelas contraídas com a CONTRATANT ~m decorrência

do Contrato Administrativo.

'\ /
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2.3 - O CONSÓRCIO te'n ~d& na Av: Cupccê, nO5.437 - Jardim Prudência - São Paulo - S

-CEP 04.365-001, podendo abrir e fechar filiais, escritórios e depósitos em qualquer parte

território nacional, obedecidas as formalidades legais e contratuais atinentes à matéria.

3. DA L1DERANCA E REPRESENTACÃO LEGAL

3.1 - O CONSÓRCIO é liderado pela Consorciada 3P, a qual compete, dentre outras

atribuições, a representação do consórcio e das Consorciadas perante a CONTRATANTE e a

terceiros, cujo representante legal é o Sr. José Romão, brasileiro, divorciado, administrador de

empresas, portador da Cédula de Identidade RG nO6.485.514 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob n°

904.310.818-91.

3.2 - Nos impedimentos e/ou ausências do Sr. José Romão, o CONSÓRCIO será representado

por um procurador, através de instrumento público ou particular com poderes específicos,

determinando expressamente os aios que poderá praticar. O mandato será outorgado por prazo

determinado, vedado seu substabelecimento.

3.3 - A EMPRESA LíDER está expressamente autorizada pelas demais Consorciadas a

representá-Ias e receber instruções em nome do CONSÓRCIO. sem prejuízo da responsabilidade

solidária das Consorciadas por todas as obrigações do CONSÓRCIO junto a CONTRATANTE ou a

terceiros, durante a execução do Contrato Administrativo e mesmo após seu término. desde que

contraídas durante a vigência do CONSÓRCIO ou como consequência da execução do Contrato

Administrativo.

3.4 - Na liderança do CONSÓRCIO, a 3P terá plenos poderes para representá-lo, podendo,

A liderança de que trata este tópico não dá à EMPRESA L1DER a
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4. DA VIGÊNCIA

4.1 - O CONSÓRCIO terá seu prazo de vigência iniciado com a assinatura deste instrumento e

perdurará pelo prazo de vigência do Contrato Administrativo, bem como de suas eventuais

prorrogações, estendendo-se até a integral execução e quitação do Contrato Administrativo,

podendo ser acrescido de 12 (doze) meses, destinados ao encerramento e liquidação do

CONSÓRCIO, nos termos do artigo 57, inciso" e 9 4° da Lei 8.666/93.

4.2 - A responsabilidade individual e solidária das Consorciadas em face dos prestadores de

serviços, contratados, terceiros e da Administração Pública, decorrente dos direitos e obrigações

constituídos e contraidos durante a vigência do CONSÓRCIO, persistirá mesmo

após a sua extinção ou liquidação.

5. DA PARTICIPAÇÃO

5.1 - A participação de cada uma das Consorciadas nos direitos, obrigações,. riscos, lucros e

perdas relativas ao Contrato Administrativo a ser firmado com a CONTRATANTE se dará nas

seguintes proporções:

_.
CONSORCIADAS PERCENTUAIS (%) .-l

I
3P 85

SHOPPING DO CIDADÃO 15
-------:

I TOTAL 100% I

i

0234
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CONSÓRCIO, de acordo corol a prqrama~~o finétllceira p~r e~aselaborada e aprovada e/ou com a

necessidades e contingências que porventura surgirem.

5.4 - Havendo antecipação de valores por qualquer das Consorciadas, deverão as demais, no

prazo máximo de 5 (cinco) dias, repor a sua respectiva participação para a Consorciada que

antecipou os valores em favor do CONSÓRCIO, desde que tal antecipação tenha sido aprovada

pelas demais Consorciadas nos termos da cláusula 6.5 deste instrumento.

5.5 - As Consorciadas poderão deliberar pela cessão ou transferência de suas

participações, entre si ou a terceiros, mediante autorização prévia e expressa da

CONTRATANTE e assegurado o direito de preferência das demais Consorciadas na substituição da

participação que será cedida ou transferida.

5.6 - Todos os avisos previstos no Contrato Social serão remetidos aos endereços das

Consorciadas abaixo relacionados, aos cuidados dos REPRESENTANTES designados por cada

consorciada na forma da cláusula 6.1 e seguintes, por telegrama ou carta registrada com

comprovante de recebimento. Os avisos por il)termédio de fac-simile ou e-mail deverão ser

confirmados, por carta registrada, dentro de 7 (sete) dias da transmissão, sob pena de não serem

considerados e não produzirem efeitos.

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Avenida Yojiro Takaoka, 4384, 5 Andar, Sala 507, Alphaville, CEP: 06.541-038;

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA LTOA.

Calçada Arcturo, 12, Centro de Apoio 11, sala 22, Santana de Parnaiba/SP, CEP: 06541-070;

6. DA REUNIÃO DE CONSORCIADAS

023~ 1 ? I?':l
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6.1 - Na Reunião de Cor.sQr:iaCas, w1VC'Ca~~ e ins!é'larl9'la forma deste Contrato Social,

serão tomadas todas as decisões administrativas e diretivas do CONSÓRCIO, após deliberação

conjunta dos REPRESENTANTES nomeados nos termos da cláusula 6.2 abaixo.

6.2 . Cada uma das Consorciadas indicará. um preposto, que a representará em face do

CONSÓRCIO e será denominado REPRESENTANTE.

6.3 - O REPRESENTANTE indicado por qualquer das Consorciadas poderá ser substituído a

qualquer tempo, desde que outro ocupe sua vaga imediata e ininterruptamente e seja

obrigatoriamente indicado pela mesma Consorciada que nomeou o REPRESENTANTE substituído .

6.4 - Cada REPRESENTANTE representará a respectiva Consorciada durante todo o prazo de

vigência do CONSÓRCIO, salvo se for substituído na forma acima prevista.

6.5 - Salvo quando este Contrato Social estipular de modo diverso, todas as deliberações do

CONSÓRCIO sempre serão tomadas por votos que representem participação das CONSORCIADAS

equivalente a 75% (sete e cinco por cento), cabendo a cada Consorciada o mesmo numero de votos

correspondente à participação que detiver no CONSÓRCIO por ocasião de cada deliberação. Para

validade de cada decisão, bastará assinatura de REPRESENTANTES que representem o percentual

previsto na cláusula.

6.6 - As Consorciadas reunir-se-ão a qualquer tempo. na sede do CONSÓRCIO ou em outro

local previamente determinado. para deliberar e tratar de assuntos de interesse do CONSÓRCIO e

da execução do Contrato Administrativo.

6.7 - As Reuniões de Consorciadas serão convocadas mediante aviso prévio enviado a cada
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6.8 - Os trabalhos das P.S!u!liõE'~de r,ora.S\x.;;'adasserão dirigidos por mesa composta de

Presidente e Secretário, escolhidos entre os presentes e seu conteúdo e resultado será formalizado

através de atas assinadas por todos os REPRESENTANTES.

6.9 . Nos limites de suas atribuições e poderes, é licito aos REPRESENTANTES constituírem

mandatários para representá-los nas Reuniões de Consorciadas, através de instrumento público ou

particular com poderes específicos, determinando expressamente os atos que poderão praticar. O

mandato será outorgado por prazo determinado, vedado seu substabelecimento.

6.10 - As Reuniões de Consorciadas ocorrerão com periodicidade mensal, podendo ser

convocada ordinária elou extraordinarlamente, de acordo com as necessidades na execução do

objeto do presente Consórcio, por qualquer das Consorciadas, observada a forma prevista na

cláusula 6.7 deste instrumento.

7. DA ADMISTRAÇÃO DO CONSÓRCIO

7.1 - A administração do CONSÓRCIO ficará a cargo da líder 3P, que atuará nos estritos termos

e limites das decísões que forem tomadas nas Reuniões de Consorciadas.

8. DA ESCRITURAÇÃO E FATURAMENTO

8.1 - O CONSÓRCIO manterá registro contábil de suas operações em Livro Diário próprio,

devidamente registrado. O registro contábil das operações no CONSÓRCIO corresponderá ao

somatório dos valores das parcelas das pessoas jurídicas Consorciadas, individualizando

proporcionalmente à participação e responsabilidades que couberem a cada Consorciada, na

proporção de sua respectiva participação no CONSÓRCIO.



•



•

8.2 - A despeito do contido no item 8.1 acima e consideradas suas respectivas participações,

cada Consorciada deverá escriturar as operações do CONSÓRCIO nas suas próprias

contabilidades. livros contábeis, fiscais e auxiliares, bem como apropriar as respectivas receitas,

custos e despesas incorridos.

8.3 - Cada Consorciada deverá emitir nota fiscal ou fatura própria contra a CONTRATANTE,

mensal e proporcionalmente á respectiva participação no CONSÓRCIO, fazendo constar do histórico

de referido documento que se trata de 'operação vinculada ao CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR

POUPATEMPO" .

8.4 - Cada Consorciada fica obrigada a recolher integral e pontualmente, todo e qualquer tributo

que incida ou venha a incidir sobre as operações do CONSÓRCIO, na proporção de sua respectiva

participação, devendo exibir os respectivos comprovantes de pagamento às demais Consorciadas

ou á CONTRATANTE, sempre que solicitado.

8.5. Cada Consorciada participará nas receitas e nos lucros, assim como contribuirá nos custos,

despesas e prejuízos incorridos para a execução do Contrato Administrativo e defesa de seus

respectivos interesses, na razão direta de sua participação no CONSÓRCIO.

•
9. DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES

9.1 - As Consorciadas assumem o compromisso expresso de que o CONSÓRCIO somente

poderá ter sua composição ou constituição alterada, ou sob qualquer forma modificada, até o total
/

cumprimento do Contrato Administrativo, com a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE.

9.2 - As Consorciadas responderão conjunta e solidariamente, em face da COLTANTE ou

de terceiros, por todas as obrigações assumidas e por todos os atos pr Icados ou prejuízos

causados pelo ou em nome do CONSÓRCIO, quer na fase de licitaçã , quer na constituição do

CONSÓRCIO, quer na execução Contrato Administrativo e ser firma ,até o recebimento definitivo
l4,v.

dos serviços objeto de licitação .•:CfB/io1!iJ't1jJ J~d
'''N~'';'''---'~Oll':"'"~ o ...~.. "
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proporção da sua respectivas pa,ii~{)ações, por ~1l;1S; obrig;::çõe~. de ordem técnica, fiscal,

previdenciária, cível, criminal e/ou administrativa, até a conclusão. do Contrato Administrativo e

mesmo após esta, desde que decorram da execução de referido Contrato.

9.3 . Cada uma das Consorciadas será responsável perante a outra, única e exclusivamente,

pelos danos diretos efetivamente comprovados, decorrentes do inadimplemento de quaisquer das

disposições deste Contrato Social, sem prejuízo da responsabilidade solidária de todas perante a

CONTRATANTE e/ou terceiros.

9.4 • A Consorciada que for obrigada a indenizar a CONTRATANTE ou terceiros, por danos

causados em conseqüência de erro, dolo, coação, negligência, imprudência ou imperícia de outra

Consorciada, terá direito ao imediato, completo e total reembolso de todas as importâncias por ela

despendidas a esse título, por parte da Consorciada que deu origem ao dano.

9.5 - As Consorciadas prestarão mútua e recíproca colaboração técnica, comercial e financeira.

dentro da proporção de suas participações no CONSÓRCIO, trocando as informações que se

fizerem necessárias ao fiel desempenho das tarefas atribuídas a cada uma e à coordenação e

integração de toda e qualquer obrigação que venha a ser objeto do Contrato Administrativo,

mantendo-se mutuamente cientes e informadas dos assuntos relacionados ao CONSÓRCIO ou ao

Contrato Administrativo, tão logo delas tenham conhecímento.

9.6 - As Consorciadas reconhecem a sua obrigação de, mesmo após o término do prazo de

vigência do Contrato Administrativo, arcar, na proporção estabelecida no item 5.1 acima, com todos

e quaisquer passivos ou contingências, conhecidos ou não, de qualquer natureza, inclusive

honorários periciais, advocatícios ou de Tribunais arbitrais, decorrentes do exercício das atividades

deste CONSÓRCIO ou de condenações do CONSÓRCIO ou das Consorciadas em eventuais

procedimentos administrativos ou ações judiciais, sejam eles de natureza cível, trabalhista, fiscal,

previdenciária, acidentária ou de qualquer outra natureza, que rem ajuizadas pela

iadas, em decorrência da

? ~'J
1 C I,.....,
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9.7 - Nenhuma das Consorciadas poderá usar o nome, razão social, logotipo, logomarca,

dominio de internet ou qualquer outro sinal distintivo de outra Consorciada, sem sua concordância

prévia e expressa.

•

9.8 - O CONSÓRCIO não constituirá grupo econômico e as Consorciadas manterão suas

respectivas personalidades e responsabilidades jurídicas, não respondendo, solidariamente por

obrigações assumidas com terceiros, que não sejam relacionadas ao Contrato Administrativo do

Posto Poupatempo Cidade Ademar celebrado com a PRODESP .

10. DO SIGILO E CONFIDENCIALlDADE

-' {

~/ f\
----- ")

10.1 - Considerando que as Consorciadas terão acesso a informações confidenciais umas das

outras e também da CONTRATANTE, por força deste Contrato Social e do Contrato Administrativo,

relacionadas ás suas atividades, projetos, clientes, documentos, softwares. negócios, dados e toda e

qualquer informação que por sua natureza demande sigilo e confidencial idade (doravante

designadas simplesmente "Informações Confidenciais"), obrigam-se e concordam em manter em

caráter confidencial, durante a vigência do CONSÓRCIO e do Contrato Administrativo e mesmo

após os seus términos, por um prazo de 05 (cinco) anos, todas as Informações Confidenciais

recebidas umas das outras e da CONTRATANTE, desde que sejam com a denominação •

Informações Confidenciais" .

10.2 - As Consorciadas, neste ato, obrigam-se por seus sócios, diretores, prepostos,

empregados. representantes, subcontratados. procuradores e prestadores de serviços que tiverem

acesso às Informações Confidenciais, responsabilizando-se por alertá-los e instruí.los sobre o

caráter confidencial de tais informações, além de adotar as medidas necessárias para evitar que as

Informações Confidenciais sejam por eles divulgadas ou transferidas a terceiros.

•



I.

"."

•

•



•

se autorizadas por escrito pela Con~or[.iad3 reVeI9d0r;.j.11~Informi3çãc .Confidencial ou no caso da

informação tornar-se de domínio público, obrigação esta que subsistír'á ao término do prazo deste

Contrato Social.

10.4 - As Consorciadas obrigam-se a utilizar as Informações Confidenciais exclusivamente para

a consecução dos objetivos previstos neste Contrato Social e no Contrato Administrativo, sendo

terminantemente proibida a utilização de tais Informações Confidenciais de forma ou com propósitos

diversos dos aqui pactuados .

10.5 - As Consorciadas reconhecem que a divulgação e/ou o uso indevido e não autorizado das

Informações Confidenciais caracterizam ato ilícito e legitimam a Consorciada comprovadamente

prejudicada a adotar as medidas judiciais cabíveis para fins de responsabilização administrativa, civil

e/ou criminal.

10.6 - As Consorciadas reconhecem e aceitam que as obrigações estipuladas nesta Cláusula

são necessárias e razoáveis para a proteção dos seus respectivos negócios, bem como da

CONTRATANTE e reconhecem que somente indenizações pecuniárias podem ser inadequadas

para compensar a Consorciada prejudicada ou a CONTRATANTE em decorrência de inadimplência

quanto à obrigação de sigilo e confidencialidade. Dessa forma, as Consorciadas reconhecem que,

sem prejuizo de quaisquer outros remédios judiciais ou administrativos disponíveis, poderá a

Consorciada prejudicada requerer ordens ou limínares para prevenir ou interromper a continuidade

do inadimplemento da CONSORCIADA infratora e pleitear a reparação das perdas, danos e lucros

cessantes que sofrer.

10.7 - Toda e qualquer informação de natureza técnica, comercial, tecnológica, econômica,

financeira, fiscal, legal ou protegida pelas normas de propriedade intelectual e direitos autorais,

adquirida ou levada ao conhecimento das Consorciadas em virtude da execução do Contrato
/

Administrativo, é de propriedade exclusiva da Consorciada detentora da informação, não implicando

nem se presumindo sua cessão ou licenciamento, seja a que título for, às demais onsorciadas ou á

strativo. salvo quando

0241
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11.3 - Toda e qualquer alteração ao presente Contrato Social somente será considerada válida e

eficaz se aprovada pelo voto da maioria das Consorciadas e se realizada por escrito e assinada

pelos representantes legais das Consorciadas que representem essa maioria, bem como se for

devidamente arquivada na Junta Comercial competente.

10.8 - Respeitadas as cláusulas e condições do Contrato Âdministrativo e sua natureza

confidencial, fica expressamente acordado que as Consorciadas não poderão transferir ou

reproduzir a qualquer titulo, no todo ou em parte, a qualquer outra empresa, pessoa ou grupo,

qualquer informação a que tenham acesso em decorrência da execução do Contrato Administrativo,

salvo mediante autorização por escrito da Consorciada detentora da informação, sendo certo que as

Consorciadas envidarão seus esforços para manter o sigilo de tais informações.

11. DAS DISPOSiÇÕES GERAIS

11.1 - O presente Contrato Social substitui e prevalece sobre o "Instrumento Particular de

Compromisso de Constituição de Consórcio" firmado pelas Consorciadas em 19 de abril de

2010, naquilo em que com ele conflitar.

11.2 - Em caso de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial de qualquer das

Consorciadas, seus efeitos não se estenderão às demais. Nos termos do S 20 do artigo 278 da Lei

6.404/76, nessas hipóteses o CONSÓRCIO prosseguirá suas operações com as demais

Consorciadas, sem solução de continuidade, providenciando-se a alteração do presente Contrato

Social no prazo de 10 (dez) dias contados da ciência pelas demais Consorciadas da falência,

recuperação judicial ou extrajudicial. Eventuais créditos da Consorciada em estado falimentar serão

apurados pelas demais Consorciadas e depositados judicialmente, no respectivo processo de

falência ou recuperação judicial, em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas.
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11.5 - O presente Instrumento não implica qualquer exclusividade entre as Consorciadas para o

desenvolvimento de outros negócios, ainda que de mesma natureza, que não se refiram diretamente

ao Contrato Administrativo, suas prorrogações e ampliações.

11.6 - Neste ato e por este Instrumento as Consorciadas obrigam-se irrevogável e

irretratavelmente, por si e por suas sucessoras a qualquer título, hipótese em que as empresas

resultantes da reorganização societária de qualquer delas permanecerão responsáveis pelas

obrigações aqui assumidas.

11.7 - As Consorciadas declaram que consultaram todos os seus órgãos diretivos e

deliberativos, inclusive os órgãos responsáveis pela autorização da alienação dos bens dos do ativo

permanente de cada uma delas, bem como que obtiveram todas as autorizações e anuências

necessárias para assumir as obrigações previstas neste Contrato Social, de modo que os seus

signatários responsabilizam-se pessoalmente pela veracidade desta declaração e pelas

consequências que suas omissões ocasionarem.

11.8 - Os direitos e obrigações do presente Contrato Social, bem como do Contrato

Administrativo, não poderão ser cedidos ou transferidos a terceiros, no todo ou em parte, salvo com

a prévia, expressa, inequívoca e válida autorização da CONTRATANTE.

11.9 - O fato de uma das Consorciadas deixar de exigir, a qualquer tempo, o cumprimento de

qualquer das disposições deste Contrato Social não será considerado uma renúncia a tais

disposições ou novação e não afetará de qualquer forma a validade deste, sendo considerada mera

liberalidade.

quaisquer

11.10 - É vedado, sob pena

Consorciadas ou do CONSÓRCIO
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11.11 - Neste ato as Consorcié'da~ ot;rigam-se ;; a.,,,inar o Contrato Administrativo em conjunto

com a EMPRESA LíDER, na qualidade' de anuentes e devedoras 'solidárias das obrigações nele

previstas.

11.12 - As obrigações referidas neste Contrato Social têm execução específica. nos termos dos

artigos 461, 461-A, 632, 639 e seguintes do Código de Processo Civil e poderão ser exigidas por

meio de medida cautelar ou processo de execução, valendo este Contrato Social como título

executivo extrajudicial.

12. DA NOMEAÇÃO DOS REPRESENTANTES

12.1 - Na forma do item 6.1 acima, neste ato as Consorciadas nomeiam seus respectivos

REPRESENTANTES, que dispõem de poderes e estão devidamente autorizados a representá-Ias

de forma ampla e irrestrita perante o CONSÓRCIO, conforme segue:

• 3P: Sr. José Romão, portador da Cédula de Identidade RG nO6.485.514 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob n° 904.310.818-91.

- SHOPPING DO CIDADÃO: Sr. Sr. Fernando Antonio Lourenço Graton Junior, portador da

Cédula de Identidade RG nO15.764.990-8 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 097.127.978-05.

/

£--'-1 __
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13.1 - As PARTES elegem o Foro da Comarca de São Paulo c o único competente par~ ..."
. /

cial, com renúncia expres á a

12.2 - Todos os avisos previstos no Contrato Social e demais comunicações relativas ao

presente Consórcio deverão ser realizadas nos endereços constantes na cláusula 5.5, devendo os

REPRESENTANTES ora indicados ser pessoalmente indicados em qualquer comunicação, nos

termos do presente Contrato Social.

13. FORO

o
~
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E por estarem cientes e de ac.)rd,) cclm tud,~ qd-1n:o constOJ do oresente Contrato Social, as

Consorciadas o assinam na presença de 2 (duas) testemunhas, em 6 (seis) vias de igual teor e

forma, para um único efeito, sendo 1 (uma) via destinada a cada Consorciada e as 3 (três) vias

remanescentes destinadas ao arquivamento perante a Junta Comercial competente e posterior

publicação da respectiva Certidão de Registro, na forma da lei.

São PauloU de fevereiro de 2013.

22/23

TESTEMUNHAS
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TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO
EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERViÇOS DE ADEQUAÇÃO DE
IMÓVEL, DE IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR, FIRMADO ENTRE
A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - PRODESP E O CONSÓRCIO CIDADE
ADEMAR POUPATEMPO, REPRESENTADO PELA EMPRESA 3P
BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO
DE PARCERIAS PÚBLlCO.PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES
LTDA., LíDER DO CONSÓRCIO.

PRO.04.5854

Pelo presente termo, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO. PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, Estado
de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.o 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.oe 62.577',929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, o
CONSORCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069131, conforme Anexo VIII do
PRO.00.5854, representado pela empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
LíDER DO CONSÓRCIO, com sede na Av. Yojiro Takaoka, n° 4384, 5° andar, sala 507,
Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de Parnaíba 1 SP, CEP 06541-038, inscrita no
CNPJ/MF sob n.o 01.259.348/0001-60, doravante designada simplesmente CONTRATADA,
representadas neste ato por seus representantes legais ao final designados e assinados, têm
entre si justo e acertado a presente retificação e ratificação ao contrato de prestação de
serviços de gestão abrangendo execução integrada dos serviços de adequação de imóvel, de
implantação, de operação e de manutenção do Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

•
Considerando que:
Em 28 de fevereiro de 2014 foi celebrado, pelas consorciadas, o Instrumento Particular de
Re-Ratificação de Memorando de Entendimentos, onde consta que a 3P BRASIL -
CONSULTORIA E .PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO •
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA. assume a participação do SHOPPING DO CIDADÃO
SERViÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. no CONSÓRCIO CIDADE ADEMAR POUPATEMPO
e se obriga a apresentar oportunamente o Termo de Encerramento do Instrumento Particular
de Consórcio, conforme documentação anexada no processo Arquivo Geral n.o 84.167/11/01.

Retificam e Ratificam o Contrato PRO.00.5854:

I - RETIFICAÇÃO

0246
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A 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETÇ>S"~.F ESTRUTURAÇAO DE C4..
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTI~I.i~ LTDA., assume a ~)
responsabilidade pela. execução. e~cu~primento. &'~~~t~:~táus.ulas, obrigações,
condições e preços ajustados, vlgencla e demâjs o ~ ~5)~:~~~€Xlstasno ntrato
PRO.00.5854, celebrado em 08 de junho de ,o~o, .' '''': " :'c '",.TADA.
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~~DESP
Tecnologia da Informação PRO.04.5854

1.1.1 Os dados da CONTRATADA passam a ser: "3P BRASIL - CONSULTORIA E
PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Av. Yojiro Takaoka, n° 4384, 5° andar,
sala 507, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de Parnaíba 1 SP, CEP
06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 01.259.348/0001-60".

1.2 A presente retificação foi autorizada conforme documentos constantes no Processo
PRODESP n° 84.167/11101.

\I - RATIFICAÇÃO

2.1 Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato PRO.OO.5854 e
seu termo, desde que não colidentes com as do presente termo

•E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em duas vias de
igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

DADOS

de 201~.~t~a~
T:.... . . I ~! ~.' :",.I rAnla Vlrgm v . 1"",':" i ,.';'..
Superintendente '/:. CiçeraçéJes

Matr:B.~23-~

3P BRASIL - C
ESTRUTURAÇÃO DE
PRIVADAS E PARTI P

.::sCSE.

Taboão da Serra, 30 de

=-~--~- Iretorde

Serviços ao Cidadão
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

TESTEMUNHAS:

. /'~~t\i~ ,
2/3 - . }\l -

Rua Agueda Gonçalves, 240 _TaboAo da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 - FAX: (11) 2845.6 1
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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Tecnologia da Informação PRO.04.5854

Órgão ou Entidade:

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

PRO.04.5854

Objeto: Termo de retificação e ratificação ao contrato de prestação de serviços de
gestão, abrangendo execução integrada dos serviços de adequação de
imóvel, de implantação, de operação e manutenção do Posto Poupatempo
CIDADE ADEMAR, localizado na cidade de São Paulo I SP, na Avenida
Cupecê n.o5.497, Bairro Jardim Prudência, CEP 04365-001.

Contratante:

• Contratada:

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTOA.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento aOTRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o casOe de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos
e o mais que couber.

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Taboão da Serra.XJ de et br \' \ de 20/1.

~'=-- 4d. . t. F n'nia V'lroin . (; t, ,£1,')I'!'"~. ml lze I erro 1(i1.,,; ,I., ':" ,1;\.1;,.''''\'

, Diretor de Superintendente r).;. Ccuaçóes
Serviços ao Cidadão f~atr:H.fin.S

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP
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Tecnologia da Informação

TERMO DE PRORROGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO CONTRATO
DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO
EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERViÇOS DE ADEQUAÇÃO DE
IMÓVEL, DE IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR, FIRMADO ENTRE
A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - PRODESP E A 3P BRASIL - CONSULTORIA E
PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLlCO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

PRO.05.5854

• Pelo presente termo, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra, Estado
de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.o 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.o
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, a 3P
BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Av. Yojiro Takaoka, n° 4384,
5° andar, sala 507, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de Parnaíba / SP, CEP
06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 01.259.348/0001-60, doravante designada
simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais ao
final designados e assinados, têm entre si justo e acertado a presente prorrogação e
ratificação do contrato de prestação de serviços de gestão abrangendo execução integrada
dos serviços de adequação de imóvel, de implantação, de operação e de manutenção do
Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR - PRO.00.5854, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

I- PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato PRO.00.5854, por mais um
• período de 06 (seis) meses contados a partir de 08 de junho de 2015.

1.2. O valor total da presente prorrogação é estimado em R$ 2.897.224,56 (dois
milhões, oitocentos e noventa e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e
cinquenta e seis centavos).

1.3. A presente prorrogação poderá ser cessada mediante rescisão do contrato, po "
solicitação prévia da PRODESP, desde que comunicada à CONTRATADA com (..•.
antecedência de 60 (sessenta) dias. "

1/3

Executiva, conforme

/01. ~

00. eAA (") ~':~O~d'~-t>.-.hid\(;.

11 - AUTORIZAÇÃO

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 28
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

A presente prorrogação foi autorizada pela Diretoria
documentos constantes no Processo PRODESP n° 841671

h
2.1.

0249
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Tecnologia da Informação PRO.05.5854

1

111 - RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
PRO.00.5854 e seus termos, desde que não colidentes com as do presente termo

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em duas
vias de igual teor e forma na presença de duas testemunhas.

Taboão da Serra, 03 de }V N tHJ de 2015.'

.'

ar,;e cgjtJei íPedroS{l
gerenu

9l4aU.: 11.980-5

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP•
3P BRASI SULTORIA E PROJETOS DE

DE PARCERIAS PÚBLlCO-
ICIPAÇÕES LTDA.

Jos~ Rom~o
TESTEMUNHAS:

2/3

Rua Agueda Gonçalves, 240. Taboão da Serra. SP. CEP 0676()'900. TELEFONE: (11) 2845.6000. FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: wwwprodesp.sp.gov.br. prodesp@prodesp.sp.gov.br

FWTON ROllERTO eEtfJ\~':1
M~lr. !l3~2.6
EsrJocialist~ SU!Jort, Gestao - GSC

•
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Tecnologia da Informação PRO.05.5854

ANEXO I

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão ou Entidade: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

Contrato nO: PRO.05.5854

Objeto: Termo de prorrogação e ratificação do contrato de prestação de serviços
de gestão, abrangendo execução integrada dos serviços de adequação de
imóvel, de implantação, de operação e manutenção do Posto Poupatempo
CIDADE ADEMAR, localizado na cidade de São Paulo I SP, na Avenida
Cupecê n.o 5.497, Bairro Jardim Prudência, CEP 04365-001.

•
Contratante:

Contratada:

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução
e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse,
para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos
e o mais que couber.

DO

3/3

Rua Agueda Gonçalves, 240. Taboao da Serra. SP. CEP 0676()"900 - TELEFONE: (11) 2845.6000. FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br.prodesp@prodesp.sp.gov.br

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.

Taboão da Serra, 03 de .JVÁJft{J

Flau'~unia,Dlre/rs:t:~/ços
ao CidacMa..

COMPANH~ D~ PROCESSAMENTO
ESTADO DE SÃO PA LO - PRODESP

3P BRASIL CON ULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE P RCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E
PARTICIPAÇÕES L ' R -

Jose orna0 Á'
Nota: Modelo definido pelo TCESP -~:~~I~ÇãO 08/2004, que deverá ser assinado por ocasião da celebraçao do co e d;;aiSOOaditivo/modificativo ao contrato original. pR

•
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PRODESP
Tecnologia da Informação

TERMO DE ENCERRAMENTO E DE QUITAÇÃO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE
GESTÃO, ABRANGENDO EXECUÇÃO INTEGRADA DOS
SERViÇOS DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, DE
IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR, FIRMADO
ENTRE A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP E A
3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTDA.

Certifico que o conteúdo da
cláusula I (itens 1.1. e 1.2.), das
02 (duas) vias deste termo e seu
Anexo, com folhas numeradas de
01 a 03 é idêntico ao do original
chancelado pela Assessoria
Juridica - PAJ, anexo ao
processo n.• 841 7/11/ .

PRO.06.5854

Pelo presente termo, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, com sede no município de Taboão da Serra,
Estado de São Paulo, na Rua Agueda Gonçalves n.o 240, inscrita no CNPJ/MF sob n.o
62.577.929/0001-35, doravante designada simplesmente PRODESP e, de outro lado, a 3P
BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Av. Yojiro Takaoka, nO
4384, 50 andar, sala 507, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de Parnaiba 1 SP,
CEP 06541-038, inscrita no CNPJ/MF sob n.o 01.259.348/0001-60, doravante designada
simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por seus representantes legais ao
final designados e assinados, resolvem encerrar o contrato de prestação de serviços de
gestão, abrangendo execução integrada dos serviços de adequação de imóvel, de
implantação, de operação e manutenção do Posto Poupatempo Cidade Adernar -
PRO.00.5854, mediante a seguinte cláusula e condições:

I - ENCERRAMENTO

item 1.1. acima, as

INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

1.2.

1.1. As partes, de comum acordo, consideram concluído o objeto do contrato PRO.00.5854
em 08 de dezembro de 2015, permanecendo em plena vigência todas as obrigações
eventualmente remanescentes.

•
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PRODESP

Tecnologia da Informação PRO.06.5854

Tania Virgi a S. AndradE.
SUperintenden e de OperQçõ~

Matr.: 13.523-9

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo em 2 (duas) vias de
igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Taboão da Serra, D S; de

Flaviat~un,v,
Diretor de Serviços

8.J CidadJo

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PA LO - PRODESP

3P BRASIL - C

TESTEMUNHAS:

213

~.

N wton Roberto Benassi
Matr.: 8.392-6

pecia~sta Suporte Gestão • GSC

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6463 - FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.qov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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Tecnologia da Informação PRO.06.5854

ANEXO .1

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURíDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP

CONTRATADA: 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTOA.

CONTRATO W(DE ORIGEM): PRO.06.5854

OBJETO: TERMO DE ENCERRAMENTO E DE QUITAÇÃO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERViÇOS DE GESTÃO, ABRANGENDO EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERViÇOS
DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, DE IMPLANTAÇÃO, DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR.

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado,
e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de
instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos
os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de
nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da
defesa, interpor recursos e o mais que couber.

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial
do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São
Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de
janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados ..

de 2016.

flaviojr .cappelletti@gmail.com

Flavio Ca elletti Junior
Diretor de Serviços ao Cidadão

/

doS E... 12.O 1"1 1'4 O

SOCi () Ui\(" é1' O rz
1Z0M (-\O. J O b

Cargo

E-mail
institucional
E-mail pessoal

Assinatura

Assinatura

Taboão da Serra, OS" de ;Vt A- L O

CONTRATANTE:
Nome

CONTRATADA:
Nome

Cargo

E-mail
institucional
E-mail pessoal

0254

Nota: Modelo publicado pelo TCESP, no

Rua Agueda Gonçalves. 240 -Taboão da S ra. SP. CEP06760-900 -TELEFONE: (11) 2845.6463- FAX: (11)2845.6381 (
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@podel!P.-.sp:gov.br
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o Programa Poupatempo con~a hoje com 22 unidades de atendtmento em operação (sendo 16 Postos

fixos e 6 Unidades Móveis), no Estado de SAo Paulo, com mc!ldia de 107.000 atendimentos diários,

lotallzando, dasda o Inicio da oparaçAo em 1997 alé o final do 2009. maio da 240 milhões da
atendimentos.

Com objetivo de egtllzar a exp.anaAo do atendimento do Poupatempo no Estado de sao Paulo, o

Governo Estadual optou por contratar 8 execuçAo Integrada de serviços para operaaonaUzaçAo dos
P08tos Poupatampo.

Este caderno detalha 8 especificação dos recursos o selViçoa neces&ários a ImplantaçAo, manutençAo

• oparaçAo do Poupatempo CIDADE ADEMAR, objoto daata licitaçAo.

CadflmQ d:!l i::uf)t:clfiC:?ÇOfl5 l(.~njr,:.JS

POlHe.•PourJ.aternpo CIDADE I,DEM!tl~~~DESP
T~~lnfDf'1l\aÇ"1o

APRESENTAÇ ••••O

CUUUlnOde Eapeclfltllçôe£ l(,.\cnlcüs
PPRf() Pnuprd&mpo CIOAt)E A.DENAR IRR'~DESP

~ dllnform&Ç.io

• Acompanhamento e fiseaJizaçAo da prestação do serviço de copa para atendimento aos

ocupantes de postos de trabalho do Posto, de forma a garantir o atendImento aos parâmetros
estabelecidos pela Prodesp;

• Dlsponlblllzaçêo de selViços da apolo ao cldadêo: copiadora, papelaria e tolos;
• Prestaçao do serviço de transporte de documentos;

• Fornecfmento de material de uso contrnuo. compreendendo material de consumo de escritório e
Insumos de informética ~para a administração do Posto fi órgAos da administração direta_

2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES POUPATEMPO

2.1. Concelto8 do Programa Poupatempo

o atendimento de forma direta, sem

• Unidades de atendimento Integrado reunindo vários órgãos prestadores de serviços

publicas, enlldades da sociedade civil e empresas prestadoras de serviços de natureza

pública num único espaço;

Estabelecimento de um novo paradigma no serviço público no que diz respeito ao padrão

de atendimento ao Cidadão, oferecendo serviços públicos com eficiência, qualidade e
rapidez;

Formas da atendimento:

• AtendImento presenda' e Auto-atendimento (totens e caixas eletrônicos).

2.2. Prtnclplos do Programa Poupal.mpo

Constituem obJ.to da pre.ent. IIcllaçlo • P".tJIçlo de Serviço. de O.atlo abrangendo a

execuçlo Integrada de •• rvlçoe de Adequaçao da Imóval, de lmpllnbiçlo, da OperaçAo e

Mlnutenç.lo do Po.to Poupatempo CIDADE ADEMAR. englobando:

1. OBJETO

• Recepç!o, InformAÇAo, orientaç4o ao publico e atendimento presenciai nos órgAol da
admlnistraçAo direta, e de 8dminlatraçao do Posto;

• AdequaçAo do espaço e da Infraestrutura aa necesaidades de operaçAo do Poupatempo,
conforme projeto da arqultotura e engenharia;

Fornecimento, InatalaçAo e manutençlo do mobillárto para todo O Posto;

Fornecimento, Instalaçao e manutençAo da comunicação visual para todo o Posto;

• nq,~..ecimento. instalaçAo, suporte e manutençAo doa recursos de telelnfonnática e inform.6"ca
n_"árioo é oparaçAo do Posto;

.f. Forn~nto. instalaçao e manutençAo doa equipamentos de gerenciamento de atendimento
~~:,; ';."04 "''"'6'Poato;

~.e;O!<£~r.;;8b;9'tla Inlraaolrulura o apolo loglotloo para a FonnaçAo • CapacllaçAo da lodos9 .c.~...",:;'~~-"I)ft"'." ~
~:,.:l!;~a~.~:l!~:pp~lQ ••da trabalho;

. . ~il,,!~~/.~,:.~"lmas da FonnaçAo a Cap.clt.çAo, d. IntegraçAo a do EducaçAo

:. "",x nu~~~~jla(p,a.nta. de postos da trabalho;

Á ' ~~.."-(I'{, " • omec '....~ ~~~~d,~.;n.iformes e Crachás para todos ocupantes de postos de trabalho;
tX ~':f,:fê> of;:,. -'>/.. uçAo ~~4.;folhaléQa o dolmproolOs;
~,:~~. ..J'c ,t;-~s...~~~<t {;•.t~ Ma u Ao âSA~(~s prediais e de ar condicionado;

:.'FU~~~O::~ -'''1')-,6 •..~..._..:''''..-:~~l~;.~>fJ~,~O.J.,Acomp .••~~I~~àç.Ao da prestaçAo dos serviços de limpeza e vlgilAnda do Posto, de
I •• },~t$'b. ~~ ..t't~ f6tw.a a g letitlmento dentro dos par6motros eslabeleddos pela Prodesp;....../~, ......s:.,.G~. iIjl.~ ~~ '1'"

r•....~.,.tol.:jo..•;.,<J'r,..r:r:~.•••..•.t(" ~

:•• ~b'j'égiõ~áF .. . I,
;".~l~'::~.. Uü'fBi'ãs .' .

•
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ETAPA

2.6.1. Cronograma Sintético

Publicação do Editai I Pregoo Presencial

.2 ..~brtcaç'o • Entrega
a3 .•Montagem da. ro•••• _d/vl.ónu

8 ..C.delm. Ann*..w. (aço. rórmlu),
aceu6rtoe .. Fabrtcac.lo I EnUllMla
C •.aancos, AparadorH de granito, Uni,... de
oco • Fobricaclo I E~"""O

111• SISTEMA DE COMUNICAÇÁO VISUAL

Apreaentaçlo do. protótlpoe pllra aprovaçlo

Fabr1uçlO IlnstalaçlO

IV. EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

A .•Lamln.dora •• perfundoraa e chanceladoraa
• Fabrlc.llc.lo lon~
B .•Oemal. equipamento. eapeclnc08 ..
F.brtcar:lo I.ni~.

V • TCLEINFORMÁ TICA

A .. C.be.mlnto Eatrutur.do - Depend. d. Obra
Civil
.1_eontraraç'o

.2-&ecuç'o
aJ - e.rt1neaç'o

B - DO I Cabo de Entrada da Conce •• lon'rla -
Deoende da Conceaslonj,rta Telefônica

b1- Contrar.ç'o

b2 - Ex-euç60
C _ T.I.fonla/lnterllgaç.lo ••Rede Pública

c1 - Contrataç'a

c2 - Inatalaç'o

e3-Atlwç'o ~z..~o.n~~::Od~C~~:~s:a:~~.;r~
(/1- C~~taç.o ..podM. del$(JUIlf:«e.. ~ ~ ' ,
ImDOl'tac'o - l(.£ e.. ...~ '~- ...•!,J. '~"'-
<12- Entropo ~!'~~ '~.;C.':. .• ,v,.
d3 _'ns"'a,'o.À .. \ ."",~...;.,~.t •••~~ ".iv-

E.EqUIPa~m*-!ent~~~Y~I'lJ.'","ca~~lcrOO'(~,,~.~ '" " .• ' , ...._.:....•~--:.-••..r.'~l~Servidores,! ~~'lttc;-De eda ':\'1';' " ;'..,./~ O ~.-,,;
eonclua.l'}, o _ iR''ilItd"trutu d..... "c:••.••~~.~~
SOluçA0L:~ ,,:" • <{"'a \ .• , '~,'.'., "'0'.-: ..J-~~-::" \ '...... li,.)' \,
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Segue modelo a ser preenchido pela Contratada e entregue a PRODESP I Poupa tempo para

atura do C

o eracional e a sele
Pré-operação

2.7. Cronograma Detalhado

2.6. Cronograma de Implantaçio do Posto CIDADE ADEMAR

2.5. Prevlsio de Atendimento e Dimensionamento do POlto

• Demanda potencial: municlpio de CIDADE AOEMAR;

• Capacidade de atendimento estimada: 5.620 atendimentos dlérlos;

• Horário de Atendimento ao Publico: 12 horas de segunda 8 sexta-feira, das 7:00 às

19:00h; e 06 horas eos sábados. das 7:00 às 13:0Oh;

• Horário de Operação do Posto: segunda a sexta-feira, das 6:45 às 19:15h; e aos

sábados, das 6:45 às 13: 15h.
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Complementando o item V - TeJelnformética, 06 Iinks de comunicação de dados que Interligarão o

Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR à Rede de Comunicação de Dados do Governo do Estado de

São Paulo - INTRAGOV - sob responsabilidade de instaleção da PRODESP com o apolo da

Contratada, seré10 Instalados num prazo mlnlmo de 10 (dez) dias titeis após a abertura do cabo de

entrada. Apesar dos links sarem de responsabilidade da PRODESP, a abertura do cabo de entrade é
de responsebilidade da Contratada

3. RESPONSABILIDADES NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS

POUPATEMPO

3.1. DIRETRIZES GERAIS

3.1.1. RESPONSABILIDADES DO POUPA TEMPO I PRODESP

• Definlçao de conceitos, diretrizes, padrOes, nonnas 8 procedimentos;

• DefinIção e dimensIonamento dos órgAos e Instituições que participarão de cada Posto

Poupatempo;

• Contatos junto 80S Representantes Institucionais dos órgaos e Instituições participantes do

Programa Poupatempo;

• Fornecimento de projetos de Arquitetura e Engenharia;

• Acompanhamento na adequação do espaço f1slco e na Infraestrutura;

• Fomeclmento de S8Nlços de limpeza e vigilância do Posto e copa para atendimento aos

ocupantes de postos de trabalho;

• Monitoramento e auditoria do cumprimento de todas 8S condições de prestação de serviços

contratada;

• Monitoramento e auditorias relativas à manutenção da qualidade do .Padrêo Poupatempo. e

do "Nlvel de Atendimento e d. Satisfação do Cldedão Usuário", de ecordo com 08 padrões e

Indicadores estabelecidos;

• Sistemas comuns a tod08 os Postos:

3.1.2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

• Prestar Serviços de GestAo abrangendo a execução Integrada de serviços de adequaçAo de

imóvel, de Implantaçilo, de operação e manutenção de operação do Posto Poupatempo

CIDADE ADEMAR, conforme descrito no nem 1 - Objeto;

• Cumprir os prlnelpk>s, diretrizes, padróes e normas definidos pelo Poupatempo;

• Garantir a prestação dos serviços ao Cidadão, conforme padrao de atendimento

Poupetempo;

• Manter o controle administrativo - financeiro do contrato, apresentando prestaçao de contas

quendo solicitada pels Contratante;

• Disponib~;zar todas as informações previstas e10u eventualmente soficitadas, conforme

padrOss estabelecidos pela Contratante.

3.2. DETALHAMENTO I QUADRO RESUMO

As principais ativtdades e responsabilidades da Prodesp I Poupatempo e da Contratada

encontram.se detalhados e agrupados nos quadros a seguir apresentados:

3.2.1. IMPLANTAÇÃO: PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO E

CONTRATADA

A. CARACTERIZAÇÃO • HORÁRIO DE
DAS UNIDADES ATENDIMENTO AO

PUBLICO;

HORÁRIO OE OPERAÇÃO'
FUNCIONAMENTO 00
FlOSTO;

CAFlACIOADE DE
ATENOIMENTO GERAL;

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL: GERAL
E DO POSTO;

B. DIMENSIONAMENTO
OE RECURSOS
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TIKJ'lOlOCIl da In~lo

03-IMt.'açlo .2.2 •.Adm/n/stnçlo do Posto Poupatempo

F ..SI.tema d. T.I.fonla - PABX - o.pende da
.2.3 - Atendimento e outros pOlro, de

conclualo do Cabe.mento estruturado e d. trabalho

Soluc:Ao LAN .3 ..Apru:entaç.lo dallstag&m completa

fi •Aqul.lçlo X • PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

(2 •.Entrega A - Formaçlo e EapeclallzaçAo doa ocupantes

'3 - Insta/.çAo
dos postos de trabalho da Admlnlatr.çAo do

G - Tele10n •• Publico.
=~:~:I~:~~n~.::~;;O~OI~~::\IOd.

g1 - Contrat.çAo
a.. Fonnaçlo e Capacltaçlo dos ocupantes dos
DOStos de trabalho do InfonniUca

g2 -Ina,,'aç'o C. Formaçlo • Capaclíaçlo dos ocupante. dM

H-CPD
postos de trabalho de Atendimento
Eo.-:I.llzado

g1 - Entrego do CPD o""'l1lzodo D •.Fonnaçlo e Capacltaçlo de todos ocupantes

::.,~:~~~~~~:::,~=;.Ievado. pintura, No-
d. po.toe d. t,..balho do Posto equipe dos
6rglos/servldores públicos e equipe da

1_ CONFlGURAÇAO DOS SISTEMAS PELOS
Contratada

TÉCNICOS RESPONSÁVEIS DOS 6RGÃOS /
d1 • MÓdulo I: Conceituai. Programa

INSTITUIC6ES '05 DIAS úTEIS Pou"'lemno

VI • SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE d2 • Módulo 11: Comportamantal

ATENDIMENTO d3 • Módulo 111: em Serviço
.A • Entrega dos equlp.menttn XI • UNIFORMES E CRACHÁS
B • ExecuçAo da InfrB.stTutura

C .lnstal.çAo dos equipamentos
Apre •• ntaçlo doa protótipos para aprovaçlo

D. restes
Colela d. medida.

VII • PONTO ELETR6NICO
Conrecçlo

Inatalaçlo dos equipamentos e .oftwares
Entrega

VIII • SERVIÇOS DE APOIO
XII • IMPRESSOS OFICIAIS

A." Umpeza I Inicio da operaçlo
Apre.entaçlo do lelaule para aprovaçlo

B • VlglI'ncla / 2 me ••• ante. do Inicio da &)
ElIIecuçlo e entrega p

oDeraclo
.. XIII • MATERIAL DE USO CONTINUO q"
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NFIGURAÇ O A
SOLUÇÃO DE CFTV DO
POSTO;

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE TODOS
OS RECURSOS DE
TELEINFORMATlCA.
FORNECIDOS PELA
CONTRATADA;
FORNECIMENTO DAS
COPIAS DAS LICENÇAS
DOS SOFTWARES
ADQUIRIDOS PARA A
OPERAÇÃO DO POSTO;

INSTALAÇÃO DE TODOS
OS SOFTWARES
FORNECIDOS PELA
CONTRATADA:

ACOMPANHAMENTO E
SUPORTE T~CNICO AOS
TESTES DE TODOS os
RECURSOS DE
TEt.EINFORMÃTICA;

DISPONIBIUZAR, LINHA
DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS PARA A
ADUINISTRAÇÃO DO
POSTO;

CRONOGRAMA
DETALHADO DA
INSTALAÇÃO DOS
RECURSOS DE
TELEINFORMÃTlCA;

~~~~~F~~Á~&~~g~~
PROFISSIONAIS
ENVOLVIDOS NA
IMPLANTAÇÃO.

14

INV~AÇÃO DE SISTEMAS
APL ~IIVOS DA
PROD fij';

ACOMPANHAMENTO DA
INSTAt.AÇÃD DE TODOS OS
SISTEMAS APLICATIVOS.
EXCETO AQUELES
ALOCADOS PELA
CONTRATADA;

• DISPONIBILIZAÇÃO DAS
LINHAS DE COMUNICAÇÃO
DE DADOS INTRAGOV;

FORNECIMENTO 00
ENDEREÇAMENTO DE
REDE E METRICAS ce
CONFIGURAÇÃO DOS
RECURSOS DE REDE;

FORNECIMENTO DE
OOCUMENTAÇAo
NECEssARIA PARA A
INSTAt.AÇÃo DOS
SOFTWARES NAS
ESTAÇOES DE TRABALHO.
QUANDO NECESsARIO;

GERAÇÃO DE ENDEREÇOS
LCGICoS E
AUToRIZAÇOES DE
ACESSOS DAS REDES DE
EUULAÇÃO DE TERMINAIS
(URGD, DETRAN, FAZENDA",
ETC.);

DEFINiÇÃO DA
PROGRAMAÇÃO INICIAL E
pOLlnCA DE USO DOS
RECURSOS DE TELEFONIA;

DEFINiÇÃO DE ACESSO A
INTERNET E CORREIO
ELETRCNICO;

FORNECIMENTO DE
t.ICENÇAS DE SOFTWARE
DE CORREIO ELETRONICO
PARA OS GESTORES DA
PRODESP.QUANDO
NECESSÁRIO;

FORNECIMENTO DE
t.ICENÇAS DE SOFTWARE
DE MENSAGENS
INSTANTÃNEAS PARA OS
PROFISSIONAIS DE
INFORMÃTICA DA

INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DA
SOLUÇÃO DE
COMUNICAÇÃO DE VOZ -
PABX 00 POSTO;

INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DA
SOt.uçÃO DE
COMUNICAÇÃO DE
DADOS - REDE LAN - DO
POSTO;

INSTALA .1.0 E

FORNECIMENTO E
INSTALA .1.0.

APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA E DO
PROTCTlPD;

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

CRONOGRAMA
DET ALHADO oe
ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO
FlslCO E DA
INFRAESTRUTURA:

ADEQUAÇÃQ DO ESPAÇO
FlslCO E DA
INFRAESTRUTURA,
CONFORME PROJETOS
ENTREGUES;

OBTENÇÃO DE
LICENÇAS. HABITE.SE E
DE At.VARÃ DE
FUNCIONAMENTO JUNTO
AOS ORGÃOS
COMPETENTES.

APRESENTAÇÃO DE
PROTCTlPO;

ESPECIFICAÇÔES
T~CNICAS;

APROVAÇÃO DO
PROTCTlPO.

PROJETO;

ESPECIFICAÇOES
TI:CNICAS;

APROVAÇÃO DA
PROPOSTA E 00
PROTCTIPO.

ESPECIFICAÇOES
ré:cNlcAS DOS
eQUIPAUENTOS DE
INFORMA TlCA.
SOFTWARES, REOE E
TELEFONIA;

DEFINiÇÃO DE
INDICADORES DE
QUALIDADE DOS
SERViÇOS;

APROVAÇÃO I ACEITE DOS
EQUIPAMENTOS'

• ESFERA eSi1ffi'tf~"",í1lJL( ;yO
DIRETA E IND~TA); 'li;?,

• OUTRAS INSTlT~ES;

SISTEMÃTlCA DE '1)
ATENDIMENTO E
RECURSOS NECESSÁRIOS
{POSTOS DE TRABALHO.
TELE1NFORMATICA,
MOBILlÃRIO ETC ..

• FORNECIMENTO DOS
PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE
ENGENHARIA:

APRQVAÇÃQ DOS
PROJETOS JUNTO AOS
ORGÃOS PÚBt.ICOS.

13

F. TELE1NFORUÁTICA

E. COMUNICAÇÃO
VISUAl

D. MOBIt.IÃRIO

C. ESPAÇO FlslCO I
AOEQUAÇÃO DQ
ESPAÇO FISICQ E
DA
INFRAESTRUTURA

o
l\.)
CJ1
00



J

APRESENTAÇÃO DE
PROTOTlPO'

C ••d""rnQ tJl!t Especificações l(oçnlcíJ9

P01\fo POUp ..rtIlMPO CIDADE ADEMAR

DEFINIÇAO DO PERFIL E
DESCRIÇAO DAS
ATIVIDADES DE:

• ADMINISTRAÇ,l.O DO
POSTO;

• :'N~~E:.J:g,(O E
ORIENTAÇÃO;

• ATENDIMENTOfATEND1ME
NTO ESPECIALIZADO.

DEFINiÇÃO. HECUÇÃO E
ACOMPANHA.MENTO DOS
PROCESSOS DE
DESIGNAÇÃO E
CESSAÇÃO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS:
ATIVIDADES
OBRIGATÓRIAS E
SUPERVIS,l.O DOS DEMAIS
ORGÃOS:

FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO:

• MÓDULO CONCEITUAL;

• MÓDULO
COMPORTAMENTAL -
ESPECIFICAÇOES
T~CNICAS E
ACOMPANHAMENTO:

• MÓDULO DE

~~~~I~I:êx~~~~RA
SERViÇOS (TEORICO E
PRATICO};

K. UNIFORL4ES E
CRACHÁS

FORNECIUENTO DE
TODO MATERIAL DE
CONSUMO E DOS
INSUMOS DE
INFORMÁTICA
UTILIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO DO
POSTO E ORGÃOS
ESTADUAIS DA
ADMINISTRAÇÃO
DIRETA. COM EXCEÇAo
DAQUELES CUJO
FORNECIMENTO. ~ DE
RESPONSABILIDADE DO
GOVERNO ESTADUAL.

FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO.
ACOMPANHAMENTO E
SUPORTE TéCNICO AOS
TESTES.

FORNECIMENTO e
INSTALAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA E
DOS EQUIPAMENTOS;

REALlZAÇAO DE TESTES
EM CONJUNTO COM A
eaUIPE DA PROOESP I
POUPATEMPO.

CfJdcnw Ú(!l El:Ip6cl{,c2Ições "l4Í'Cnjc:aa

P01\f() PóuJXdltmpo CIDADE "'~DEM•••.R

ESPECIFICAÇOES
T~CNICAS DA SOLUÇÃO E
DOS EQUIPAMENTOS.
PARA TODO POSTO;

APROVAÇÃO I ACEITE DOS
EQUIPAMENTOS;

FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA;

REALIZA ÂO DE TESTES.

ESPECIFICAÇOES
T~CNICAS;

APROVAÇAO DOS
EQUIPAMENTOS;

RNL'cl~Ag:gÃ~~S TESTES

ESPECIFICAçOes PARA os
ORGAos EST AOUAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(MATERIAL ESPECiFICO.
DE INFORMÁTICA E DE
ESCRITORIO);

FORNECIMENTO DE
FORMULÁRIOS DE
SEGURANÇA PARA os
ORGAOS ESTADUAIS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(CARTEIRA DE TRABALHO,
FORMULÁRIOS PARA
LICENCIAMENTO. ETC.).

DEFINIÇAO DOJ. POSTOS DE
TRABALHO

I. MATERIAL DE USO
CONTINUO

H. eQUIPAMENTOS
ESPECIFICOS

G. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
DE ATENDIMENTO

~~DESP
Tcc.fooolop da Infornaçio



•
roRE$%t{~~llltllf~DES'i~o"1

FORNECER PARA os
SUPERVISORES DOS
ÓRGÃOS o RELATÓRIO
MENSAL FINAL
IMPRESSO E GERAÇAO
DE AROUIVO
ELETRONICO PARA
POSTERIOR ENVIO AOS
ORGÃOS;

ENCAMINHAUENTO DOS
RELATORIOS MENSAIS
DE FREQU~NCIA 00
SERVIDOR AOS
RESPECTIVOS ÓRGÃOS
(ARQUIVO FISICO E
ELETRÓNICO .

AQUISiÇÃO E
REPOSIÇAo DE
UNIFORMES E CRACHÃS.

DISPONIBILIZAÇÃO DOS
SERViÇOS DE
COPIADORA. PAPELARIA
E FOTOS

ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO 00
SERViÇO.

ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DO
SERVI O.

GESTÃO DA PRESTAÇAo
DO SERVI O.

OISPONIBllIZAÇÃO DO
SERViÇO.

Cl:tUVlTIO IJ~ ESpcclficaç,-{)fls Técnjcu~
PoRto Poupó'Jtornpo CIDADE AOEMAR

DIRETRIZES GERAIS I
PARA METROS.

DIRETRIZES GERAIS I
TRANSPORTE DE MALOTES.

DIRETRIZES GERAIS I
PARAMETROS:

DISPONIBILIZAÇÃO 00
SERVI O.

DIRETRizes GERAIS I
PARAMETROS.

APROVAÇAO DO LEIAUTE
REVISADO.

DIRETRIZES PARA
REPOSiÇÃO DE UNIFORMES
E CRACHAs.

P. ADEOUAÇAo DO
ESPAÇO FlslCO E
INFRAESTRUTURA

N. TRANSPORTES I
SERViÇOS DE
MALOTE

D. FOLHETER'A

J. SERViÇOS DE
APOIO AO
CIOAoAo

M. COPA

L. VIGilÂNCIA

K. LIMPEZA

I. UNIFORMES E
CRACHÃS

C ••dutnO Úl) ESJ)f1clfic.l\(fôflS 'JknlC69

Posfo Pnup.1itempo CIDADE ADEMA,R

ACOMPANHAMENTO DOS
PROCESSOS DE
DESIGNAÇAo. CESSAÇÃO
DOS SERVIDORES
PÚBLICOS: ATIVIDADES
OBRIGATÓRIAS DO !lRGO J
DETRAN E SUPERVISÃO DOS
DEMAIS ÓRGÃOS;

ACOMPANHAMENTO DA
INDICAÇÃO DOS
OCUPANTES DE POSTOS DE
TRABALHO SOB A
RESPONSABILIDADE DA
PROOES? 1 POUPATEMPO;
DIRETRIZES, CONTEÚDO E
ACOMPANHAMENTO DA
EDUCAÇÃO CONTINUADA.

ASSEGURAR O
FORNECIMENTO DE
FORMULARIOS DE
SEGURANÇA I PELOS
RESPECTIVOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇAo DIRETA
(CARTEIRA DE TRABALHO,
FORMULARIOS PARA
LICENCIAMENTO ETC.).

H. OCUPANTES
POSTOS DE
TRABALHO

G. MATERIAL DE USO
CONTINUO

~;DESP
T~Qpd.lnf~io

.•.
I
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~S~Q~SA~ILIP~~E~djClW:

OESTÃOPERMANENTE
DOS RECURSOS DE
TELEINFORlAATICA
FORNECIDOS E DA
INFRAESTRUTURA DE
CABEAlAENTO
ESTRUTURADO:
OEST AO PERMANENTE
DA DISPONIBILIDADE
DOS TOTENS AUTO-
ATENDIMENTO I GUIA
DE INFORUAçOes -
SERViÇOS DO
POUPATEMPO E
BANCÁRIOS,
INSTITUIÇOES ETC;

SUBMETER A
APROVAÇÃO DA
PROCES? I
POUPA TEMPO
QUAISQUER
AL TERAÇÓES NAS
CONFIGURAÇOES DOS
eQUIPAMENTOS DE
REDE LAN, BEM COMO,
DE QUAISQUER
RECURSOS NÃO
DEFINIDOS NAS
CONFIGURAÇOES
IMPLANTADAS;

FORNECER
MENSALlAENTE
RELATÓRIOS DE
ATENDIMENTO TECNICO
DE PRIMEIRO NlvEL,
COM QUANTIDADE DE
ATENDIMENTOS E
TEMPO DE
INDISPONIBILIDADE.

FORNECER OUTROS
RELATÓRIOS, SE
NECEssARIO

PRESTAÇÃO DO
SERViÇO DE
lAANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS;

AVALIAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO;

SUBlAETER A PRODESP
J POUPATEMPO

~~~~~I~A8~~SE DE

INCLus8ES DAS
REGRAS DE
ATENDIMENTO.

CôldurnQ d~Elltwclfit:a~Ofls'lé-enlca .•
PO\\to Poupalemr'o CIDADE ADEUAR

FORNECIMENTO A
TOOOS OCUPANTES
POSTOS OE TRABALHO
00 POSTO.

ELABORAÇAO 00
LEIAUTE;

APRESENTAÇÃO 00
PROTOTlPO;

EXECUÇÃO DA
FOLHETERIA.

CadurnQ da Especificações 'l~njcaa
Poftfo PouJ.I.atempo CIDADE. ADEMAR

PREPARAÇAO,
ENCAMINHAMENTO E
ASSINATURA COM OS
ORGAOS E INSTlTUIÇOES
PARTICIPANTES.

DIRETRIZES PARA
MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA. REDE E
TELEFONIA:
DIRETRIZES PARA
ATUALlZAÇ.l.O
TECNOLOGICA DE
EQUIPAMENTOS;

ESPECIFICAÇOES
T~CNICAS;

APROVAÇÃO DO LEIAUTE E
DO PROTOTlPO.

APROVAÇÃO 00
PROTOTlPO.

O. TELEINFORMATlCA •

c. COMUNICAÇÃO
VISUAL

B. MOBILlÃRIO

M. CONV£NIOS COM
OS ORGÃOS E
INSTlTUIÇOES
PARTlCIP"NTES

L. FOlHETERIA

\
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1P.aloIogla da Informaç1o

CadernQ d~ EspecI1u:aç6es °f \.I.cnkas
POMO POUP.1IornllO CIDADE AOEMAR íR;~DESP

TecnoloP da Inrorm..ç1o

Cadtrrno de EBpcciflcnçõas l c-enicllt>

PORfo Pôup.1lempo CIDADE ADEMAR

• Resolubllidade para as demandas da PRODESP I Poupalempo;

• Estoque de materiais e insumos;

• Indica de manifeslação do CidadAo em relaÇao ao volume de elendimenlo;

• Qualidade e prazo para a resposta 80 Ck1adAo após sua manifestaçAo.

• Segurença da Informação.

g) Do folheterlo de inf~nnoçio e orlentoçio

• Qualidade, dislribuição e disponibilização pública de folheleria.

• Cadastro de Candidatos a Emprego;

EmlssAo de Carteira de Trabalho e
Previdência Social;

Re uiei o do Se uro-Oesem r o.

• CertidAo NegativaIPositiva de Tributos
Estaduais;

CertidAo Pagamenlo GARE-DR I IPVA I
ICMS/MILT;

• GARE - OR I multa por etraso na
transferência de veiculo

Recebimento de taxas e tributos referentes
aos servi s oferecidos no Pau atem
-rCÃ.

• CNH: renovação, 2- via, substituição da
ermissão de diri ir.

• EmissAo da Carteira de Identidade;

• Emissêo de Atestado de Antecedentes
Criminais.

Banco Nossa Caixa

Secretaria da Fazenda

SERT

e-poupatempol Acessa SAo. Serviços Publicoa. via InlemeV acesso
Paulo ratuito.

• Licendamenlo anual de veiculos;

DETRAN

IIRGD

B AUTO - ATENOIMENTO

4.1. INSTTTUIÇOES PARTICIPANTES E PRINCIPAIS SERViÇOS

A) ATENOIMENTO PRESENCIAL

4. INSTITUIÇOES PARTICIPANTES, PRINCIPAIS SERVIÇOS E ATIVIDADES DE ATENDIMENTO

AO PÚBLICO• Tempo médIo de atendimento;

• Tempo médio de espera;

• Postura de atendimento dos ocupantes de Postos de Trabalho;

• Qualidade das informações e das orientações;

Qualidade do produto 8 dos serviços entregues aos Cld8d~os;

• Qualidade da gestAo das contingências;

• PrecisA0 no preenchimento dos documentos:

• Capacidade de resolutibilidade das demandas do Cidadão;

• Nlval de Satisfação do Usuário;

o Número de manlfestaçOes negativas do Cidadão por mês de

atendimento;

0/0de Satisfação do Cidadão - Resultado de Pesquisas Mensais e Anual.

8) Dos POSt08 de Trabalho

• Acompanhamento da Performance de Atividades dos Postos de Trabalho;

• Nlvel de dlsponibiüdade de postos de trabalho;

• Indica de rotatividade de ocupantes de postos de trabalho;

• Identificaçao dos ocupantes dos postos de trabalho pelo uniforme e crachá:

• Qualidade das peças de uniforme e do crachá;

Uso privado dos recuraos públicos;

• Qualificação e perfil dos ocupantes dos postos de trabalho:

• Qualidade e periodIcidade dos lrelnamentas.Q£
'~S'

I) Teçnologla da InformsçAo 4. , 1"<1.;'
• Tempo de atualização do Sistema de1n::0.~s&z~1o«("-1.

(~{}~""e ~c) Li
• Cumprimento dos SlAs; Q 'rol:' G~~J'.....;/.:"'~,..•."'f:., ~,,"Q,o....~O .~;;~r

. ;/j. '-1"0/,:-11" 'f{;'~
")~/~ f/:..4-I~-t" ,.:.,..':$.,

'~/J'f. ~'-O~ ~J4yVto~ "'t~
<:>.f '.; ••• ,.\:0 "J
.....'} .y~~(':C~~t:1'''''..:, • *-;... "S ('..•

'.? "" ••~,-.lo. ~
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d) Na PrestaçAo dos ServlçoslEntrega doa documentos

• Disponibilidade do documento no prazo pré-estabelecido;

• Monitoramento das situações atlpicas ou contingenciais.

c) No Atendimento

,. ,



• ELABORAÇAo E ENCAMINHAMENTO
DOS RELATÓRIOS;

• APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS, QUANDO SOLICITADA.

Cadernu ú. E'owoif<c>:;ões H.""iC"'~.
PC'dto Pc>up.~tempoCIDADE 1,DEMAR

~~~~N~g~~o~~.W~~:6~S~~~RENCIAL,
POSTOS DE TRABALHO I OCUPANTES,
RECURSOS DE TELEINFORMÃTICA,
ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO -
FINANCEIRO, INDICADORES DE
QUALIDADE ETC:
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
RESUL TADOS.

a) O. Infraestrutura

• Conforto ambiental:

b) Da Administração

Na fase de implantação o monitoramento se dará por melo de:
• Acompanhamento do cronograma detalhado que serâ entregue pela Contratada,

observando os prazos.limite mencionados no contrato;

• Reuniões semanais.

Todos os iten5 abaixo di5Criminad06 serão monitorados e auditados pelo Gestor de

Qualidade Poupatempo e serão pas~veJs de penalizaÇão conforme Contrato:

3.3.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO

3.3.1. IMPLANTAÇÃO

3.2.04. RELATÓRIOS GERENCIAIS

3.3. PADRÃO DE QUALIDAOE POUPATEMPO -ITENS QUE SERÃO MONITORADOS

~~DESP
Tecnolosl~ da Inf~

SELEÇÃO 005 EVENTOS
EXTERNOS,
OESTlTUIOOS DE
CARÃTER POLITICO OU
RELIGIOSO, A SEREM
REALIZADOS,
PREFERENCIAL.MENTE
EM HORÃRIOS OE
MENOR OEUANDA E AOS
SÁBADOS. EU FOR •..•ATO
DE PARCERIA COM AS
ENTIDADES
INTERESSADAS
ENCA •..•INHAMENTO DAS
PROPOSTAS PARA
APROVAÇÃO OA
SUPERINTENOt;NCIA
PQUPATEUPO
PROGRAMAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NOS
EVENTOS EXTERNOS
APROVADOS

AÇ
EVENTOS INTERNOS

Caól.11lWd~ E:1JpeclftcaçÕ65 Tkniclls
P02\f(, POIJT)Btempo CIDADE AOEMAR

INTERNOS:

CUL TURAIS: EXPOSIÇOES OE
ARTES PLÁSTICAS,
APRESENTAÇOEs DE CORAIS,
GRUPOS TEATRAIS, POESIAS,
ETC.

SOCIAIS: PAlESTRAS,
CAMPANHAS OE SAÚDE ETC.

DIRETRLZES GERAIS PARA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS
EXTERNOS:

SOCIAIS:
LEVAR SERVIçoS Ã
COMUNIDADE E ÃS PESSOAS
COM DtFICULOADE DE ACESSO
AO POSTO - COMUNID ..••OES
CARENTES, EVENTOS
MUNICIPAIS ESTADUAIS,
ESCOLAS, FACULDADES,
FEIRAS, HOSPITAIS ETC.

ATENDIMENTO DOMICilIAR A
PESSOAS IUPOSSIBIUTADAS DE
LOCOMOÇÃO

A. GUIA DE
INFORMAÇOES -
SERViÇOS 00
POUPATEMPO

B. SISTEMA DE
GESTÃO DE
MANIFESTAÇOES
DO CIDADÃO

C.ACOMPANHAMENTO
DE INDICADORES
DE GESTÃO E
QUALIDADE

D. GERENCIAMENTO
DE ATENDIMENTO

E. CENTRAL DE
MONITORAMENTO

R. EVENTOS
EXTERNOS

3.2.3. SISTEMAS CORPORATIVOS

\
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~;DESP
T~ d:lll"formaçlo

Caderno de EspecIficações 'féeniC1:l9

Po.ro Pt>"p.1Iompo CIDADE ADEMII.R ~;DESP_"'_i<>
CQdurno ÚCI e:.ptlclfícações lecnjca.

PoMo Pôupaten,po CIDADE r~DEMAR

a.

b,

eventuais Bjustea necessários.

No Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR a manutençlío será de total responsabilidada da

Contratada, tanto no que diz respeito ao planejamento, como na execuçâo e controle dos

sarviços. A PRODESP / Poupatempo poderá solicitar, a qualquar momento, os laudos (ar

condicionado, qualidade da água, proteçlío e combate a Incêndio, inslalaçOes elátrlcas.

medição de decibéis e da luminência. entre outros) que julgar necessilrios pare verificaçAo

de todos os aspectos relacionados 80 conforto e segurança dos usuários e previstos em

legl&laçAo especifica: tais laudos deverAo ser elaborados por empresas especializadas e I

ou órgAos competentes.

A6 rotinas de manutençAo corretiva. preventiva e evolutiva deverAo ser eetabelecldas pelas

normas pertinentes, assJm corno pelas recomendações dos fabricantes dos equipamentos

instalados.

Deverá ser mantido na AdminiatraçAo do Posto um conjunto completo e atualizado dos

projetos /"a8 bulft" (elétrica, hidráulica, ar condicionado, lógica etc.) referentes à edificaçlío.

memoriais, manuais relativos aos equipamentos, laudos do corpo de bombeiros, Instalações

eh!tricas, etc., de forma 8 agilizar a consulta a estas Informaç6es.

Cabe destacar ainda a importAncia de contratar pessoal capacitado ou disponibilizar equipe

para manutençAo, de acordo com a complexidade de cada aUvldade de manutenç.Ao. de

maneira a garantir o bom funcionamento do Posto e nAo comprometer a segurança dos

usuários e dos próprios ocupantes de postos de trabalho.

Relacionamos a seguir algun •. item•. relativos é manutenção preventiva e evolutiva do Posto,

"Ao devendo a empresa vencedora se restringir a eles:

c.

.;

5.2. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES PREDIAIS: DIRETRIZES GERAIS
q;,...

A manutenção predial é falor determinante para o D<lJ'1", desempenho dos Postos

Poupaternpo. Visa evitar ou corrigir detarioraçOss ~#~lficaçAo q1!~possam comprometer o
'(". '~fi- ~~ <"/ ..

aspecto da edificaçAo, o conforto e a segurança~~s: ~;;~i~~a~..~lJ'~o evitar interrupç6es

no funcionamento do Posto, ocasionadas r .. ~". e~i~ '::Ou ainda, promover

"~? ' '<:~i::'!~~i"
~/' .. t-...I.J "M

.')..••."i -~~/T.
-, '~lo""P."~. /

~

o projeto executivo de arquttetura e engenharia é constituldo pela seguinte documentação:

Arquitetura;

Estrutura e Sondagem

Ar Condicionado, Ventilaçao e EX8UStAo Mecânica;

InstalaçOes Hidráulicas;

InstalaçOes Elétricas

Memoriais:

Memorial Descritivo de Arquitetura, Estrutura, Elétrica, Hidráulica e Ar-condicfonado

Critério de Quantificaçlío e Orçam enlaçA0

O POSTO POUPATEMPO CIDADE ADEMAR será implantado à Avenida Cupacê, 5497 -

Jardim Prudência - Cidade Adernar - São Paulo - CEP 04365-001.

Área do Posto: 2.310 m'

Consta deste Edilal o Projeto Executivo para adequaçlío do Imóvel, que consiste na

adapteçAo deste pare o recebimento de onde será instalado o Poupetempo CIDADE

ADEMAR, composto pelo Projeto d. Arquitetura e Engenharia, Incluindo desenhos,

memoriais descritivos e quantitativos para e)(ec~o dos serviços.

As aprovações dos projetos junto aos órgãos competentes serGio de responsabilidade da

Prodesp I Poupatempo.

Para execução dos serviços de adequação do Imóvel, as lk:enÇ88, alI/aras e aprovaçOes

junto aos órgãos competentes, serão de responsabilidade da Contratada.

5.1.1. PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBS: CONSULTAR O PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E MEMORIAIS PARA

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES.

5.1. ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FlslCO

5. ESPAÇO FlslCO
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C••durno de E~pcl,;lficaç6es .Ie-crlici:l\l
P01ltO Poupntempo CIDADE ADEUAR

Recebimento de valores, entrega de
comprovantEt;!:~erente ao recebimento.

• VeriflCaçAo de pré-requisitos necessários para Idem
a solicitação de .e""iços. triagem de
documentos, emissão de 'senhas para o
atendimento;

• Transcrição manual de dados, colagem de
foto, entrega de documento pronto. DigitaçAo
de dados, pesquisa de informaçOes
pertinentes, informaçAo sobre a entrega de
documentos entre a de documentos mntos.

• Verificação de pré-requisitos necessários para Idem
a solicitação de .e""iço', triagem de
documentos, emissão de senhas para o
atendimento;

• Digitação de dados, pesquisa de infonnaçôes
pertinentes, emissão de documentos, entrega
de documentos.

• Verificação de pré-requisltos necassarios Idem
para 8 50licitaçAo de serviços, triagem de
documentos, emissão de senhas para o
atendimento;

Digitação de dados, pesquisa de
Informações pertinentes, auxilio na coleta de
impressões digitais, colagem de foto em
campo apropriado, InformoçAo sobre a
entrega de documentos, entrega de
documentos rontos.

Banco

Noua Caixa

Secretaria d.

Fazenda

b)

e)

SERT

IIRGD

Idem

SerAo
realizadas pela
equipe de
Contratada.

CudVlTlQ oe £;;;speciflcaçót"ls "e-eWCU9

Posto Poupatvrnpo CIDADE. ADEMAR

• Informação sobre os serviços
disponibilizados prlHequisitos e
documentos necessários, auxilio no
preenchimento de formularios, entrega de
folhetos e fillpetas, orientação nas chamadas
de aenh86 ra o atendimento.

• Cadastro dos usuários, auxilio no acesso
gratuito aos serviços publicos e
monitoramento do acesso a Internel

e-poupatempo
lAce ••• 810 Paulo

DETRAN

OrlentaçAo ao
Público

~ 'CllU1S18. Saldo e extrato de conta corrente I poupança
nara cliente ••. Consultas, saques, depósitos, transferêndas,
pagamentos de contas, emprestimos.

NOSSA CAIXA financiamentos e outros serviços realizados
pelo8 diente.s dos bancos por melo de cartão
maanétlco.

SANTANDER'"
BRADESCO ,.,
UNIBANCO-(~

BANCO 24 HORAS ,.,
ITAUi-l-

GUIA DE INFORMAÇOES - . InformaçOes e pré-requisitos sobre todos os
SERVlCOS DO POUPATEMPO se""icos ore.tados no Posto.

(-) A instalação desses terminais de auto-atendlmento bancário enoontra-se sujeita a conflrmaçAo

4.2. DESCRiÇÃO MACRO DAS AnVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
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1

1

1
•
6

120

2

400xloo

005x1500

210 x O 90

120x120-torre250

Segue a relaçAo dos itens de comunlcaçAo visual, cujo fornecimento ficará sob

responsabilidade da Contratada:

A quantffieaçAo das piscas de ComunicaçAo Visual necesssria pare 8 Implantação dO

Poupatempo CIDADE ADEMAR foi feita com bese no Projeto Executivo e consta de Planilhe

de Custos e FormaçAo de Preços, parte integrante deste Edital.

A Contratada receberá, ap6s assinatura do contrato, o projeto de comunicação visual, cujo

fornecimento e Instalação f1csrAo sob 8ua responsabilidade.

7.1, DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

7. COMUNICAÇÃO VISUAL

Para possibilitar o Interctlmbio da mobilhlrlo antra os diversos Postos Poupalempo, bem como

para atender às nossas necessidades especlflC8s, o mobiliário dos Postos é padronizado

quanto ao desenho, cor e material.
Foi criada uma famllia de móveis com dimensões que permttem sua perfeita justaposlçao e

atendem às diversas situações de uUllzação e espaço.

As especificaçOes técnicas de cada um dos itens anteriormente relacionados encontram-se

detalhadas no ANEXO 6A deste Cademo. q~
A Contratada receberá, após assinatura do contrato, dea~ mais detalhados dos itens de

mobiliário que deverao obedecer a desenho espé1:lf~o do p'lI~fiD po,upatemI':~... +i.';'o::~t..-<'{l,..~.

~. ',(~C~; ::;~....~;~~.~.i.••.•
~ /,..:..,'1 q) •••..1;'"

'¥~1{ . JC~~~//!:;':~~t)U.;;~<••
"';, 1.(.' "hi r....} "l.; 'õ~~:,;~~'OI:;;':;. ~'~/.....

'''t': ..>;" ~~:r
',' '. Jl.; '1,Í'",.

I. (. / {l.>;(,;:)

/

6.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

a Maca de exame MA pç 2
l'l\,1l!iI1J Ullolmfil " « ,J1,'7",S'",~_'l<l,_:t fI._'l!t'!ii' "

a Lixeira de aço inoxldével fixada no pIso LAl pç 12
b, Cesto de lixo para papel I área de trabalho ClP pç 115
c, Cesto de lixo para box sanitário ClB pç 35
d, Cesto de lixo para lavatório dos sanitários Cll pç 30

@\f'11ll1lIê:M1iOí161l ,"' R"
a Pedestal para fila com fita retrátil PE pç 75
b Display para pedestal de fila OI pç 14
c Porta fok:ler em acrlllco PF pç 5
d Cinzeiro de pi60 CZ pç 4
e Relógio de parede RG pç 3

IWlfi'j'j :lllí""ClIlI",' , "~" .$"'; ., ,~wt
a Cadeira de rodas CR pç 2
b Carro hidrAulico CH pç 2
c Quadro magnetlco QM pç 2

!il.13i..,Cof " 1\1:' .. ti: -'" "

"" .a. Cofre de chIo AIt.: 1000 Larg.: 450 Prol.: 400 mm - externo COl pç 5
!\'l,14~,Q1Ylii6ria. WkV4 $ .

a otvisória cega altura 1,10 x O,09m OVl m' 6
b DIvisória cega altura 2.14xO,09m OV4 m' 67
c Divisória mIsta altura 2,14XO,09m OV5 m' 46
d Divisória cega altura 1.10 x O,05m 0V7 m' 10
e Divisória cega altura variével e--o.09m 0V9 m' 164
r Porta de divisória cega altura 2,1 Om OP1 pç 10

9 Porta de divisória cega dupla altura 2.1Om OP2 pç 3

'~ ,

\
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20
72,

{;'~;

109
24
24
124
63
4

11
32
23

'2
30
2
1
8
1

24
18

24
1

26

:",.~ ,De

pç

pç

pç

pç

pç

pç

De

pç

pç
pç

De

.,~

pç

pç

pç

pç
pç

pç

pç

pç

De

pç
De

De

De

De

De

De

De

De

n :e'
pç 5

~"l' .••l!%'-
9
2
2
4,,

EU
GR
BT

AG

CB

CA
CP
CF
BA
BV

BU4
BG
BGa

BNCI
BNC2
EN

CPD

ME2

ME3

ME'
MES

ME6

ME7

ME8

MRF
UR8

a. Annério atto 800 x 500 x 1600 mm(h) M
b. ArmérioaltopI pastassuspensas800x 500x 1600mm Apa
c. Armériobaixo800x 600x 730mm(h) AB

liM~'l$ E$!lIçil~;a";JtÍlb.II1<i.' %'\>:-~ .• ,~~:
a. Estaçào de trabalhO !1400x800) x (1200x800) x730mm(h) ET2
b. Eslaçéo de trabalhO (1400x600) x (1200X600) x730mm(h) ET6

!$',~#!.11.... c '.0 .~~

8 Mesa de trall8lhO 1400 x 800 x 730 mm

b Mesa de trabalho 1200)( 800 x 130 mm
c Mesade trabalho1000x 800 )(130 mm
d Mesa de apolo 800 x 800 x 730 mm
e Uesa de apoio800 x 600x 730mm
f Mesa de apolo 600 )( 600 )( 730 mm

9 Uasa de apoio 1200 x 600 x 730 mm
h Mesa oara refeitório 1500 x 700 x 730 mm
I ~esa reta 2400 x 1000 x 730 mm(h) J 8 pessoas

~4~ e.tâçlQ:'pAiitC~.,.~ ).. ~~~~
a EstaçAo para CPD 1800x8OOx2oo0(ap<oximads)mm

~~?:: C.ijel~, "c*! "
8 Cadeira giratOria baixa com rodlzios
b Cadeira glrat6rla alta
c Cadeira fixa com prancheta
d Cadeirafixa
e Banco de espera em madeira
f Banco de vestiário em madeira

lin)~Apa",~9I"•.êmii~"I\o$i
8 Aparador de granito

I~t~ '10:0<0.
I!!I Balcêo modular

b Balcaogeral
c 8ak:Aogeralde 8po'o C••
d Bak;aoNaua CaiXa .::~,

e .~B.a.IcaONossa CaixaCLmOdu dif..a.,cessibilidsde
f Escaninho 800(L)x6 (h) A. .c.r~~

)}}Ii:&1j'". ,
a ,.
b Guarda-roupade aço:u módulor:!J~4~. '(Q •••• '':',\

C
-;¥91l.l: Sol.'

• atividades rotineiras: regulagem e/ou substituição de torneiras, válvulas de descarga,

bebedouros, etc.;
• atividades periódicas: limpeza e desinfecção de reservat6rios, reparos e regulagem

das bombas, inspeçAo das conexões hldréultcas e limpeza de calhas e condutores,

quando houver.

g. Sanitariedade e conforto: verificaçAO da qualidade da égua, desratização, dedetizaçAo,

controle do nlvel de iluminação etc.

r. Sistemas de detecção e combate a incêndK>: operaçAo. verificações, aplicação de testes

e contrataçêo de laudos, carga e recarga de extintores, etc.;

Deverá ser elaborado o cronograma de manutenções preventivas contemplando todos os

itens, devendo ser encaminhado ao Gestor de Qualidade ProdesplPoupatempo. bem como

mantido no Posto. Todas e quaisquer atualizaç6es que se fizerem necessérias também

deverão ser Informadas ao Gestor de Qualidade.

e. Sistemas de ar condidonado:
• atividades rotineiras: controle de temperatura, verificaç!o dos equipamentos etc.;

• atividades periódicas: limpeza I troca de filtros, aplicação dos produtos qulmlcos

indicados, elaboração de laudos de qualidade do ar. limpeza interna e externa dos

filtros de acordo com a freqOência e recomendações das nonmas pertinentes etc.;

d. Civis: reparos de pinturas, coberturas, impermeabilizaçOes, forros, divisórias, dentre

outras;

\

6. MOBILIÁRIO

\)1
/~

\.
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8.2.3. Coluna (F) - Oulras InstituiçOes: Banco Nossa Caixa.

8.2.4. A coluna (E) apresenta o total de recursos a serem fornecidos pela Contratada.

Microcomputadores do Sistema de CF'TV - Utilizado para gastA0 do

atendimento local e remotamente: CAmeras, microcomputadores,

softwares e outros equipamentos. Observsç4o: Esses Itens sAo partes

integrantes da Especificsç40 Técnice de So/uçllo CFTV, constente nesls

Edital.

Acesso ê Internet da Contratada - Utilizado para acesso é Internet pela

equipe da Contratada: link de comunicação de dados (AOSL, Frame-

Relay, MPLS etc), roteadores, servidores Proxy e Correlo ElatrOnlco

exclusivos, licenças de software e outros;

Tarifador do PABX - Utilizado para a gestão das faturas e

acompanhamento do volume telefônico: Microcomputador exclusivo,

licenças dos softwares, infraestrutura e outros. ObsefV8ç40: Esses itflns

5110partes Integrantes da especificaç'o técnica do Sistema TelefOnico, no

Projeto F/sico do Cebeemento EstnJturado.

Ponto EletrOnico - Utilizado para controlar o horário de trabalho dos

ocupantes de postos. de trabalho: Coletoras, infraestrutura,

microcomputadores exclusivos, servidores, licenças dos softwares e

outros;

Gerenciador do PABX - Utillzado para realizar programações no sistema

telefônico: Microcomputador exclustvo, licenças dos softwares,

Infraestrutura e outros. ObsefVSç4o: esses Itens s'o partes integrantes da

espt1cificaçAo técnica do Sistema Telefimico. no Projeto Flsico do

Cabeamento Estruturado.

8.2.7.4.

8.2.7.3.

8.2.7.5.

8.2.7.2.

8.2.7.1.

O.
UfADUAIS

o.........
"..

",,

.•...
URCI!IRIZAD'l

C.
I.,
1,,,..,,,

..........

8.2.2. Coluna (O) • Órgêos Estaduais: OETRAN - Departamento Estadual de Trênsito,

Acessa saa Paulo / s"poupatempo, IIRGD - InsUtuto de Identificação Ricardo

Gumbleton Daun~ SERT - Secnotaria do Emprego e Relaçoe. do Trabalho e Secnotaria

da Fazanda.

8.2.1. A!J quantidades de recursos apontadas para a Administração Tercoirizada são

estimadas sobre as configuraçOes recomendadas. passlvels de ajustes conforme

necessidades da Contratada. Demais recursos de TI que B Contratada avalie como

necessários são de responsabilidade de fornecimento da Contratada, sem ônus

adicional para PRODESP I Poupatempo.

I"OlJ'ATEliPO c:nA0IE "DEU,UI
QUAN'lrr.'NOI De M'OIIIIIAf1Çll.l! Tl:Lr:COII

8.2.5. A coluna (F) apresenta o total dos recursos a serem fornecidos pelaa próprias

Instituições.

8.2.6.

8.2.7.
8.3.

8.2.7.6. ComunicaçAo de dados privativa da Contratada - Utilizado para o acesso

a escritórios remotos da Contratada, quando houver: Link de

comuna.çAo de dados (AOSL, Frame-Relay. MPLS etc), roteadores,

servidores exclusivos, licenças de software e outros.
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8.2. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

A planilha a seguir apresenta a quantidade de recursos de informática necessarias aos órgãos

integrantes do Poupatempo CIDADE ADEMAR:

InstalaçAo definitiva no Posto, bem como a segurança do local e outras despesas envolvIdas na

loglstica de Instalaçao. Os trabalhos de configuraçao dos recursos de infonnãtlca deverAo ser

executados por profissionais de Informállca certificados, disponibilizados pela Contratada.

~At!..-oCIOADl!ADl! ••.••
QUoU/l" .• t~oe. Ol! N'(MIIMAnr:•• "lROM

A fim de garantir uma Identidade visual para os Postos Poupatempo e um slstema de

comunicação claro e acess(vel para os diversos tipos de público que os freqüentam,

adotamos um padrão de comunicaçAo visual para todos 05 Postos.

As especiflC8ç6es desse padrAo constam do ANEXO 7A deste Caderno.

8.1. INSTALAÇÃO DOS SOF1WARES E SISTEMAS ESPECIFICOS

7.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

B. TELEINFORMÁTICA
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meses, a Contralada é obrigada a subsUtul~o às suas expensas. nao sendo

possfvel a sua reutilização para o atendimento ao contrato vigente, ou ainda,

a outros contratos firmados com a PRODESP I Poupatempo. Os

equipamentos de lnfonnática envolvidos são todos os fomeddos pela

Contratada.

8.4.2.3. Deverão ser fornecidos relatórios mensais consolidados apresentando as

ocorrências com dados sobre os tempos e soluçOes. com a devida

ldentificaçAo de cada equipamento. Os relatórios deverão ser enviados por e-

mai! a endereços a serem definidos pela PRODESP.

8.4.2.3.1. Para 08 equipamentos fornecidos pelas Instituições, a Contratada

tem por "obrigação realizar o atendimento de primeiro nfvel e

ficaré responsével pela gestao da Indisponibilidade realizando o

acompanhamento e cobrança das providências das Instituições

em conformidade aos tempos estabelecidos no subilam 8.4.2.1.

8.4.2.3.2. As eventuais indisponibilidades ou deftCiências que provoquem

prejufzo no atendimento, total ou pardal, estarAo sujeitas às

penalidades estabelecidas no contrato.

8.4.3. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

A manutenção preventiva devera ser dimensionada para minimizar a necessidade de

ações de manutenção corretiva, aumentando a disponibilidade dos equipamentos 8

sistemas. A manutençao preventiva devera ser realizada fora do horário de

funcionamento do Posto.

l:: parte integrante da manutenção preventiva B continua observa~o das condlçOes de

limpeza e conservação dos recursos de informatica e de telecomunicações.

Para os equipamentos das Instituiç6es, a Contratada devera realizar a gestAo e

acompanhamento das condições de limpeza e conservaçAo dos recursos de Infonnática

e de telecomunicações.

8.4.4.

Posto Poupatempo, Indistintamente.

8.4.6, REQUISITO FERRAMENTAL TÉCNICO

A Contratada devera manter todos 08 equipamentos de testes e ferramentas necessárias

à instalaçAo, ajustes e manutenção a serem realizadas nos equipamentos de informática

e telecomunicações e recursos de infraestrutura de rede LAN • Local Atua Network e

WAN _ Wlde AIlt8 Ntltwork, Wireless, Telefonia e CF1V. que fazem parte da solução

tecnológica adotada.

8.6. DEMAIS OBRIGAÇOES OA CONTRATADA

8.6.1. Provktenclar. a quaquer tempo. revisões de Engenharia e Fábrica que forem

classificadas como obrigatórias pelo fabrtcante dos Equipamentos. durante a vigência

deste contrato.

8.5.2. Providenciar adequação das Instalações ou melhoria no desempenho dos recursos da

soluçA0 de Informiltica e Telecomunicações do Posto Poupalempo CIDADE ADEMAR.

em tennos de segurança, produttvidade, contingência, monitoramento, gestão ou outros

beneficios, por melo de equipamentos, aoftwares ou outros métodos. Isto poderá

ocorrer por iniciativa de ambas 8S partes, sempre com anuAncia da PROOESP I

Poupetempo.

8.6.3. No caso de Incompatibilidades entre os sistemas utilizados pelos órgãos I Instituições e

o sistema operacional prMnstatado nos microcomputadores, ou qualquer outro

software fornecido, providenciar o dOWTlgfBde de versão no sentido de compatibilizar

toda a SOluça0.
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de serviços n06 nlvels desejados. Neste cas.o os equipamentos propostos estarâo sujeitos à

homologaçao da PRODESP I Poupatempo.

8.3.1. As versOes mais recentes dos relatórios com 8S especificaçOes técnicas estio no

Anexo 8A.

8.3.2. O projeto de cabeamento estruturado e sistema de telefonia fazem parte do edital e da

documentaçAo fomectda pela PRODESP I Poupatempo.

8.4. REGRAS GERAIS DE MANUTENÇÃO I SLA - SERVlCE l.EVEl. AGREEMENT

O Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR é composto por um parqua de equipamentos de

Informática e telecomunicaçOes cujos fornecimentos são realizados parte pela Contratada e

parte pelas Instituições, confonne planilha apresentada no subltem 8.2.

A estrutura técnica da Contratada, responsével pelo atendimento técnioo do Posto, deveré

executar o atendimento técnico de primeiro nlvel a todo o parque de recursos de infonnética

e telecomunicações existentes no Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR, Indistlntamente.

8.4.2. SLA - SERVICE l.EVEl. AGREEMENT. MANUTENÇÃO CORRETIVA

8.4.2.1. Diagnóstico s SOLUÇÃO TOTAL por melo de anéllses das ocorréncias da

problemas 8 substituição (hardware) ou reinstalaçAo (&Oftware) nos prazos

máximos abaixo estabelecidos por tipo de recurso:
fS ORAS

05
05
0.5
05
05
05
05
05
05
1
1
1
4
4
4
4
4
6
6
6
6
24
24
24
24
24

~~~~~~e~S~T[!RIT!1Tlll)~i!i",~wi15ii~,~Sj!;lA:~''iiH~~R~''~S:f1
Ponto de Rede Elhernel - Estruturado 1
PontodeRedeSerial- u fila 2

~
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forem solucionados no prazo máximo estabelecidos no Item 8.4.2.1.. contados a partir

do momento da analise de diagnose estarAo sujeitos às fiscalizações e penalidades

estiPlJlada. na Minuta do Contrato.

todos os equipamentos da Contratada.

8.5. DIRETRIZES DE OBSOLESC~NCIA

8.5.7. Manter equipe técnica qualificada para a realização dos Atendimentos Técnicos e das

atMdades de manutençao dos equIpamentos existentes no Posto Poupalempo.

8.5.8. Fornecer e. se for o caso, transferir o acesso pleno, ffsico e remoto, e sem restriçOes 8

todos os equipamentos ativos de rede de propriedade da Contratada para 8

PRODESP, 8 qualquer momento, desde que sela soUcltado. O fornecimento do acesso

deverá ocorrer num prazo mélÓmo de 10 (dez) dia. úteis a partir da data de soliciteçAo.

8.5.9. Menter o histórico de imegens do .i.teme de CFTV por no mlnimo 3 (tr6s) meses pare

acesso da Prodesp

Apllcam.se 80S recursos fornecidos pela Contratada.

8.S.1. O equipamento que nAo estiver mais em linha de produção ou a descontinuidade for

anunciada pelo fabricante, tendo como conseqOêncla a dtficuldade de reposição de

peças em um prazo que nAo atenda o SLA definido no item 8.4.2.1, será considerado

Obsoleto.

8.6.2. O soft\vare que não tiver mais atualizações de versões e relesses, que por

conseq06ncia provoque a falta de suporte pelo fabricante sera considerado Obsoleto.

8.7. REQUISITOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS

8.5.10. SAo obrigeç6es da érea de informélica da Contratade: Apllcam.se aos recursos fornecidos pela Contratada.

8.7.1. Deverá ser prevista a evoluçAo tecnológica da soluçA0 forneclda nos casos em que se

observarem recursos subdimensionados ou que se tomem obsoletos em funçao de

atualizaçAo tecnológica de hard\Nare ou software, que acarrete Impacto nos

atendimentos realizados.

8.7.2. A solução deverá Incluir o fomeclmento de todos os componentes de software

necessários ao adequado acompanhamento de disponibilidade e segurança. Os custos

ficarAo por conta da Contratada.

8.8. REQUISITOS DE FORNECIMENTO DE INSUMOS E CONSUMlvEIS

8.9.

8.5.10.3. Instruir a equipa de PRODESP I Poupatempo com respallo 80S

procedimentos recomendados para a operação dos Equipamentos. quando

solicitado.

8.5.10.1. Fomecer as Informações técnica. pera e PRODESP I Poupalempo.

obseNando devidamente os métodos e processos sempre que solicitado.

8.5.10.2. Famecer mensalmente a cópia das configuraÇões de todos os ativos de rede

envolvidos na solução de comunicação de dados. No caso de alterações das

configurações, informar imediatamente à equipe responsável na PRODESP I

Poupstempo, por telefone ou e-maU, e após a alteraç4o, enviar uma cópia da

documentação a1uaUzeda a PRODESP I Poupatempo, por e-mell.
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AimentaçAo semi- automática; sistema de clichés de assinatura ramOl/IvaB

e ntercamblàveis contadores de documentas irr8Yerslveis a zero; bandeja

m6ve1 que possibilita o cancelamento de vários documentos através de sua

ragulagern; contador invloiavel de 7 dlglos, ilTeverslvel. que g",anla a

oonlagem e conlrole de inpress6es; 3 chaves de controle - uma para
~oquear I acionar o mecanismo, lJT\8 para retirada e coIocaçAo do dichê de

assnatura e uma para evttar tentativas de cópias nao auD'lzadas..
entinlllmenlo automlltico lI1raVés de rolo de rellro; Iml"essiI<J com tinta

liquide vermelha, bivolt (110 a 220 v) com a colocaçlio e o Iomecimento de 2

cflchés de assinatura ara cada m uina.

Màquina p1astificadora de docUmentos utilizando poIaseal (pouche) com

controle vaiado de temperatura 8 vebcidade; tennostato com ajuste de

tempendura; Interruptor revarso p",a lalhas de alimentação (auto reverso)

110 volts; Iaminaça<! quente ou ~ia; largura mlnirna de plastirlcação p",a o

docUmenlo de identidade.

• Cap<o:idade para per1ur'" automaticamente até 25lo1h.s por inse<ção,

possuir linha fixa de no mlnimo 5 (cinco) digitas no formato letra; chave

de segurança evlando uso indevido; acionamento autornàtico por melo

de do documento' 110votts'

• DeV~aIzar anà6se de Impedarda ~anstoráclca para ajuste

au~ do tempo de d•••• çao do choqua;

••••~JlOl1áliI, d'~ à prOl/a de lJ11idade. respingos de égua e chuva para
.,:, <:1~m~.:<-.

I A)~~I~ar.
~ '.'c} ":;J
,~~ ~o~~lmado (3,5kg);
0'.£ • '''7.:P.:ara'~ choques na escala de1 a 360 jooles,

:". '-?('ott:)" •..••.• fi'
biI '. ~" '.!-.,J..;<lG .:'0

/. Modo il 'luilcIó'da<Íten\cx1:ol!Õ<.lálise automàtJca de ECG para detecçao

./ FiI>r'I "~q';;~~(~~irW,llia Ven~i<:ular, com comandos de
'. ' " -"'~"?a'd~ erador através de

-j

l.4àquina filigranadora

~perfuradora

Oesflbrilador extemo
aulornàlico

Maquina lamiladora

MàQuina de assinar

dOClJmentos-

chanceladora

9.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

n'El.\ spítiiÍlct4',O'"'';

~~DESP
TecnolOfla di l"fornlfÇ:ío

Tempo de recuperação dos equipamentos:
(0) em até 30 minutos

(0' em até 24 h

lí.Il~1
02

02
02

01
02
02
01
02

Caderno OI) EVp(lcificaçbes "Iv.cllic.av
PO~rO Pour>aL.mpo CIDADE ACE.NAR

Para fins desta licitação sem utilizada a nomenclatura -equipamento espeCifico. para

aquele cuja utilização restringe-se a uma Instituição ou 6rg:lo especifico.

Os equipamentos que a Contratada deveré fornecer destinam.se ao IIRGD, Detran e

Administração do Posto; e estão relacionados abaixo:

Posto. Poderão ser solicitadas mais Imagens após a inauguraç!io do Posto, por

solicitaçAo da PRODESP,

NOTA: Ressaltamos que a equipe de informática que compOe o quadro de funcionarios

da adminislraçao do Posto foi dimensionada para as atividades operacionais

pós-implantaçAo, ficando sob a responsabilidade da Contratada cumprir o

cronograma de instalação dos recursos de informática previstos para o Posto

com a equipe que se fizer necessária.

8.10.1. A Contratada deverá fornecer para a Prodesp a cópia da certificaçAo dos profissionais

envolvidos na configuraçâo de todo o ambiente de informática e telecomunicaçOes do

Posto. contemplando os equipamentos de rede e configuração de servidores e

sistemas operacionais, antes do inicio dos serviços de implantação.

9,1. DESCRiÇÃO E DIMENSIONAMENTO

8.10, CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

9. EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS

~~DESP
Tocnologlil ~ Iflfonnaçio
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modelos originais de

• CclntroIe remoto sem fio de busca ràplda

• Umpada halaogénea

• ZOOm
• Slid. complalo com peb menos 39 figuras. sendo 10 slldes de Ielras, 10 de

números, 10 de snellings e 5 de figuras, com apenas 1 linha de elementos

em cada slide.

DistAncla de até 7 melros.

• 1 flXévelna

• Balança Iipo manual com escala antropomêlrica de 95 a 190 aTl

E""êcIFÍcÀ'ÁoIMOoa:ol'Ú"~aÂ*'~EFeR~
• Ofuscamento o Vlsllo nolurna (Adaptomelria)

2. Otorrinolarilgológica:

• AcuIdade Aud"1ve

Projeto( onamológico

(projetor oplóllcos)

N atosc:ó io

Balança

anl métrica

Para efeito deste editai, é utilizada a nomencJatura Mmaterlal de uso continuo. para aquek!& que se

tomam Inutilizáveis por motivo de quebra ou desgaste.

Todos os materiais tanto de uso continuo como de consumo deverão ser disponibilizados durante

toda 8 vigência do Contrato, sem quaisquer custos adicionais. Deverá ser mantido estoque para a

reposição de materiais consumidos, danificados elou Indevidos para o uso, de forma a nao impactar

o atendimento 80 públtco.

Os quantitativos bem como os tipos poderão sofrer ajustes ao longo da operaçAo do Posto em

decorrência de a~eraçAo na rotina do execuçao dos sarvlçoa.

10, MATERIAL DE USO CONTINUO, DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO E DE INFORMÁTICA

45

bota0 dodcado;

• Registro em memória de ECO continuo. eventos altlcos, procedimentos

realllldos e dados do paciente;

• Realizaçllo de auto-testeo peritldicos com evlsos de bateria belxe 00

necsssldade de manutençllo;

• Allmentodo JlO' um jogo do balerln não recerregàvels de longe duraçllo

com vida útil de 2 anos e eutonomla pera apllcaçllo de no mlnmo 30

choques em carga màlCima;

• Memória digitai i'ltema elou mem6r1a removfvel externa para
Bnn8Ulnamenlo dos 8Ventos ocorridos, para posterior transf8l'éncia para

computador;

Acompenha cade equipamento:

o 6 peros de eletrodos adullos de desfibrílaçllo;

o 3 peres de eletrodos pedlatrico de desfibriaçllo;

o 9 klts da ressusclaçllo com: toalha, Iwa dnlrglca. depladO( e

mllscare de ventllaçao (Iodos descar1llveis) alesou-a;

o 1 bolsa de b'ensporte saml-rlglda;

o 1 manual de operaçllo em português;

o .software para revlsAo dos eventos em computador,

o acess6rio de fixeçllo (cabino da segurança com b'ava e alarme).

• Alend ••• as normas do fabricaçao e manutençllo da Agêncla Nadonal de

VIgilância Sanlt.lria - ANVlSA. da Associaçao IlfasIlaira de N()(mas

Técnicas - ABNT a do lnst!uto Nedona/ da MatroIogia, N()(ma/lzaçllo a

Qualidade Industrlal-INMETRO.

• PéW3 esatório, automatlco, fragmentaçJo em par1lculas ou em tiras, nlvel

da nlldo 668169 db 110 voIs.
Equipamentos com capaddade pera executat os testes fislcos necess.lrlos

para o exame de aplidllo nslca para condut"'"s:

1- Ofialmol6glca: ""!;eq
_Acuidade VIsual t~
• Campo VISUal (Campmetria fÍM>nntal), -&.l/f~(qO )

~~"'iji/; "O 'u '!t
• Visão Cromâtlca ' "... ";,,,~ ~ I '.••/~ -ir.~,...""'~

'U~:t 'I ", -Q .0' '''0 -.r-(r
.VislloEs Ica Perte Gí oun . • .., a •

"~ ' .•1 -*.«$p.,
''''I-. "-.o.,)..> '~" "<{jll'

"H'I;. \> v'r. "y•...
'.1, 4".' 'ii'!' ",'.l'-,. '.i...•~ •.:,.... "'.,)

!'J'l:~(..t,';t-iJ.
~, ,'1'

jO~-~~'
/~!J ~"i~

Esfolço

Eqlipamenlo do Tosle •

do C,""po Visual,

Auditiva e Teste de

Fragmentadora de
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Caixa r:) 10 resmas
Utilizado no lIROD; para limpar as maos apOs a
coleta de Im res&ao di ital.
Portarta IIRGD -323 de 16109106

• Formato: 205 mm de larg x 11. de alt
(formulário continuo);

a Quantidade de imagens por folha/dobra: 01;
• Oramalura do papel: 120 gramas;
a Cor branca de alta alvura;
• Cor de Impressão: preto Senegal N 9950

~Q'"omos~ - frente e verso;
• Tipo off-set;
• Gabarito de impressao: 1/6~vertical e 1/1-

horizontal (formulArio continuo);
• Formato das remaJlnas: 13 mm esquerda e 13

mm direita, mlcroserrilhado;
• Serrilhas de destaque: direita I esquerda I

horizontal I dob<a.
Observações:
1) Serrilha horizontal do canhoto posicionada 8

62 mm do -p6-. O fonnulério sem vincado a
145 mm do ~pé~(vinco somente para efeito de
dobra, sendo que a pressão da dobra nAo
deve diminuir 8 resistência do papen.
O modelO seré fornecido na ocasiAo da
confe o do formulário

Formato da bobina: 57 mm Iarg X 65 mm
diâmetro x 40m comp.
Diâmetro Inlerno do tubete = , 2 mm

Abertura su ertor cJ 4 furos.

Tamanho oficio

Primer fosco, 21 micras 54 mm x 192 mm (rolo
com 1.000 peças).

Bolsa plástica de PVC (doreto de poIlvlnlla) cristal
transparente para acondicionamento de Certeira
de Identidade Civil com imagem digitalizada,
modelo -porta CNH", dimenaOes: 75 mm X 107
mm e aba de 20 mm' ea sura de O015 mm.
UtlUudo no URGD; para limpar 8S mAos, t.e
necessArio, na coCeta de impressAo digital.

Tamanho pequeno padrAo (15x20Crn)

Tamanho oficio

Azul e Preta. Caixa d 50 unld.

20.000 ns

20 pcts

20 unid

4 unid

3unid
5ce

12 unid
30 unid

30 unid

100 unld

150 unid

30 unid

6ce

25 rolos

20<010.

'.'

Caderno capa dura

Cademo ca 8 dura
Caneta Esfera rática
Ceneta Marca Texto

Cola Branca gOml

Cola BastA0 10 r

Envelo e de Polletileno

Envelo Pardo
Lá ia Preto Na 2

Pa I Branco A4- 15 Gr

Papel Toalha

Álcool Gol • 500 ml

InvÓluao para Carteira
de Identidade, pacote
com 1.000 peças.

Pellculs em poliéster
transparente.

'.. ,.
•. 'j

Cudf:flW d~ E1iptlcl(icaçüe3 "fécrdcav

?o~h) Poup •..•tltmpu C1DAl)E AOE.MAR
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20

20

220
12
6

20
50

20

2400

400

Senha manual plastificada

Pasta flcnérlo 4 ar olas - rela

Sacola de lona pI malote

24,5 larg em; p1â.Uco
Incolor transparente na parte da frente; pléstlco
poro colorido no verso e tampa; tampa com
.anela em pléstic:o incolor transparente; fecho em
velao.
Tamanho oficio em cristal transparente n8 cor
azul
TradIcional em madeira.

Tamanhom~lo
Tamanho médio

Tamanho médio
Tamanho na 3 _ 6 vermelhos e 24 azuis
Em poliuretano ou madeira. Medida: 8 em
lar ura 20 em oom rimanto e O a em as ,sura
Em léstico fosco
Cor azul, dimenrsêo mlnima em torno de - 60 em
altura x 40 em la ura x 16em ofundidade
DimensOes 210 x 345 x 40 mm
Tamanho 8 em comprimento x 6 em largura,
numerada. Impres$âo monocromélica
Identificando tipo de senha (Preferencial, PadrAo
e Eventual) e órgãos (IIRGD. DETRAN. SERT,
FAZENDA, etc), com reposlçAo a cada 60 ou 90

dias.

Nota: Os itens sem EspecificaçAo Técnica slJo materiais de uso comum.

Neste tópico estão relacionados os materiais de consumo mais comuns e as quantidades sAo

estimativas 8 partir de médias identificadas nos Postos Poupatempo atuais, sendo que estes

numeros poderão sofrer ajustes ao longo da operaçAo do Posto. Existem outros Itens que não

estão relacionados. porém podem fazer parte da necessidade momentânea ou permanente da

operação. ~j~~afite para lapiseira. etc.

Pastas ~ésticas L

Carimbos diversos

Gram eador de mesa

Perlurador de papel

Tesoura ara a I
Almofada carimbo--entintado
Tabua de apoio para coleta de
im ressOes di itais
Bisna a li moslardeira

Pastas p1ésticas coloridas

10.2, MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO - PREVISÃO DE CONSUMO

MENSAL

iX;~DESP
TeCl\Olop da Inform.aljlo



~~DESP
T~a diroInfonn.çio

•
Cadtl'''o d~ E.lIpcclflell'iÕ€lS .h~Grljc.a9

PO?"f() POl.lp<dDl'llpO CIDADE ADEMAR

•
Caderr,o d~ E!:Ipccifjc2\çôe~'récnicil~

PO~fo Poupfltempo CIDADE AOEMAR

10.4. MATERIAL DE USO CONTINUO

Envelope tipo malote
para postagem SEDEX

1.200 unid

nve coextrudadoem03
(três) camadas, opaco, Impermeável e
re.slstante a '.190 e perfuraçAo.

Espessura: 75 micras por parede
Camada externa: cor branca
Camada interne: cor cinza
Impre&aAo: verso 8 anverso
Formato do conjunto/envelope: 245mm
de largura x 137mm de altura + 30mm
da aba de fechamento
DtstAncia entre soldas: 126 mm
ImpressAo em flexografl8 na cor cinza
Solda na beira lateral com ImpressAo da
palavra "SEDE><"
Fechamento: com adMlvo -hot-melr,
posicionado na parte interna da aba,
com traço vermelho na boca do
envelope aobrepondo-se um 80 outro e
um segundo traço adesivo de 40mm no
corpo do enveklpe parti f1xaçAo do AR
(aviso de recebimento)

Abertura fi adesivm de colagem: do lado direito
do verso do envelo

Apoio de punho p/

teclado

Mouae pad

80

80

Apoio p/ punhos tipo almofada p/acomodação de teclados.

Conreccionados em espuma de poliuretano macio integral

isento de hOlogenados, apresentando superfície rugosa

tSKIN-) de contato com os punhos e na base material

antiderrapante. Dimens6es: 45 8 55 em comp X raio borda

> 5' altura 2 8 3 5 em e la ura de 5 a 8 em.

Fabricada em injeçao lermopléstlca em (PS) de alto

impacto. Sendo a almofada de Injeção em poJiuretano com

densidade m~dja com caracterlsticas de pouca ou

nenhuma conronnação. Área de rolagem em substrato de

Neoprex de 30 mm. Base em PVC de 24 mm de espessura

com material antlderra nte.

A Contratada deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas neste item e nos

tennos do Edital e seus anexos, atentando para os requisitos necessários, vIsando à manutenção

do padrão de qualidade dos serviços objeto desta licitação, formulados lendo como base os

padn5es existentes nos Postos Poupatempo já instalados e em operação.

11. ESPECIFICAÇOES A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DO POSTO

POUPATEMPO

INSUMOS E CONSUMIVElS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇlO I PEÇA

INSUMOS E CONSUMIvEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇlO 1I PEÇA

INSUMOS E CONSUMIvElS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇlO 111 PEÇA

INSUMOS E CONSUMlvEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇlO IV PEÇA

INSUMOS E CONSUMlvEIS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇlO V PEÇA

INSUMOS E CONSUMlvEIS PARA MULllFUNCIONAL CONFIGURAÇlO VI PEÇA

INSUMOS E CONSUMlvEIS PARA APARELHO DE FAX CONFlGURAÇlO I PEÇA

10.3. MATERIAL DE CONSUMO -ITENS DE INFORMÁTICA
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POl'to Poup:J.lempo CIDADE. ADEMAR

32 ocupantes de postos de trabalho

-)(: Número de ocupsntes de postos de

trabalho dimensionados pela

Contratada para os 83 postos de

O

Contratada

ProdespIPoupatempo

o. po.to. de trabalho d. Contratada aerlo .Iocadoa na AdmlnlatraçAodo Posto, no
atendlmonto ao Cld.dlo nos órgloo d. Admlnlotraçlo Dlrela e noo eorvlço. de

Recepçlo, Or"ntaçlo, Informaçio.

A pr~sente licitação utillzaré a nomenclatura de -Multitarefa- para designar o perfil profissional

exigido para os postos de trabalho da Contratada. Serão alocados na prestação de serviços

dos diversos órgãos da Administração Direta, com atividades previstas de atendimento

presencial ao Cidadão (emissão de documentos/serviços, atividades de retaguarda ou

atendimento especializado nesses 6rgAos), reeepçAo, orientaçAo e InrormaçAo aos CidadAos.

Deverão ser dislribuldos de forma equilibrada nessas atividades, e com versatilidade de

remanejamento entre os diversos órgAos, conforme a necessidade dos serviços, a fim de dar

vazão às demandas. durante todo o horário de operaçAoIfuncionamento do Posto e em

cumprimento aos tempos médios de atendimento e de espera previstos por serviço.

. ~;..
Portanto, na loglatlC8 de o~çAo da alocação dos ocupantes nos postos de trabalho, a

Contratada dever~ttà( prepaf~a para atender a qualquer tempo ao quadro 8speclflcado

neste emC~;,/...J (' 'fd. ~Xima, visando a manutenção do padrão de qualidade no
.~.- ""' "C..-I' •.•~t}y"atend' en~do ,a~I'j)~t~Jli.~' sob pena de multa contretual pelo descumprimento,

•..• ".~"'lC:,..... (~ •••.~ "'~
A,defirii do percant 'I <ctá"t'i!'áe~4~tki\it:: para toda e qualquer substltulçAo, programada

; ".J '" ,,:'-..J.~4'
..•.ou pA:~~~~ lve ~ra ho rios,~,,:!2~{:3.~~elçAoIdescanSO), fica sob a responsablltdade

...-::. d~ Conltata<!a, a a~senta o ~p",~~, rt.~operaclonalização do Posto.
':'.';~'" '-.':."':~;"... 16/ ..,..y.•..,?:;.:~~1~!::J~~

• 'Cabérá'~ à G~stâ da OUl\li de 'Pr 1"1. é~upat~po o monitoramento e
'.~:;"'"".'.'~(.'; ('i-'~:: ~ ;;"''3',~c #.;)

, .i ",~(.,).G:.,..
'~2"'/ '",~, ~;,r

~0,<:l
lo•••••••• ~. ç e",'J'-

11.1. DISPONIBILIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DA CONTRATADA (PONTO ATIVO)

QUADRO TOTAL DE OCUPANTES DE POSTOS DE TRABALHO

Cuuurno õe élaptJçl{leal,jtu~srÓ'Cnjcav

Posto p()Op.-ilttOlI)O CIDADE. AOEMAR

Serviço
Quantidade de po8toa Número de ocupantes de

de Trabelho ostoa d. trabalho ••.•.•
ATENDIMENTO 59

"O .• .• " "ê "O "O ,!.'!
~

o "
ORIENTAÇÃO AO

a 'g ~ " ~" I!! ro ~
13 " li " :2 E ~CIDADÃO

E :l'õ U ~ .,
" ~ iADMINISTRAÇÃO DO ~ .!1! " !11 8. 8

POSTO
«

"UAtençJo: a Contratada deverá dimensionar 8 quantidade de ocupantes para operaçAo I

funcionamento ininterrupto do Posto CIDADE ADEMAR, visando obtenção dos tempos

médios de atendImento e de espera estabelecidos por serviço.

contralados I servidores publicos do Municlplo (quando for o caso), TOTALIZANDO 32

(trinta e dois) ocupanles;

B) Postos de Trabalho oab a reeponubllldado da Controlada, que poderão ler alocados

um ou mais ocupantes, e que deverão estar com nfvel de disponibilidade suficiente às

necessidades dos serviços e durante todo o perlodo de operaç.Ao do Posto. A Quantidade

de Poslos de Trabalho da Contratade no Poupalempo CIDADE ADEMAR esté

especificada no quadro abaixo para atividades de RecepçAo, Orientação, Informação e

Atendimento ao Cidadao e na Adminislração do Posto, cujas especificaç6es estão

detalhadas nos itens seguintes.

QUADRO DE POSTOS DE TRABALHO SOB A RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

~~DESP
Tecnalogi:l d .••lolonTlaçi.o
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Caderno de Especificações 'fé-cnles",

POMO POUP.1t9nlf)Ô CIDADE ADEMAR

Posto. de Trabalho - Orientaçlo
Demanda I ser observada

Mlnlmo

08 Até 1500 atendImentos/dia

10 Acima de 1500 atendimenlos/dia

recebe a r.enha na triagem e encerra-s.e no momento em que é chamada no painel

para que o Cidadão seja atendido na mesa.

• Existindo cldadão em espera para o atendimento, os pontos de atendimento que

nAo estiverem abertos deverão ficar imediatamente disponlveis para o

atendimento, não gerando, dessa fonna, espera para o ddadAo. Estando todos os

pontos abertos. havendo cidadão em espera para o atendimento, é função da

Contratada 8 gestAo da fila para que 85 esperas sejam proporcionais entre os

diversos serviços.

• A contratada terá prazo de sessenta dias, 8 contar do Inicio de operaçAo do Posto,

para se ajustar aos parâmetros estabefecidos neste item.

• Em caso de mudança de processos. procedimentos ou tecnologia utilizada para

realização dos serviços, a ProdespIPoupatempo determinara novos critérios e a

Contratada terá o perfodo de trinta dias para se adequar aos novos parâmetros.

• Essa medlçAo será monltoradalauditada a qualquer momento pejo Gestor de

Qualidade. A qualquer momento a ProdesplPoupatempo reserva~se o direito de

atualizar as informações deste Item.

11.1.3. A .IocaçloldlsponlblllzaçAo d. postos de trabalho de Orlentaçlo deverá

obedecer à tabela abaixo:

I") SerAo solicitados. pela Prodesp, quando houver necessidade.

qualidade dessa operaclonalizaçAo que devem garantir até 83 postos de trabalho

observando-se os parâmetros dos itens a seguir.

11.1.2. A quantidade mlnima de postos de trabalho a ser disponibilizada deverá obedecer ao

quadro acima, sendo aumentada de acordo com a é'JAAténci8 de cldadAos na espera.

Em principio, nAo poderé haver espera, ae existir pon~4&ê 4j,endimento livre para ser

aberto para atendimento. 4f/,c, A •.r':i)(tlí.'lo
Nota.: . ~4" ~J:,;/:&'.,,/~,!;/,1' *>1.
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I I .1.1. Detalhamento doa Poatoa da Trabalho. CIDADE ADEMAR

Posto. de Poatoa de

servlçoa Trabalho Trabalho

Total Mlnlmo

Recel>Cão Geral 03 03

Triaoem -IIRGD 04 03

Carteira da Identidade (RGI e Atestado de 15 13

Antecedentes lAACI - IIRGD

Reteouarda -IIRGD 03 03

Entreoa - IIRGD 01 OI

Triaoem - Ucenciamenlo • Detran 04 03

CNH I Preenchimento Renavam. Delran 07 05

Retorno bancário - Detmn OI OI

Entreoa Documentos - Detran 01 OI

TriaoemSert 02 02

Cadastro MAo da Obra I Seguro Desemprego I 10 08

Carteira de Trabalho - SERT

Acessa SAo Paulo I e-oouoatemoo 06 05

Secretaria da Fazenda 01 OI

Outros I') 04 04

AdminlstracAo do Posto II 11

OrlontaçAo vide Item

abaixo



11.1.5. Poetos d. trabalho da Contratada na Admlnlstraçlo do Posto

b. O tempo médio de atendimento a ser cumprido será informado pela

Superintendência de Operações quando do inlcKJ das atividades do Posto e seré

atualizado trimestralmente.

c. O tempo médio de atendimento para os serviços da SERT B ser definido

trimestralmente tera como base 8 média praticada no horérlo de pico dos Postos

Poupatempo; através do Sistema de Gerenciamento do Atendimento.

Notas:
• A contagem de Tempo de Atendimento (TA) é inK:iada no momento em que o

Cidadão chega à mesa anunciada para a prestação do serviço e encerra.&e no

momento da finalização do atendimento.
• A contratada terá prazo de sessenta dias, a contar do inicio de operaç.êo do Posto,

para se ajustar aos parâmetros estabelecidos neste item.

• Em caso de mudança de processos, procedimentos ou tecnologia utilizada para

realização dos serviços, a ProdesplPoupatempo determinará novos critérios e a

Contratada terá o período de trinta dias para se adequar aos novos. parâmetros.

• A qualquer momento a Prodesp/Poupatempo reserva~se no direito de atualizar as

informações deste item.

c;"derno 1I~Elllptlclficaçües .'l\t;.flicLlB

PO&lo Poup.1tempo CIDADE ADEMAR

A disponibilizaçAo dos postos de trabalho deverá observar o inicio e término das

atividades inerentes ao horário de operação do Posto. Para tanto, a Contratada

deverá atentar para o dimensionamento mlnimo de ocupantes necessário. desde seu

InIcio (15 minutos antes do horário oficial de abertura ao público) e até o seu

encerramento (15 minutos após o fechamento oficial para o atendimento ao público).

de forma a manter a prestação ininterrupta dos serviços durante todo o horário de

funcionamento, de acordo com os tempo8 médios de espera e de atendimento

previstos para cada serviço.

Atendimento do Cldadlo na preataçlo d. aervlço oferecida pelo Po.to, excetuada
aquela privativa do servidor publico, e tamb'm na Admlnlatraçlo 0 ••.•1do Posto.

• Atendimento, Recepção e OrientaçAo: perfil multitarefa;

• Coordenação e Suporte Técntco: AdministraçAo.

11.1.7. Horário de Disponibilidade dos postoa ds Trabslho

a. Nos órgãos estaduais da Administração Direta do Posto Poupatempo e nos

serviços de recepçAo, infonnaçAo e orientação, os postos de trabalho da

Contratada deverão sar disponibilizados durante todo O horário de funcionamento

do Posto, desde sua abertura e até o seu fechamento (até a finalização de todos

os serviços iniciados para os Cicladãos portadores de senha);

b. O dimensionamento do numero de profissionais da Contratada necessários para

as substituiçOes durante 08 horArios de Intervalo (refeiçAoldescanso) dos

ocupantes de postos de trabalho é responaabilidade da Contratada, assim como a

reserva técnica para as demais substitutçoes (faltas, ~cenças, férias e outros).
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contrato;
• da SERT (CadaslIo de Inlermediaçllo Mão de Obra, Seguro-Desemprego e

Emissão da Carteira Profissional)

~~DESP
Tecnoloxla d. lnfonnaçio

11.2. HOrárlMde prestaçlo de serviço. no Posto Poupatempo

O horáriolpertodo de atendimento ao público devem ser observado rigorosamente pela

Contratada. cori(~e consta deste Edital: 12 horas de segunda 8 sexta-feira, das 7:00

às 19:00~,periodd~S 06 horas aos sébooos, das 7:00 às 13:00h, e para o seu perfeito

~mp(~~1j..,:~;. ••.r ~~Ibmzaçao dos postos de trabalho deve obseNer o
dlmen~~~~~~.~e ocupantes necessários desde o inicio da opareçA<> do

c. &to. ~htlto ~#o horério arda! de abertura 80 público, e até o seu

,. •. chamento' .•.,.,~~. n~~.'~'o. encerramento oficial de atendimento ao público, para a
•. ., .•...•.• "2. "'-:,.v•.•...~.. - , ?:. e u~ de tOO . }I$.,~,r~~rril~ .•ntos necessérios, como organização de materiais. .

., " • -'~' ->. 't<;I>. W,. ", ';', -, ..•.•,,' ("O '.p; . ,.....~ Q \ r::;-.'tl 'l',:;..~',.'~~.~!d~~ i~<;" .. _ .J,~ '"
." 'P l. ~, .•_" .••L.~6 ':e~) ,\ ....) ., '" .

~ <J ")o •••,. '(l'" ',J í ....) ~J fI

~ :)~;:~~;~;, ~:.7iV';)ti-k
~"-i\'!,,",f '''; /'



•
~~DESP
~. cb 'nfcrm&Çio

Caderno d!l E'ipuclficaçbes T~t1jcas

P01\f(>Poupatempo CIDADE ft.OENAR
Cademo d~ Espcclflcnções "f&.nica.,;

Po~t() Póup.1tempo CIDADE ADEMAR

r'
')

equipamentos. etc..

11.2.1.A PRODESP I Poupatempo realizará constante monijoramento do nlvel de

dlsponibilizaçAo dos postos de trabalho, através do acompanhamento e auditorias do n°

de postos ativos por hora, por órgão, no mês referência de atendimento, de acordo com

o padrAo abaixo especificado ser fixado e comunicado no Inicio das operações do

Posto CIDADE ADEMAR a revisado trimestralmente.

11.2.2. A PRODESP I Poupatempo poderá solicitar a Contratada. a seu critério. a

redlstribulçAo dos postos de trabalho, visando o ajuste da capacldade de preslaçAo de

serviços do Posto Poupatempo, sempre que necessário, nos novos horérros que se

configurarem como "picos de demanda., sazonais ou pennanentes.

11.2.3. A Contratada deverá garantir a prestação dos serviços objeto desta licitação, de forma

ininterrupta nos periodos e horários estabelecidos promovendo 8S substitutç6es que se

fizerem necessarias.

a. Para tanto a Contratada deverá manter a reserva técnica, proporcionai é
quantidade de ocupantes dos postos de trabalho apta para alocaçAo em toda e

qualquer situação rnotivadora de ausência de ocupantes nos postos de trabalho,

taia como: horário de refeiçAo/descanso, faltas, atrasos. afastamentos, férias,

desengajamento, entre outras.

b. Os ocupante. dos postos de trabalho da Contratada da reserva técnica deverAo

apresentar quallflcaça.o idêntica ou superior aos demais ocupantes dos postos de

trabalho, e estarem devidamente treinados, unifonnizados e identificados por meio

de crachás.

I C. A alocaçAo doa ocupantes do& poato& de trabalho da reserva técnica deverá ser

precedida da partlclpaçAo no Programa de Formação e CapacltaçAo (Concaltual,

Comportamental e para a ExecuçAo dos ~rvIços) seguindo as mesmas

espaclficações definidas no Item 12. PRO !!lA DE FORMAÇÃO E

CAPACITAÇÃO. •4Ú'l: '1}Z~~1(1t:J
'''~,.J ~('"!~,:(;.,,.:1" ~

11.2.4.A Contratada deverá observar para os seu":~.t.'I.!~. ~,}ió&ro~t~,.ait,trabalho que

prestaria 08 serviços objeto desta licitaçAg, tod~ '00 .~) i~~;~~~'reitos
e beneficios previstos em Acordos I Con\l~S I O, ldi~; C • I.~~~~i~';.fftt~~~
profissional, bem como os previstos ~~ legislação ,m igor; re . nd"e~~, ~.:].ormB"=:J

;-' '1/!J. ) ''''J'I:~.j.'r,)

5~:}~~~~~~~:~'. ",;;t"

exclusiva, pelo cumprimento dessas normas.

11.2..5. A Contratada deverá firmar o contrato de trabalho com os seus ocupantes dos postos

de trabalho, após o processo seletivo e, adotar 85 providências legais de contratação,

conforme previsto no Edital - Minuta do Contrato. Cronograma de Implantação, para o
Inicio do Programa de FormaçAo e Capacitaçao, a ser realizado antes da inauguraçAo

do Posto.

11.3. Qu.llflc.çlo mfnlm. exlgld. para 08 ocupante. de postos de trabalho da Contratada,

para .tandlmento ao. pré-requlattoa d. qualidade definidos nHte EDITAL.

11.3.1. Admlnlatrllçio - atlvld.dea de Geatio I Admlnlatrllçio: para ocupar essa posição, o

ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá pos$Uir 8 seguinte

quallficaçAo/capacijação:

• Formaçio Superior Completa;

• Experiência profissional comprovada de no mlnlmo quatro anos em cargos de

chefia, preferencialmente em empresas de prestaçao de serviços;

• Experiência proflsslonal comprovada de no mfnlmo três anos em atMdades de

atendimento ao público;

• Bons conheclmentos práticos I teóricos e de leglslaçOes (quando for o caso) nas

éreas de admlnlstratlvol financeiro, contratos de prestação de serviços!

tercelrizaçAo, gestAo de passoal e qualidade de atendimento;

• Habilidades pessoais em liderança, negociação, admlnlstraçAo de conflitos e

atendimento ao púbGco;

• Conhecimentos de ApHcativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas

especificas de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de FreqQência, etc.

de Atendimento, o

possuir a seguinte
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11.3.5. Admlnlatraçlo - para ocupar a po.lçAo de Atendimento Especializado, o ocupante

do posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte qualiflcaçAolcapacitaçêo:

• PreferenciaJmente, cursando nlvel superior,

18 anos ou mais;

• Conhecimentos bésicos de infonnática e digitação;

• Habilidades pessoais em liderança e atendimento ao público;

• Habilidade no trato social;

• Boa fluência verbal.

estrutura;

Bons conhecimentos de téCnicas de arquivo, redação, etc.;

Conhecimentos técnico-especializados de acordo com área de atuaç.Ao;

Facilidade em el8borsçAo de textos, redaçAo, relatórios e etc.;

Habilidade no trato social;

Boa flu6ncia verbal.

11,3.6, Admlnlatraçlo • Inlormátlca: para ocupar assa posição, o profissional da Contratada

deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

• No mlnimo, 20 grau Técnico em Eletrônica, EletroeletrOnica, Eletrotécnica ou

TelecomunicaçOes. ou ainda, Processamento de Dados ou Infonnâtica. compktto;

18 an08 ou mais;
• Bons conhecimentos de Infonnatica e digitação. dos Aplicativos Windows - Word e

Excel;
• Experiência mlnima de um ano na érea de suporte e manutenção de inforrTlé'lltica,

telefonia e redes de computadores. eabeadas e wireless

• CW\hecimento de servidores de rede Wind(MIs I Domlnio } Active Directory;

co~mento em Cabeamento Estruturado;

1'.~"Habilifalje no trato social;
C .:, ('".oi "". ~,. f".1Jt.•..
O~ .• &noe,verbal.
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• Bons conhecimentos préticos de EslatJstica e de Gestão da Qualidade do

Atendimento;

Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que envolvem 8S áreas

de práticas e qualidade de atendimento e gestao de pessoas;

• Habilidades pessoais em liderança, negociação, administraçAo de conflitos e

atendimento ao público;

• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas

especificas de Gerenciamento de Filas. etc.

11.3.4.Administraçio - Suporte Administrativo - atividades de Recursos Humanos,

Financeira, Estatlstica, Sistema de Manifestações e Manutenção de Infraestrutura, para

ocupar essa posição o profissional da equipe da Contratada devera possuir 8 seguinte

~lificaçAo/capacitação:

•q,roa mlnimo, 2° grau completo;
4b.c ~}

~~"'l: ~],~?Zs ou mais;
~;' í.'a G' E!'0W' "'lnhe. cimentos de Infonnálica a digitação, dos AplicaUvos Windows - Word e
"'t.l" .•. ~ ~ ~ -''''. :.,. .r..:''l.,'''', .!...." . ~1.;:.-e.(1;1 e Sistema EspecifICO de Registro e Sistema de Controle de

u~ ..•~ .•... ~.'. Q'~ •••••.•• . •• .... :-'iÁ' "~1e,?P.~n;c> ElalrOnlco;
~ &p~' ntlajn,ln,ma.de um ano em AdministraçAo de Recursos Humanos I

O::1{;~~oJ;fl / ./ i~1* .ê;~,'-Ád~irn~t1trti.vasl Financeira\jt8USitica e ManutençAo de Infra -

~~'j!,~~q.,t)~~:"..~~J .••/. 4'£2 ',,"y, /~ :,.~~::j ".~~.
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11.3.3. Administração: para ocupar a po.lçAo de Coordenaçlo de Recurso. Interno., o
ocupante do posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte

qualificação/capacitação:

• FormaçAo Superior Completa;

• Experiência profissional comprovada de no mlnlmo um ano em cargos chefia.

preferencialmente em empresas de prestação de serviços ou empresas do ramo

administrativo} financeiro;

Bon5 conhecimentos praticos das legislaçOes que envolvem 8S aresa

administrativa} financeiral recursos humanos. administreçAo de contratos, gasta0

de pessoas e qualidade de atendimento;

• Habilidades pessoais: Raciodnio lógico. liderança. negociaçAo. administraçAo de

conflitos e atendimento ao publico;

• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel e de Registro e Controte

de Ponto de Pessoal. etc.
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• 2- grau completo;
18 anos ou mais;

• Conhecimento. básicos de informática e digitação;

• Hablfidede no traio social;

• Boa flu6ncia verbal.

11.4. Oescrlçlo d ••• tlvld.d •• do. pooloo dotrab.lho do Cont",lod.

A prestação de serviços objeto desta licitação lem como objetivo dar condições para que

a população usuãria faça uma adequada utillzaçAo dos serviços elou informações a ela

disponibilizada pelos órgAo8 Instalados no Posto Poupatempo.

As atividades desenvolvidas envolvem o bom atendimento 80 CldadAo usuário do Posto

Poupatempo, por meio da prestaçAo de serviços, emissão de documentos e 8 prestaçAo

de Informações precises, objet1vas. com cortesia e cordialidade no tratamento e clareza

na comunicação, de maneira 8 atander és suas expectativas.

11.4.1. Admlnlolraçlo:

• GestAo, planejamento e administreçAo das atividades de operaçAo e manutenção

do Posto Poupatempo, visando manter 8 qualidade doa serviços de atendimento

ao CidedAo;

• ElaboraçAo do planejamento de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo

Programa Poupatempo, bem como acompanhar 8 execuçAo do mesmo,

considerando 08 objetivos a serem alcançados;

• Aferição periódica do nlval de satisfação do Cidadlo. desenvolvimento de

propoalas de procedimentos que otimizem as atividades do Posto Poupatempo

analisando 08 indicadores obtidos através de Instrumentos definidos pela

PRODESPlPoupatempo;

• Identificação, antlliae e proposiçAo és Superintendências Poupatempo novas

parcerias, objetivando Implantar inovaçOes para a contfnua melhoria da qualidade

na prestação de servlços t atendimento 80 Cidadão no Poupatempo;

Interface com os supervisores das empresas! 6rgaos p~ores de serviços,

i 4h_ • b .~f>'-l
ntegrantes do programa, visando à melh9P.t'j ~I?~,~ serviços
disponibilizados; G'/"" I~r. 'to'", l.f!,,~'~~~:tI: "h.r ,O ,. "'!J'U"
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as que se fIZerem neces.aãrias para a tomada de decisões, tais como: estatisticas

diárias de atendimento, folha de freqOência, mapeamento de situações de

contingências, ocorrências Inusitadas, relatórios financeiros, etc.;

• RealizaçAo de apuração, acompanhamento e análise de Indicadores de

desempenhO e qualidade do atendimento, visando a melhoria:

• Implementação das diretrizes estabelecidas para a melhoria da performance de

prestação de servtços dos postos de trabalho e qualidede de atendimento;

• Acompanhamento direto da operaclonallzação do atendimento, Identificando

problemas e apresentando soluções;

• Promoção de atividades visando à melhoria da prestaçAo de serviços com os

Gestores de Qualidade e Representantes Técnicos dos órgaos participantes do

Posto;

• CoordenaçAo de atMdades relacionadas à manutenção de Infraestrutura e apolo

necessérios para o bom funcionamento do Posto Poupa tempo;

• Acompanhamento da operaçêo dos serviços de apolo no Posto, propondo

melhorias e adequaçOes;

• Disponibilizar os relatórios e informações às Superintendências Poupatempo, de

acordo com 8& definiçOes e periodicidades estabelecidas .pela

PROOESPlPoupatempo.

11.4.2. Coordenaçlo de Atendimento:

• Coordenaçao e acompanhamento de toda e qualquer atividade de atendimento ao

Cldadllo no Posto Cidade Ademar;

• CoordenaçAo da equipe de ocupantes de postos de trabalho de Recepçao.

OrlentaçAo, Alendimento e Atendimento Especializado 80 Cldad:io:

• Fornecimento de subsldios para o aprimoramento da metodologia de apuração.

acompanhamento e análise de indicadores de desempenho e qualidade do

atendimento;
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• Elaboraçao de relatórios da ocorrências registradas de cada perfodo especifico de

preslaçao de serviços realizada, para apresentayao à Administração;

• Acompanhamento 9 controle das atividades de administração de recursos

humanas, tais como freqUêncla, férias, licenças, uso e distribuição de uniforme e

crachás de todos ocupantes dos postos de trabalho do Posto.

• Fornecimento de relatório mensal final impresso e geração de arquivo magnético

referenle à freqOéncia de todos 06 servidores públicos para a Supervisão dos

Orgãos da AdmlnlstraçAo Direta, e posterior encaminhamento aos respectivos

órgãos de origem de lotação.
• Acompanhamento e controle do cumprimento das normas e procedimentos

definidos pelo Programa Poupa tempo e a Legislação vigente, para garantir o

padrAo de qualidade da prestaçAo de serviços contratada:

• Acompanhamento o processo de seleçAo de ocupantes de postos de trabalho da

Contratada para contrataçao, bem como a execução do Programa de Treinamento,

conforme diretrizes definidas pelo Programa Poupatempo para garantir o padrão

de qualidade da prestaçAo de serviços contratada;

• Atuação na administraçAo de conflitos com o CidadAo que nAo tenha conseguido

resolverl esclarecer seus problemes ou dificuldade na execuçAo ou realização de

serviços ou mesmo acerca do funcionamento do Posto;

• Compras e controles de estoques;

• Controle e acompanhamento de contratos:

~j'

~<~:~~~~.
c

atendimento acompanhado, para apresentaçao a Administração;

Análise de relatórios eslatlsticos e outras fontes de informações tendo em vista a

melhoria do atendimento.

Acompanhamento do processo de seleção de ocupantes de postos de trabalho da

Contratada, bem como a execuçAo do Programa de Treinamento, conforme

diretrizes definidas pelo Programa Poupatempo para garantir o padrão de

qualidade no atendimento.

• Monitoramento conUnuo do cumprimento das normas e dos procedimentos

definidos pelo Programa Poupatempo e a Legislação vigente, para garantir o

padrão de qualidade no atendimento;

• Avaliação, através de mecanismos diversificados, estabelecidos pela

PRODESP/Poupatempo, junto aos usuârios dos Postos Poupatempo, o nlvel de

satisfaçâo do atendimento prestado, com o propósito de aferir a qualidade, tempo

de espera e de atendimento;

• Coieta e tabulação de dados, elaboração de gréficos e quadros estaUsticos dos

atendimentos diários e mensais, relat6rio de Atividades, performance da prestação

de serviços dos postos de trabalho, tempo ml!tdio de atendimento e espera,

controle de materiais (estoque, consumo), atualizaçOes de artes gréflcas, e demais

atividades correlatas;
• Atuação na administração de conOitos com o Cidadão que não tenha conseguido

resolver/ esclarecer seus problemas ou dificuldade na execução ou realizaçâo de

serviços ou mesmo acerca do funcionamento do Posto:

• Coleta diéria das fichas de manifestação das caIxas de sugestões, leitura,

interpretaçao e classificaçao no sistema especifico - Sistema de Gestão de

ManifestaçOes do Cidadão - SGMC;

• Respostas as manifestaçOes registradas nas fichas, alravés de e-mail, carta ou

te fo.ne, e conseqOente finalizaçAo no sistema SGMC;

APIi~~ da Pesquisa de Satisfação do Usuário de acordo com a metodologia e

-f:fq)J!'fiodil;Í~de estebelecida pela PRODESP/Poupalempo

'. (~Ac4?-::"~e/~~=t~~".
11.4.3. 2'4 ~~~:~ ~~~~'~~'~I Internos:
~t? .'A.tn har ~o';desenvolvimento das atividades de administração de recursos

hu '. n'~&,.'. d;" ..s/g~~àn~' palfjmonial, manutençOes internas, preventivas e

~o.fJ1:/~ "lor}et as, li" ~I .~: ~P~-.~}~~id~la:transportes, xerox, almoxarifado, informética e~9?:"/o",.(', tetéHWj sam ntõ(p}'r'a p'perfeito funcionamento do Posto;
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controle de materiais (estoque, consumo), atualizações de artes gráfICas, e demais
atividades correlatas:

• Recolher diariamente 8S fichas de manlfestaçao dos caixas de sugestões e ler,
Interpretar e classificar no sistema especifico (SGMC);

• EncamInhar as fichas .problemas" para as éreas competentes (supervisores,
órgãos. Coordenador Municipal. Coordanador de Atendimanto);

• Responder as fichas de manlfestaçOes via &-mall, carta ou telefone e dar baixa no
sistema SGMC;

• Compilar dados de fechamento e cadastramento das fichas;
• Elaborar relatórios quantitativo e qualitaltvo referente às fichas de manifestação

dos cidadaos;
• Protocolar e en •.••.lar 8S manifestações de elogios e reclamação aos setores para

conhecimento dos representantes técnicos/supervisão e demais ocupantes de
postos d. lrebalho;

• Organizar o arqutvo de manifestação;
• Atendimento telefônico a dientes internos e externos;
• Subsidiar com dados a elaboraçAo do relatório gerenciaI;
• ReaJizar contatos telefônicos com clientes internos e externos;

11.4.7. Admlnlatreçlo - Atendimento especializado

do Posto;

o Levantamento de progremaçao de féria. e ocom.ncia , Irregularidades diária. de
freqOêncla (atra.o. ausência. llcanças-médlca.). bem como ocorrência de
qualquer tipo de acidante ocorrido com ocupante. de postos de lrebalho.
apresentando ês CoordanaçOas' AdmlnlslreçAo do Posto.

o RealizaçAo da aberture da chamados da menutençAo do sistema d. controla de
ponto eletrônico, acompanhando a execuçAo do serviço soicitado pelo proflaslonal
de suporte, visando o restabelecimento do perfeito funcionamento;

• AtualizaçAo e acompanhamento de programação de férias;
• Atuallzaç.êo da programaçAo de ocupaçAo de postos de trabalho;
• Realização de controle de Campanhas de Responsabilidade Social internas;
• ReaftzaçAo das demais atlvktades acessórias e comp~entare8 da área de

administraçAo de recursos humanos e administrativa.
• Apolo às atMdades dos poslas da Admlnlstraçjlo.

• Acompanhamento da execuçAo de atMdades de manutenção predial, portaria,
motoboy, limpeza e outras identifICando 88 necessidades, e emlssAo de ordens de
serviços preventivas e corretivas.;

• Acompanhamento do consumo de materiais de manutenção, limpeza e etc, e
solicitaçao de aquisição, quando for o caso;

• Acompanhamento e atualizaçêo da planilhas de manutenções corretivas e
preventivas de todos os serviços;

• Conferência de Itens de pr&-ebertura do Posto relacionados é menutençAo predial
e serviços de copa, limpeza, vigilância e jardinagem e etc.;

• Regtstro e Controle de notas fiscais, faturas, contratos, recibos, contas a pagar e
outros;

• ReafizaçAo de previsAollançamento& de ftuxo de caixa;
• PreparaçAo de relatórios e border6s de fechamento financeiro do mês;
• ConciliaçAo de movimentaçAo bancéria, financeira e fluxo de caixa;
• Realização de contatos telef6nloo& com dientes Internos eA...xtemos.

Suporte ao almoxarifado, quando for o caso: ~I'
~J:.

Oh •• ~~~.
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11.4.5. Suporte Admlnlstretlvo - otlvldad.. de Msnutançlo de Inf •••• tnltura e

Flnancel,...

j



• •
c.dcrno d~ EspcclfiCA(fÕM °I"'cniclJ~

Pos(o POIJp.'lLfnnpo CIDADE ADEMAR

empréstimos;
• Informar a CMS (Central de Monitoramento de Sistemas) todas as paradas no

ambiente de informatica que possam lmpaclar no atendimento ao Cidadão.

11.~.8. RocspçAo I OrtonlJlçio I o InformaçAo ao Cldadio:

C ••dt!ff1<) tió é••pt.'clficaçõcs 'h.",niclJs
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T~ d~ lnformao;;lo

11.4.8. Administração. Informitico:
Admlnistraçêo dos recursos instalados (controle de listas de acesso da rede LAN I
WAN I Wlreless, sistema de prevenção de vlrus, diretrizes de segurança dos

sistemas, utillzaçAo de espaço em disco);
• AtualizaçAo das versões de softwares e dos aplicativos utilizados no Posto;
• Instalação e reinstalação dos sistemas operacionais - Windows / Linux - dos

servidores de rede fornecidos pela CONTRATADA, Incluindo seus respecUvos

aplicativos:
• Controle do Cabeamento Estruturado, desde o Distribuidor Geral- DG - aos racks

(patch panel, caixas de distribuiçao e cabeamento UTP);
• Inspeção e avaliação da infraestrutura lógica para instalação de no .•••os

equipamentos e mudanças no Layoul existente;
• Manutenção da disponibilidade de equipamentos backup para pronta utilizaçAo;
• ExecuçAo de backup dlérlo da Base de Dados dos serviços de apoio do Posto

Poupa tempo;
• Execuçao de backup de todos os servidores instalados no Poupalempo em fita

DAl. ou em outro meio de supertoridade comprovada. inclusN8 os dados do
tarifador telefônico e as imagens do sistema de CFlV;

• Controle da atualização automática da lista do software antivfrus dos servidores de

rede e das estações de trabalho;
• Contato com fornecedores de serviços de manutençAo elou concessionârias de

serviços de comunicação de dados e telefonia. após criteriosa análise e diagnose

da origem da falha;
• Restauração das Bases de Dados de sistemas de apolo do Posto:
• Substituição após análise do problema. dos equipamentos de infonnática e

telefonia que apresentem falhas ou defeitos. com a devida conflguraçAo do

recurso envolvido;
• ReaUzaçâo de conectoriZação para cabeamento UTP Incluindo montagem de rack;

Realização de instalaçôea e suporte técnico a usuários do Microsoft Office e
demais aplicativos, de ferramentas antivlrus, mantendo &S devidas atualiz.açOe8 e

de recurso ~e microinformática em ambiente de rede;
• Realizaça.ovq~ registros de chamados para manutenção dos equipamentos,

circu~s e caj~~4~etrOniCOs; •.•
o Ere.lJ;'~:l!.~Ú~~~hamados de manutençAo;

~~rPi,çJ!~?~S, monitorando o tempo e quaUdade de resposta;

Foi~~ .r.... . ~un~?tos,.de chamadas real1z8da~ I recebidas;
a~ealizaçá dé~~ste'" os eq':lipa.mentos recebidos de consertos externos;

A •. Digitação. rquiv~~ ?., é...0ntt.~ie de documentaçao das licenças de softwares.

Á}-F..,'1:7, por fabpnt e valída.... do~..~ontr~~os~ ..

6
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11.4.10. Atendimento ao Cldadlo a f ou Emlaalo d. Documentoa:

Providências de reabastecimento dos suprimentos especIficas das impressoras

(papéis, tinta, lonne!);

• Auxilio na ordenação e arquivamento de documentos após a realização dos

atendimentos, conforme orientação do respectivo órgêo ou entidade, visando /l

prepsraçAo de relatórios do~ seNiços realizados ou nao:

• Auxilio na ordenação e arquivamento de documentos após a realização dos

atendimentos, conforme orientaçao do respectivo órgAo ou entidade, visando à
preparaçAo de relatórios de documentos cancelados e/ou Inutilizados por erro de

preenchlmenlo/confecçao;

• Auxilio na tabu laça0 dos dados de atendimento diário de cada órgão ou entidade,

utlllzando~se de modelo estatlstlco recebido da A.dmlnistração do Posto

Poupatempo;

• Conferência e entrega do documento pronto ao Cidadão, solicitando a conferência

dos dados;

• Transmissão e recepção de documentos via scanners;

Dlgltaç.Ao de dados para a emissão de Atestados de Antecedentes:

Preenchimento dos dados do CidadAo para emissAo de CTPS, obseNsndo se é a

1. via, 2- via ou continuaçAo;

• Orientaçao do Cidadão no preenchimento de formulários;

• Orientação do Cidadão quanto ao serviço de acesso livre à Internet, monitorando-o

sobre a sua utilizaçAo, bem como controlar o tempo de uso;

• Orientação do Cidadão quanto à utilização dos serviços públicos disponrveis na

Internet, monitorando-<> sobre a sua utilizaçAo e controlando o tempo de uso, ou

realizar o serviço pelo Cidadão, caso nAo esteja familiarizado com o UM) da

Internet, visando â inclusao digitai;

Nas situações de contingência, Informação ao responsável imediato e orientação

para o Cidadão quanto à previsão do tempo de espera e/ou marcação de retorno.

• Cadastramento de senha e acionamento da chamada eletrOnlca (ou manual);

• Atendimento do Cidadão, acionando o sistema Informatizado correspondente 80

serviço ~licttado. por melo de senha pessoal e lntransterfvel;

• SolicitaçAo ao CidadAo dos documento!. e10u Informações necessárias para 8

execução dos sefVtçoB procurados;

• Conferência dos documentos apresentados pelo CidadAo;

• Pesquisa de dadoBlinformaç6es em telas diferenciadas nos sistemas

informatizados:

• OigltaçAo dos dados cadastrais nos sistemas, necessários à emissão do

documento elou serviço;

Impressão, emissão de documento. provtdências para obter a conferência dos

dados cadastrados pelo próprio CidadAo, colhendo a assinatura do mesmo,

quando for o caso;

• Coleta de Impres&Oes digitaIs, quando for Oca50;

• Devolução dos documentos apresentados pelo Cidadão, solicitando a conferência

dos mesmos;

• EncaÍ)ee de documentos em pasta plástica e encaminhamento para a próxima

etapa, quando for o caso;

• Entrega do documento 80 Cidadão para pagamento de taxas no posto bancário,

quando for o caso. orientando-o quanto às etapas subseq s do atendimento;

• Encaminhamento à CoordenaçAoIAdmlnistraçAo dos casos d .n~r complexidade

ou inusitados, visando /l agilidade de soluçllo; 4ú,..... -1 .£<~~
.9~ '<N>. j,,,.:;,q .l.

Recolhimento de documenlos das mesa. de dlg~~oI!!'alf~!'"J~~~2.0-0s
h VI,.' 'r.'. t'/.?pQó.st;':""a tã"6.!'

por aeqOênda numérica e de sen 85, encamlnhanCJ0'79 .•.•. a ~l~tl-;>?~~~ .d#J.•
processo de produçllo do documento; S, "'~ . f:~/.I'I _:,(/.9.<"(
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Poupatempo;

• Atendimento de situaçOes especIfICas tais como: peuoas ou aianças perdidas,

Cldadllos com comportamento Inadequado ou com problamas de saúde,

comunicando o fato à Coordenação responsável e para o repasse â equipe da

Administraç4o;

• Demais atMdados acessórias e compfementares à prestação de serviços objeto

deste EditaI.

"
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controle, a Contratada deverá disponibilizar um Sistema de Controle de Ponto

Eletrônico. No tocante aos servidores públicos da administraçAo direta. deverá ser

realizada a emissão de Atestados de FreqOência e Boletim de FreqOência dos mesmos,

que safé apurada e disponibilizada aos respectivos supervisores, para os

apontamentos das eventuais ocorrências de freqUência. Após. deverAo ser

encaminhados às respectivas Origens, mensalmente, pela Administração do Posto.

11.5.3.O sistema deveré prever no mlnimo 2 (dois) coletores que permitam o registro

eletrônico do ponto de cada dos ocupantes dos 'postos de trabalho I servidor público e

funcionário dos órgãos/instituições, através do uso de crachás com código de barras ou

proximidade (smart card), com as seguintes características minimas:

• Sistema de baterias que pennlta seu uso na falta de energia elétrica. por um

perlodo mlnimo de 12 horas;
• No caso de falha na conexAo com o computador ou queda de energia os coletores

deverão manter os registros efetuados por um perlodo de no mlnimo 30 dias.

11.5.4. Essas informaç6es sobre o registro dos servidores púb.llcos dos 6rgAos deverão ser

armazenadas e tratadas em um sistema de Informática que tenha. no mlnimo, as

seguintes funções:

Estadual;

Personalizaçao de relatórios;
• Consolidaçao de Informações na PRODESPlPoupatempo, Integrando sua SOlUça0

com a SOlUça0 de Ponto PRODESP;
• ManutençAo e suporte técnico permanente, de maneira a garantir o pleno

funcionamento dos equipamentos e software envolvidos, bem como o treinamento

dos ocupantes dos postos de trabalho responsáveis pela operacionalizaçAo.

11.6.6. Funclonalldad •• do equipamento pafll coleta de dado.

• leitor Bidir&cional, com sensor de sentido de rotaçAo;

• Permitir o Controle de Freqüência, a Identlficaçêo autométlca de entradas ou

saldas;
• Permitir a transferência doa dados caletados para uma estação ou servidor com

:wftware de ponto eletrônico:
• Capacldade de armazenamento e gerenciamento de InfcnnaçOes de leitura, data e

hora etc.;
• Posauir sistema de funcionamento na falta de energia elétrica.

11.6.6. Funcionalidades do software Junto aos coletores

• Enviar comandos para bloqueio e desbloqueio;
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B) A Contratada será responsável por:

.) Custear e contratar auditório com capacidade de acomodação para todos
ocupantes de postos de trabalho do Posto, em bom estado de conservação,
limpeza e com disponibilidade de sanitários, no Munlcfplo de São
Paulo/CIDADE ADEMAR, para a realização do Módulo I. Essa contratação
também devera abranger a disponibilização de uma sala de apolo com 01
computador, impress.ora e acesso à internet mesa para pequenas reuniões.
preparaçAo de relatórios, listagens. etc e estante para estoque de materiais;

Oba: A limpeza dos sanitários deverá ser reatizada 30 minutos antes do inIcio

do curso, antes e Imediatamente após os coffee breaks da manhA, da tarde e

slmoço •
b) Custear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáveis para lodos

participantes. no auditório ou em ambiente contlguo próximo:

c) Custear e contratar recursos audiovisuais para o auditório: projetor multimrdia e
microcomputador com acesso à Internet e mouse remoto para os palestrantes,
leia para profeçAo, quadro branco ou flip<hart, pincéis para quadro branco ou
flip-<:hert e 4 microfones (1 com fio e 3 .em fio);

OBS.: A Conlratat1,~deveré disponibilizar um técnico de éudlo e vldeo para o
auditório. ....4'••.

d) Custear e..t0 ~r.A'~~w~e coffee-bneak, 2 (due.) vezes 80 dia, com a
SegUinte~';;~~~ahnfé, chá, égua mineral, 01 tipo de suco, mini.
lanche, mi~ .• ; 1:t~~~,~ variação de sabor / tipo, garantindo a
qua4íl""e e '. nd~ ••..iI••oçQ~se~1.t~.o dos produto. com observância ti
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12.1.2. Módulo 1- Conceituai "Ol,.trtzes e Pressupostos do Programa Poup.tempo"

Treinamento ministrado por especialistas da PRODESPlPoupatempo a todos

ocupantes dos postos de trabalho do Posto. relacionados no Item 11. - Postos de
Trabalho do Posto. durante a 1ase de inplantaçAo do Posto Poupatempo.

O Módulo I sara realizado em perlodo nAo Inrerlor a 05 (cinco) dia. utels.

A) A PRODESPlPoupatempo seré responsAvel por:

a) Elaborar e mlnislrar o Módulo I;

b) Custear as despesas relativas à remuneraçAo dos profiSSionais que IrAo
ministrar o conteúdo do MóduJo I;

c) Dennlr e fomecer o Cronograma do Módulo I;
d) Fomecer apostilas e materiais didáticos especIficas do Módulo I.

A) A PRODESPI Poupatempo seré responsável por.
• ) Definir e aplicar o Progrema do Módulo Gerenciai, e o cronograma de

realização;
B) A Contretada seré responsAvel por.

b) Custear remuneraçAo, transporte e alimentação, de todos ocupantes dos
postos de trabalho da AdmlnlstraçAo do Posto na realização deste Módulo. que
será praticado, conforme ClonogralT!a a ser fornecido pela
PRODESPlPoupatempo e ~em 12.4 - ConfigureçOes Especlfoces das Salas de

Treinamento deste edital; . ~

O Módulo Gerenciei seré realizado em perlodo nAo Inrerlor a 15 d~{ ~I. e deverá

tennlnar antes do Inicio da realizaçAo do Módulo I. MÓdu'J?~t;!'o"f!Jk$S:~r8m8
de FonnaçAo e CapacitaçAo, . Co. <':.>1/'0. ~Cr,(1<~:.!-li. 'l<'l
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• Controlar as marcações de entrada I almoço I salda - 4 marcações.

12.1.1. Módulo Gerencl.1 - Fonnaçlo e Eapecl.llzaçlo • Teórlco-Pritlca.

Realizado nas dependências do PoupatempolProdesp (ou em outro local B ser
indicado) para os ocupantes dos postos de trabalho da Administração do Posto da
Contratada (Administração, CoordenaçAo - Atendimento 8 Recursos Internos), com o
objetivo de:
• Conhecer. em detalhe todo o unfverso conceitual que fundamenta o Programa

Poupatempo no contexto da Adminls,tração Pública Bresllelra;
• Ter domfnio de todos os procedimentos da admlnlstraçAo;
• Garantir o padrAo Poupatempo em todos os aspectos;
• Possibilitar que a experiência do modelo de gestão contratado seja exltosa.

Todos os ocupantes de postos de trabalho do Posto Poupatempo deverAo participar do Programa
de Fonnaçao e Capacitaçao, cujos conteúdos, metodologia., carga horérla e demal.
especlncaçOe. ~o dannlda. pela PRODESPlPoopalempo e descrita. a seguir,
A. especlflcaçOes técnicas do Programa de FonnaçAo e CapecllaçAo pare a prestaçAo dos
serviços estao definidas por módulos, estabelecidos de acord,o com os objetivos aos quaIs se
propOem à populaçAo a qual sa deslina e de acondo com a. nacessldades emergentes.

12.1, Programa de Fonmoçlo e Capoclloçlo na Implonlaçlo do 1'0010

12, PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO
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ocupantas do todos os postos de trabalho, para roalizaçAo do módulo li, em
bom es.tado de conservaçAo. limpeza e com disponibilidade de sanitAri06;

Obs: A limpeza dos sanitários deverá ser reaUzada 30 minutos antes do inicio

do cura0, antes e imediatamente ap6s os coffee breaks da manhA, da tarde e

almoço.
b) Custear, fornecer e disponibilizar égua mineral e copos de$C8rtéveis para todos

participantes, nas salas de aula ou em ambiente conUguo próximo;

c) Custear e contratar empresa fornecedora de treinamento, com comprovada
qualificaçAo Tétnica Operacional (experiência anterior) e instrutores

capacitados;
d) Comprovar a quallllcaçAo Técnica Operacional (experiência anterior) da

empresa fornecedora de treinamento mediante apresentaçAo de atestados
fornecidos por no mlnimo 02 clientes, pessoa de direito pubHco ou privado,
comprovando a aptidão no desempenho de atividades pertinentes, compaUveis
e de natureza semelhante 80 Módulo li, atestando inclusive, o bom
desempenho e cumprimento a contento das obrigações contratuais;

.) Custear 8S despesas com remuneração e transporte dos ocupantes dos postos
de trabalho, conforme planilha item 12.4 - ConfiguraçOes Especificas das Salas

de Treinamento, deste edital;

f) Módulo 11(Gera~: Garantir que o Módulo 11contemple o conteüdo programático

estabelecido pela PRODESP I Poupatempo, confonne segue:

• Cenário e valores na Prestação de Serviços;

• Perfi e Expectativas atuais do CkiadAo (cliente);

• Conceito e Técnicas das Melhores Práticas do Atendimento: atitudes
indispensáveis; o atendimento como diferencial de relacionamento com o
Cidadão; motivaçAo no atendimento; ética; como lidar com os vários tipos

de usuários;
Qualidade e PadrAo: é diferonte do atendimento .robotizado.;

• O processo de com~nicaça~â1'O atendimento: linguagem verbal e nAo

verbal, percepçAo, 1ill~~ividadl(.il
(': ~~~ ....• ,.

• Gere to d~m~SB" - ~Idar com sltuaçOes de connllo,
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e) Custear e fornecer Kit de Material de Apoio para cada participante, composto

por:

• 01 Pasta de Papel Lisa;

Formato Aberto: 47,5 x 42,0 em

Formato Fechado: 23 x 32 em

Cor. 4xO
Papel: Trlplex300 gramasl corte faca especial e colagem

10 Folhas de Papel A4 ou Bloco de Anotações;

• 01 Caneta Esferográfica Azul

• 01 Crecha
f) Nomear 1 (um) representante responsável por acompanhar o Programa de

Capacitação do Módulo I, tomar decisões e resolver posslvefs ocorrrênciasl
problemas relativos aos ocupantes dos postos de trabalho. loglstica e
infraestrutura, bem como manter equipe responsável pela organização da

loglstlca, garantindo assim a adequada realIZação desse módulo;

g) Apôs o ténnino do respectivo Módulo I, a Contratada deverá entregar ti
PROOESP/Poupatempo cópias das listas de presença com assinatura diária
dos participantes e Avaliaç6es de Reação, preenchidas petos participantes no

final das palestras com as respectivas tabulações.

h) Custear toda e qualquer despesa relativa ou decorrente da operacionalização
do treinamento, durante todo o perlodo de SU8 execução, para todos os

ocupantes dos postos de trabalho;
I) Implementar todas as providências necessárias à execução deste Módulo de

Treinamento, com antecedência suficiente ao cumprimento do cronograma de

realizaçAo derinido pela PROOESP/Poupalempo.

Caderno dI) c.»pvclficllfw'Ôes ., é-cnic4.lv

Posto Poop.1tampo CIDADE ADEUAR

12.1.3, M6dulo 11- "Comportamanlal"

Treinamento ministrado por empresa ou entidade especializada e de qualidade
reconhecida nesse mercado, a todos ocupantes dos postos de trabalho do Posto. O
Módulo 11tera a duração mlnima de 2 (dois) dia. de 8 horas, tolalizando 16 hora •.

Cada tufTl'lt;eoderá ter no máximo 25 participantes.

A) A PROO'€Sp}!,oupatempo sera responsavel por. . .
~ alid~u fJ~Conteúdo Programático e Plano de Aula da entidade especlahzada,

r-J:"~; '. ::.~~s~Ia Contratada para ministrar o respectivo. módulo;

~~" ~I" '~',
B) 1<..CoUjOtáda" ré'responsével por:

~~ a) 'c 'iãW 'é: ,:niia~'~~s,,-Ias de aula, no municlplo de sao Paulo I CIOAOE
AO R;,..c ~~paç!dad!, de acomodação para todas as turmas dos
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B) A Contratada selá responsável por.

.) Custear e contratar salas de aula, no Municlpio de SAo Paulo I CIDADE
ADEMAR, com capacidade para acomodar todas as turmas dos ocupantes dos
postos de trabalho. conforme item 12.4 - Configurações Especfficas das Salas
de Treinamento, deste edital, para realizaçAo do módulo 111(Partes Teórica e
Prática), observando que cada sala devera apresentar bom estado de
conservaçao, limpeza e disponibilidade de sanitários;

Oba: A limpeza dos sanitários devera ser realizada 30 minutos antes do inicio

do curso. ntes e imediatamente após os coffee breaks da manhã, da tarde e

almoço, ~

b) Custa~.e forn~t~a infraestrutura, equipamentos (hardware e software) e
-O '&_-1.. ~:~~ ..•

l12!:'a~;:"?}I.Y!)I~Q;ll~ dados necessários para as salas de aulas, de acordo
~.r. . ,Ioif.";lfi:'::';'livi$!? dos órgãos participantes deste módulo de
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o Módulo III seré realizado em perlodo nAo inferior a 10(dez) dias úteis.

A) A PRODESPI Poupatempo será responsável por.

.) Fornecer epostUas e materiais técnicos especlficos do Módulo 111;

b) Definir o conteúdo Programético do Módulo 111junto aos Representantes
Institucionais dos Órgãos e Técnicos da PRODESP I Poupatempo;

c) Realizar, sempre que julgar necessario, reciclagem técnica para todos os

ocupantes dos postos de trabalho da Contratada e que desempenham as
atMdades referentes aos servtços objeto desta licitação, visando à manutençAo
do padrão de qualidade de prestação dess~s serviços;

d) Definir e fornecer o Cronograma do Módulo 111.

12.1.4. MÓdulo 111 - .Capacllação para execuçAo doe Servlçoa (Partea Teórica e Prática)"

Treinamento ministrado a todos ocupantes dos postos de trabalho da Contratada e
Servldo,e. Públicos do Cetran. SERT e IIRGD, sob orientaçao e aplicação de
especialistas da Policia Civil, da Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho,
do Acsssa SAo Paulo, do &--poupatempo, do Detran e da Prodespl Poupatempo,
capacJtando-os para O desenvoMmento das atividades nos respectivos postos de
trabalho,

Administração do Posto, elém do conteúdo acima exposto'(geral) o treinamento
também deverá abranger:

• Técnicas e Eslratégies de Liderança;

• MotJveçao;

• Fe&dback;

• GestAo por Competências;

• GestAo da ProdutMdsde I Indicadores;

• Tomada de DedsAo e outros conteúdos relacionados à função de gestor.

h) Gerantir que pera e execuçao do Módulo 11 leja utilizada Metodologia com
técnicas de vivêndas slluacionals, dinâmicas de grupo, textos dirigidos, filmes,
jogos e debatel, além de expollÇÓ"1 dialogadas;

I) Fornecer material didático e certiflCSdo para os particJpantes;

J) Fornecer recursos audiovisuaIs: projetor mullimldla e microcomputador com

mouse remoto para os Instrutores, tela para projeção, quadro branco ou f1ip.
chart e pincéis para quadro branco ou fli~h8rt:

k) Custear e fornecer coffee-break, 2 (duas) vezes 80 dia, com 8 seguinte

composiçao mlnlma: café, chli, água mineral, 01 tipo de suco, mln~lanche,
mini-salgado e mini..(joce, com veriaçAo de sabor I tipo. garantindo 8 qualidade
e condições de cons8tVaÇêo doa produtos com observância 8 legislaçAo
especifica;

I) Nomear 1 (um) representante responsével por acompanhar o Programa de
CapacltaçAo dO Módulo 11, tomar decisões e resolver posslvels
ocorrrénclaslproblemas relativos aos ocupantes dos postos de trabalho,
logl~tica e Infraestrutura, bem como manter equipe responsável pela
organlzaçAo da Ioglatica, garantindo assJm a adequada reallzaçAo desse
módulo;

m) Após o término do respectJvo Módulo 11. a Contratada deverá entregar 11
PRODESP I POupatempo cóplal das lI.tas de prelança com e•• lnatura diária
dos pertlclpanles e as Avaliações de Reação, preenchida. pelo. participante.
no final do treinamento com as respectivas tabulaç6es;

n) Custear toda e qualquer despese reletlva ou decorrente ds operacionalizeçao
do treinamento, durante todo o perlodo de lua axeeuçao. para todos os

ocupantes dos postos de trabalho; 4~
o) Implementar todas as providências necessá~à.. execuçAo deste Módulo de

,Â/- r 0E/,.
Treinamento. com antecedéncla S>:lPI, ttiíIlp.'!mento do cronograme
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dos participantes e as AvaliaçOes de Reação, preenchidas pelos participantes

no final do treinamento. com 8S respectivas tabulaçOe&;

I) Custear toda e qualquer despesa relatlvB ou decorrente da operacionallzaçAo

do treinamento, durante todo o perfodo de sua execuçãO, para todos os

ocupantes dos postos de trabalho;

m) Implementar todas 8S prOV'id~nci8s necessárias à execução deste Módulo de

Treinamento, com antecedência auficlente para o cumprimento do cronograma

de realizaçAo definido pela PRODESP/Poupatempo.

A) A ProdesplPoupatempo sera responsável por:

.) Definir e aplicar o módulo Atendimento Especializado e pelo cronograma de

realização;

8) A Contratada será responsável por:

.) Custear remuneraçAo. transporte, hospedagem e alimentação do ocupante do
posto de trabalho na realização deste módulo, que será praticado em SAo
Paulo e/ou Grande Sêo Paulo, conforme cronograma 8 ser fornecido pela

Prodesp/Poupatempo e planilha de custos e formação de preços;

12.1.5. Módulo Atendimento Especializado

RealIzado nas dependências da Superintendência e P06tOS PoupatempolProdesp
para o ocupante do posto de trabalho Atendimento Especializado, com o objetivO de
capacitáRlo para o desenvolvimento das atividades relacionadas ao e-poupaternpo e

Acesse São Paulo.

/h;~DESP
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d) Custear e fornecer recursos audiovisuais: projetor multimldia. e
microcomputador com mouse remoto para os instrutores, tela para projeção.

quadro branco ou flip~art e pincéis para quadro branco ou f1ip-chart;

e) Custear e fornecer serviço de coffee-break, 2 (duas) vezes ao dia, com a
seguinte composição mlnima: café, chá, água mineral, biscoito salgado e doce.

com variação de sabor I tipo;

t) Custear as despesas com remuneração e transporte dos ocupantes dos postos
de trabalho, confonne cronograma a ser fornecido pela

PRODESP/Poupatempo e planilha Item 12.4 - Configurações Especificas das

Salas de TreInamento, deste edital" para os locais de realização dos
treinamentos do Módulo 111 (parte teórica e pratica), Municlpio de SAo

Paulo/CIDADE ADEMAR;

g) Informar à PRODESPlPoupalempo: endereço, nome do responsável, CEP, e-
maU e telefone do local das salas de aula, para as respectivas providências

cablveis;

h) Após a condusão do Módulo 111 (teórico e pratico), durante penodo nAo inferior
a 06 (seis) dias e em horário integral, lodos os ocupantes dos postos de
trabalho da Contratada, Supervisores/Orientadores Técnicos, Servidores
Públicos e demais ocupantes de postos de trabalho das Instituições/Órgãos,

deverão comparecer às instalações do Posto Poupatempo CIDAOE ADEMAR,
para a realização de testes e pré--operaçâo, que antecedem à inauguração,
para a verificaçAo de necessidades de ajustes nos equipamentos, sistemas e
na aprendizagem das equipes, conforme Planilha 'VI" - planilha de custos e

formação de preços.

i) Custear remuneração, transporte e alimentação dos ocupantes dos postos de
trabalho da área de Infonnática, para a complementação do treinamento,

~~onforme cronograma a ser fornecido pela PRODESP/Poupatempo, em

~p~o não inferior a 05 dias úteis;

't~~JJ;1~~E;) (um) representante responsaval por acompanhar o Programa de
lQ~ "'a í!l'J!.ciiaçlío do Módulo 111, tomar decisões e resolver posslveis

~I't ., ~ .:rir.4h'&í~.slproblemas relativos aos ocupantes dos postos de trabalho,
. :",t •••• t."1~g 4}/é: )~fr~estrutura, bem como manter equipe responsável pela

a'~fo: 'é.~:f..~~ls;::. garantindo assim a adequade realização desse

rrní~o..êsÓ:,i":~~S{.~':~tiVOMódulo 111,B Contratada deverá entregar à
P6u s.tempo cópias das listas de presença com assinatura diâria

_~;j,::o._
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módulo 111 do Programa de FonnaçAo e Capacitação.

12.1.7. Módulo Segurança e Medicina do Trabalho

12.1.7.1. Treinamento para formaçAo de CIPEIR0S:. conforme exigência legal do

Ministério do Trabalho e Emprego, NOnTl8 Regulamentadora ~ NR •.5 - CIPA;

TreInamento ministrado a todos novos ocupantes dos postos de trabalho da

Contratada e PRODESP I Poupatempo, que iniciarem a prestação de serviços no

Posto após o perfodo da Implantaçao. garantindo o rapasse da lodo conteúdo

programéllco previsto nos MÓdulos I, 11 e 111,nAo necessariamente na ordem

cronológica da CapacitaçAo apresentada nesse edital.

Obs; O Módulo Comportamental nAo poderá ter duração inferior a 2 (dois) dias

de 8 horas, totalizando 16 horas. Cada turma poderá ter no máximo 25

participantes.

c) Após o tênnlno do re.pectlvo Programa de Capacitação. a Contratada daveré

entregar 11 PRODESP I Poupatempo cópias das listas de presença com

assinatura diária dos participantes e as Avaliações de Reação, preenchidas

pelos participantes na final dos treinamentos e com 8S respectivas tabulações,

para evidAncia da realização do mesmo.

A) A PRODESPI Poupatempo seré re.ponsével por.

e) Validar o efetivo resultado e a Qualidade do programa de IntegraçAo pós-

ImptanteçAo, através das AvallaçOes de Reaç.Ao e respectivas tabulações, cujo

resultado da turma deveré ser Igualou superior a 7 (escala de 1 a 10).

Determinando, SEI for o caso, B revisão e reposição dos conteúdos e módulos

realizados pela Contratada.

B) A Contratada será responsável por:

a) Custear todas as despesas relativas á realizaçao deste módulo;

b) Realizar este programa no Inrcio das atividades dos novos ocupantes dos

postos de trabalho, tendo prazo méximo de 30 dias para a conclusão da

fonnaçllo total do Programa da Capacitaçllo (Módulo I - Concellual, M6dulo 11 •

Comportamental e M6dulo 111 - Serviços);

12.1.7.3. Treinamento para fonnaçao dos profissionais que Irão realizar serviços de

manutenção elétrica, conforme exigênclal legal do Ministério do Trabalho e

Emprego, Norma Regulamentara - NR-10 - Segurança em Instalaç6es e

Serviços em Eletricidade;

12.1.7.4. Capacitação para o uso do dasfibrilador e suporta da vida

Todos os Integrantes da Comlssao Intama de Prevenção de Acidentes - CIPA,
da todo afatlvo da Brigada de Incêndio e da Brigada de Emergência. além de
mais 2 (dois) funcionários por turno, por aparelho, deverão estar
p8nnsnentemente capacitados no cura0 de .Suporte Bástco de Vlda-, sendo 8
horas para o módulo RCP + DEA e 8 horas para Primeiros Socorros, ministrado
por uma antidade que tenha sido chancelada pala Amerlcan Heart Assoclalion-
AHA ou Emergancy Care and Safaty InsUtule. da American Acadamy of
Orthopeedlc Surgeons e chancelado pela ACEP - Amaricen Collage of
Emergency Physiclans ou atender a uma leglslaçllo especifica do Municlplo da
Sêo Paulo I CIDADE ADEMAR.

12.1.7.2. Treinamento para fonnaçao da Brigada de Incêndio e Grupo de Abandono do

prédio em &ituações emergenciais, conforme exigência legal do Ministério do

Trabalho a Emprego. Nonna Regulamantadora NR.23 - Protação Contra

Incêndios,

A) A Contratada será responsável por:

e) Custear todas 88 despesBs relattvas ê reallzaçAo deste programa (contratação
da empresa ou' entidade, instrutores, coffee-break - duas vezes ao dia,

Instalações, material dldétlco e certfficado para os p. Iclpantes), bem como o
encaminhamento e transporte para os ocupantes 'postos de trabalho,

confonne cronograma a ser fornecido pela PROO~lPouplt~DO;
A .t~~-lJ9.~' - '~:'6'0 .l,

12.2. Programa de FonnaçAo! Capacltaçlo para Posto em Q..1j,é rP~~,.~~-Y.iif:t' ~D'"
,- ~? q,o~.:O. '1,[,

, C-. "ih ""'z q)/ .J~_ t"
12.2.1. Módulo .Integraçlo pós~mplantsçio / joS .. '(.~ •.;.~,; -' ,V '/v.'.>..~

g .,? . ' ..-'~~~i;';;~?;.~~<i:~:.,
81 .N,,' -'1., >; '''t '_"~"'" J

{',"I....J't J)::. "".,
/)~:;~.11~~:;'..,_" t.~'.1~~;.
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b) Banheiros Masculinos e Femininos suficientes para atender até 3 (três) pessoas

de cada gênero por vez, abastecidos de papel toalha, papel higiênico, sabonete

IfquKio e cestos de lixo, com manutençao e limpeza adequadas ao número de

usuários e frequêncla de utillzaçAo.

c) Bebedouro de égua mineral com copos de&eartéveis para todos participantes;

d) O local de treinamento deverá possuir todos os acessos e instalações

devidamente adaptados para 08 portadores de necessidades es.peciais.

.) Área comum com metragem mlnima de 50Cm2 por participante do treinamento,

para serviços de intervalos como cafés e outros;

A localidade, bem como as acomodaçóes do local de treinamento que trata este documento,

terá de sofrer vistoria e aprovaçao expressa da Prodesp, de acordo com as condiçOes aqui

descritas, em até 30 dias antes do inicio do treinamento, sob pena de multa contratual pelo

descumprimento.

deveré ocorrer a partir dos alto primeiros meses de atuaçáo de cada ocupante de posto de

trabalho.

12.3.2. CONFIGURAÇÃO DA ÁREA COMUM E DE CIRCULAÇÃO DE PESSOAS

12.3.1. APROVAÇÃO PRÉVIA DO AMBIENTE DE TREINAMENTO

12.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS - SALA DE CAPACITAÇÃO DO

M6DULOm

Cadflrnu lJe EVpeClfic:açÕeS "fé'cnlcas

Pc.n••to poup.'1tempo CIDADE A,OEUAR

•

A) A PROOESPI Poupalempo será responsável por.

B) A Contratada será responsável por.

a) Garantir a reaHzação dos seguintes subitens do item 12.1.3, B - Módulo

Comportemental: a; b; c; d; f; g; h; i; i; k; m; n.

a) Validar o Conteúdo Programático e Plano de Aula da entidade especializada,

apresentada pela Contratada para ministrar o respectivo módulo;

b) Participar das discussoos para levantamento de necessidades dos

treinamentos e padronização dos mesmos;

c) Validar o efetivo resultado e a qualidade do programa de IntegraçAo p6s-

implantação, através das Avaliaçôes de ReaçAo, cujo resultado de cada turma

deverá ser igualou superior a 7 (escala de 1 a 10). Determinando, se for o

caso, a revis:'o e reposlçâo dos conteúdos e módulos realizados pela

Contratada.

Direcionado a todos ocupantes dos postos de trabalho com objeti.••.•o de desenvolver

competências pertinentes ao atendimento com qualidade, tais como comunicação, postura.

relacionamento, equipe, ~otlvação, como lidar com estresse. Os ocupantes de postos de

ltabalho com função de gestão deverão ter, além do conteúdo acima especificado,

desenvolvimento de competências de liderança tais como feedback. motivação de equipe,

gastA0 por competências, gestão da produtividade/indicadores, ~om8d8 de decisão.

o Módulo Programa de Educaçao Continuada terá a duração mlnima de 2 (dois) dias de 8

horas, totalizando 16 horas. Cada turma poderá ter no máximo 25 participantes.

tA;~DESP
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altura mfnima de 1,sOem do solo;

d) Os microcomputadores deveria estar acondicionados aobre mesas, de formato

quadrado ou retanQulares, fabricadas em madeiras ou material que proporcione

superffciea planas, com pés que formem Angulo de 90 graus em relaçAo a elss e

ao sofo, dehesndo um espaço entre um microcomputador e outro de no mlnlmo

80Cm;

e) Caso e disposiçAo das mesas for de meses enfileiradas, ume atrás da outra, 8

distAncia mlnlma entra elas devarA ser d. 1 (um) metro;

f) Infraestrutura lógica (serial e ethemet) necessária de pontos de rede Interligados.

para atender a quantidade de equipBJTlsntos apresentados (micros, servidores e

mpressoras);

gl Infraestru1ura e1étrlca neeessMa para lodos os equipamentos;

h} Infraestrutura necessária para o funcionamento dos circuitos de comunicação de

dados;

II 2 (dois) circuitos de comunicação de dados dadicados e balanceados com

512kbps cada, interligando 8S sala8 de capacitação 8 Prodesp. na Rua Agueda

Gonçalves n', 240. TaboAo da Serra, SP;

J) 2 (dois) circuitos de comunicaçAo de dados de acesso é Internet balanceados para

todos os microcomputadores, utilizando comunlcaçAo de dados exclusiva (nAo

utillzaré os IInks da comunicaçao de dados com a Prodasp), com veloddade

mlnima de 512kbps cada;

Nota: Os itens -;- e "]" dtJverdo ser compsrtilhBdos com tooas as salas de

treinemento.

k) Apoio técnico especializado de inrormâtica durante todo o perfodo de treinamento.

. E AUENTO,S: l SllA"IHORASIlf@
Microcomputador Deskloo 05
Impressora 05
Mini Notabook - Nalbook - Pouoafila 05
Emissor de Senhas. Pouoafila 05
Conversor. Pau fila 05
Painel de Senhas. Pouoafila 05
Teclado de Opinião 05
Switch Workgrouo 1
Servidor de Rede 1
Datashow - Proielor Mullimldia ,

o ~ $",. 0""'1' o_tij~.'

ReinslalaçAo de qualquer software fornecido
pela Contratada ou reconfiguração do Sistema
O eraclonal dos Deskt ti

Nota: O SLA compreende a SolUça0 total desde o diagnóstico 80 reparo final.

12.3.4.2. As. eventuais IndisponlbJlldades ou deficiências que provoquem

prejulzo no treinamento, total ou parcial, estaria sujeitas às

penalidades estabelecidas no contrato.
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Postos de Trabalho da CONTRATADA
Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade do

Pau atem
Connguraçio 11
Incluir transporte. ajuda de custo e hospedagem para: 2 instrutores por
15 dias + 1 Técnico em Informática por 2 dias + 2 Técnico por 1 dia

cada
Postos de Trabalho da CONTRATADA.
Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade do

Pau atem
Connguraçio 111
Incluir trans rte a.uda de custo e hos a em de 2 instrutores

b.

a.

a.

b.

b.

a.

b.

6.1.5

6.1.4

6.1.3

6.1.2
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83

32

11
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83
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12.3.4.5. Para os equipamentos fornecidos pelas Instituições ou pela

PRODESP. a Contratada tem por obrigação realizar o atendimento de

primeiro n[vel e ficará responsável pela gestAo da indisponIbilidade

realizando o acompanhamento e cobrança das providências em

conformidade aos tempos estabelecidos no subitem 12.3.4.1.

Segue abaixo sugestão de distribulçâo inicial dos ocupantes dos postos de trabalho para o

Programa de Treinamento do Posto CIDADE ADEMAR, a fim de subsidiar o

dimensionamento das salas de aulas e infraestrutura necessária.

Módulo Gerenciai: FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO
TE6RICAlPRÁ TlCA, para os ocupantes dos postos de trabalho da

Administração da CONTRATADA

5

Equipe Infonmátlca

Módulo Atendimento especializado (Posto de Atendimento

Especializado)

4 Módulo I: TREINAMENTO CONCEITUAL

12.4. CONFIGURAÇOES ESPECiFICAS DAS SALAS DE TREINAMENTO

3

2

8. Postos de Trabalho da CONTRATADA •

b. Oeu antes dos ostos de b'abalho sob re onsabilldade Pau atem

~~DESP
Tocnologta ~ lnfOf"TN.çJio
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e) 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a especificaçAo técnica

REL.STR.233J2009. Configuraçllo I. constante deste edital. compartilhada por todos os

microcomputadores utilizados no treinamento;

7 Capacttaçlo de pessoal p••.• uso do d•• fibrtl.dor e suporte de vida

a. Postos de Trabalho da CONTRATADA 14 2

Observações: (") ~ de responsabild.de da CONTRATADA a quantidada de empregados para aparar

os Postos de Trabalho nas condições exigidas no EDITAL

6.2.1

a.

b.

6.2.2

a.

b.

Visita técnica monitorada (Os ocupantes dos Postos da Trabalho da
CONTRATAOA a ocupantes dos postos de trabalha sob
responsabilldada do Poupatampo larAo visita da 1 dia a um Posto
Poupatempo em operação situado o mais próximo ao Posto Cidade
Adamar a ser daftnldo unto à CONTRATADA

Postos da Trabalho da CONTRATADA
Ocupantas dos postos de trabalho sob responsabilidade do
Pou atem o
Pré-operaçlo - Treinamento e testes, ajustes de equipamentos e
sistemas (incluir transporte, ajuda de custo e hospedagem de
Instrutores

Postos da Trabalho da CONTRATADA
Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade do
Pau atem

83

32

83

32

6

6

I) 1 (um) projetor digitai. conlorme especilicaçllo técnica REL.STR.23712009. com tela

para projeçAo;

g) 1 (um) Fllp-chart (com lolhas e canetas piloto) ou quadro branco com canetas.

12.4.2. CONFIGURAÇÃO 11

.) Microcomputadores conlorme a especlficaçllo técnica REL.STR.22312009. Configuraçllo

I, &m quantidade suficiente para o treinamento de 02 (dois) ocupantes dos postos de

trabalho da Contratada deste Órgão, por equipamento, considerando os ocupantes dos

postos de trabalho da reserva técnica.

b) microcomputador com mouse remoto conforme a' especificaçAo técnica

REL.STR.22312009. Configuraçao 11.a ser utilizado pelo Instrutor;

c) 1 (uma) licença de antiv(rus para cada microcomputador utilizado no treinamento.

Poderão"ser remanefadas das adquiridas para a ImplantaçAo do Posto;

d) 1 (um) ServIdor de Rede com Windows Serve r, conforme a especificação técnica

REL.STR.22312009. ConfiguraçAo VI;

12.4.1. CONFIGURAÇÃO I

.) Microcomputadoras confonne a especificaçAo h!cnlca REL.STR.22312009. Configuraçllo

I, em quantidade suflclonte para O treinamento de 02 (dois) ocupantes dos postos de

trabalho da Contratada deste Órgão, por equipamento, considerando os ocupantes dos

postos de trabalho da reserva técnica

e) 1 (uma) licença de antivlrus para o Servidor de Rede utilizado no treinamento, Poderá

ser remanejada da adquirida para a ImplantaçAo do Posto;

f} 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme a especificação técnica

REL.STR.23312009. Configuraçllo I. constante deste edital. compartilhada por todos os

microcomputadores utilizados no treinamento;

89

microcomputador com mouse remoto conforme 8 especificação técnica

REL.STR.22312009. ConfiguraçAo 11.a ser utilizado pala Instrutor;
~4'

o) 1 (uma) Iicança da antlvlrus para cada microcomputador utilizado no treJfii/inento.h. ~~'lifü~
Poderão ser remanejadas das adquiridas para a Implantação do po.(~~~.,~ ~-1~e,?!!~:~:~.~"

d) 2 (duas) Impressoras Matriciais de 80 Colunas, conforme a ..• .~~Ôf.''l,;;.:;
~A •• /.. 'q, 'O~ ~.

REL.STR.233J2009, Configuração N, constante deste edltalr.cada uma~~rtí'~? ..i;(',;i~::;,;
pela metade dos miaocomputadores utilizados no treinamenl , • '''' .. ~~..)~ /•.1' J,.l,.c (00 CO ~ ',-,

''1{~4~,'. "'.;';" .J.:
' .."~l'J;"':"{>;;?

.... J ('
• " 1~"iiJ- ~.~

I..••~ .•'-":i.

b)
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12.4.4. CONFIGURAÇÃO 11/ -ACESSA SÃO PAULO I E.POUPATEMPO

CadunH> de Evpecl{a:'iHiões 'lknlca9
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a) 20 (vinte) microcomputadores conforme a especificação técnica REL.STR.22312009.

Configuração I;

b) 1 microcomputador com mouse remolo conforme a especificaçAo técnica

REL.STR.22312009, ConfiguraçAo li, a ser utilizado pelo Instrutor,

c) 1 (uma) licença da anti\llrus para cada microcomputador utilizado no treinamento.

Poderio ser remaneiadas das adquiridas para a implantação do Posto;

d) 1 (um) Servidor de Rede. conforme a especificação técnico REL.STR.22312009.

Configureção V1;

o) 2 (dois) painéis eletrOnicos, conforme e especificação técnica REL.STR.22812009.

constante deste edital;

h) 5 (cinco) mini notebooks - netbooks -, conforme a especificação técnica

REL.STR.23112009. constante deste editei;

f) 2 (dois) conversores de Interface EIA-485/Ethernet, confonne a especificaçAo técnica

REL.STR.22812009. constante deste aditai;

g) (duas) dispensadoras de senha, conforme a especificação técnica

REL.STR.22812009. constanta deste edital;

g) 1 (um) Flip-chart (com folhas a canatas piloto) ou quadro branco com canatas.

12.4.6.CONFIGURAÇÃO V _ SISTEMA OE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO I

SISTEMA DE AGENDAMENTO I SISTEMA DE GESTÃO E PESQUISA DE

SATISFAÇÃO (SINTONIA)

Caúerno lJ;) E~pf:r,:jticaçóes.' ••~njca\i
PO!\rOPoup.at~rnpo CIDADE ADHJAR

a) Microcomputadores conforme a especificação técnica REL.STR.22312009,

Configuração I, em quantidade suficiente para o treinamento de 02 (dois) ocupantes

dos postos de trabalho da Contratada deste Orgêo, por equipamento, considerando os

ocupantes dos postos de trabalho da reserva técnica.

b) 1 microcomputador com mouse remoto confonne a especificação técnica

REL.STR.22312009, ConfiguraçAo li, a ser utilizado pelo Instrutor;

e) 1 (uma) impressora Las.er Monocromática, conforme a especificação técnica

REL.STR.23312009. Configuração I. constante deste edital. compartilhada por todos os

microcomputadores utilizados no treinamento;

I) 1 (um) projetor digital. conforme especificação técnica REL.STR.23712009. com tela

para projeção;

g) 1 (um) Flip-chart (com folhas e canetas piloto) ou quadro branco com canetas.

d) 2 (duas) impressoras Matriciais de 136 Colunas, conforme a especificaçllo técnica

REL.STR.233f2009, Configuração V, constante deste edital, cada uma compartilhada

pela metade dos microcomputadores utilizados no treinamento;

c) 1 (uma) licença de antivlrus para cada equipamento definido no item a. Poderão ser

remanejadas das adquiridas para a implantaçAo do Posto:

b) microcomputador com mouse remoto conforme a especificação técnica

REL.STR.22312009. Configuração 11.a ser utilizado pelo Instrutor;

~~DESP
Teo>olollB d. Inlannaçio

postos de trabalho da reserva técnica.
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(Windows, Media Plaver ou equlvalenta);

b) 1 (uma) Impreasora Laaer Monocromática, confonne a especlflcaçao técnica

REL.STR.23312009, Configuração I, constante deste edital, compartilhada por

todos 08 microcomputadores utilizados no treinamento:

o) 1 (um) projetor dlghal, conforme •• peclfica~o técnica REL.STR.23712009, com

tela para proJ~o:

d) 1 (um) FlilH'hart (com rolhas e canetas piloto) ou quadro branco com canetas;

e) Equipamento de som (caixas de som e microfones) compatfvels com o tamanho

da sala e número de participantes;

f) Acomodações mlnimas para 20 participantes, com espaço llurlCiente para

realização de dinâmicas de grupo e simulaçOes de atendimento.

g) 1 (uma) mesa de apoio para material didático;

h) Carteiras com pranchetas para 06 trelnandos.

13. UNIFORMES

13.1. Oescrlçlo Geral

A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes para todos oa ocupantes dos postos

de trabalho do Posto, conforme QUADRO TOTAL DE OCUPANTES DE POSTOS DE

TRABALHO -Item 11. de acordo com as quantidades abatxo definidas:

13.1.1. O klt do uniforme masculino dever' constar, no minI mo de:

• 2 calças

• 1 saia
• 2 calças

• 4 blusas de manga curta

• 2 blusas de manga longa

• 2 ienços
• 1 malha de la

• 3 jumpera (caso a funck>nária engravidar)

13.2. Sub.Ululçlo da Unlfonne.

Qualquer peça que compOe o KIT deverá ser substitulda pela Contratada. a qualquer tempo. a

critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada ou Inadequada para o uso:

13.2.1. Entend-.e como Inldequada para o uao à peça qUB apresentar:

Manchas claras ou escuras permanentes, com danificação da cor originai do
tecido;
Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado;
Rasgos em partes do tecido. fora das áreas de costuras, cujo conserto &6 seria
passlval com 8 colocação de remendos (eventualmente os rasgos próximos ti área
da costura poderiam ser eliminados refazendo-se a cost~ra);
Tamanho incompatlvel com o usuário.

13.3. Repoalçlo de Unlfonne.

Os Klts deverAo ser substituldos em sua totalidade çom a seguinte periodicidade ou sempre

que quaisquer de seus Itens estejam desgastados antes desse prazo:

13.3.1. Do KII maaeullno:
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P01\to Poup',tempo CIDADE. AOEf-tAR

As etiquetas deveria ser fixadas às:

Camisas masculinas e Blusas femininas.
• Centro do de-golo, na parte traseira, sob o colarinholbainha

Calças masculinas, calças femIninas e salas
• Internamente no CÓSdianteiro esquerdo

o SAIA SOCIAL FEMININA

•

Deve'" constar n. etiqueta:
" Composlçao têxtil do produto
• Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confeccionista
• IdentificaçAo fiscal do fabricante do tecido elou confecclonisla

• Pais de origem
• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado
• Tratamento de cuidado para conseNaçAO através de slmbolos elou textos (ISO

3756 ou NBR 8719)

POMOSPoupatempo em funcionamento,

13.4.3. Do Detalh.mento de Confecçio e Desenha •.

13.4.2. Etlquota d. Gorontl. Total

10 o Tenno de Garantia, fornecido pelo fabricanla do tecido elou conleccionlsta contra

defeitos aparentes elou latentes, visando o atendimento ao que disp6e a Lei n.• 8.078

de 11.09.90 e o Regulamento Técnico de Etlquelagern de Produtos Têxteis -

Re.oIuçao n." 6, de 19/1212005 do CONMETRO; abrangendo os tecidos

(encolhimento, resistência e solidez) e e respectiva confecção (corte, costura,

aviamentos, medidas), excluindo-se 08 casos de uso ou manutenção inadequados das

roupas por parte dos usuários.

Cadulllo tJ~ E'ô~cI1ica<;ôe5 '{\.i.cnica'd

PoMO pôupulempO CIOADE A.OEMAR

95

o Para a confecção das malhas. unlss8x

Deverá ser la 100% acrllica e antislérglcs, ref. 100 - Lansul- preta - 3 fios.

o Para a confecçlo dos lenços
Microfibra (100% poliéster), possuir tarja com 5 em de largura na°c'Ç,~~zul marinho

noturno, formando um triângulo, com medidas laterais de O,85m e b8Se4'~~:

Os logotipos deverão ser estampados ou em silk screen; £l
4IJ,"-r-.J", .f~Z'.:.//fo .._I.'" "~Je 'u ".'

Os fundo9 obedecerão as seguintes COfes: branco (atendire..ê~tôb ,7;~~~{~ ...,,t,l; -L, JJ;~ .0 ':0 <fi.'
e vermelho (orienlaçAo). CA-rr/f,:" 'J'~t: q')/'-U; (),'.,f. -. "''l'~ ;) " O.", -4.'S,~

o Para a.confecçAo das gravatas ~,,"'~,-"l ~_..P/>":~""•.):~iIt.) ,i{6' ,
. • "" '*(. 'u C "r ,"

Mlcrofibra (100% poliéster) na cor azul marinh,O noturno com lis 8S nas ,'te", .~.~-/P J.~,,),,, I 'o, "1. ~.,( __U,?~ <,.)

branca (atendimento), azul (supervisão) e 'VEl~~~q~.~Orienta<Aop dentro", "Y(-'Sl:: •..1t'Ê
tJ

•.•

k>gotiposdo Poupatempo 1<:J. .... /i}'J] ~. __ ;,) "'S/~. {(,~
l .7 •.••" ~. "', • -) 01' 1

Os logotipos deverão ser estampados ou eqf',$iIlO, c'reep '::,~.•.v ?~ S. '/, > - '-'(Ih 4.>

~
. ~"- 'f' "1 .'" r. -I: '

As padronagens dos lenços e gravatas pod . :cf~ri'\(~,dfiçqd.as.'.enic,q.u8Ique étos • ~
"~C'IJ ',;íJ......... •.•••• o,.' -..•... '"

~

'l" "',"0 "",,, '-",~ .• ' '" ')-').,"~!Iv tJé;, '..9"'" fi. j .'\)'
")h. ,~'. oiSII. .S. r,. 'SG<" 'C"'\
..~ .•..'\ t".••."'."l... J.~ '..; Os: ..:•..•
"~J, ':J" ",s." ("~ li!... •.J;'t o'f: '<', -1~ "/~.,

Oi) Sç, •. "'~ 'C

'" "'t/.' '1" .'...". '>./
7't'~Ic" "",j.. 'q,;;itJY,.

Camisa masculina
• Composição: 33% algodão e 67% poliéster;

Largura por metro: 1.60;
Tecido: Cedrofil- ref. 0002 Gl - branco - Cedro Indústria Têxtil Lida, ou similar.

• 3 jumpers (caso de gravidez) quando for o caro.

Blusa feminina
• Composiçao: 100% poliéster (tolerância de .•.ou - 3%);

Ligamento; Sa~a 2 xl;
Largura por metro: 1,50;
Tecido: Fontaine _ reto 40866 branco - Tecelagem Panamericana Uda, ou similar.

o Par. a confecçlo da. aalas, calçai. temlnlna., calças masculinas e Jumpe".

(salopele):
" Composiçao; 100% poliéster (tolerAncla de • ou - 3%);

Ligamento: Sa~a Z 2 x 2;
Largura por metro: 1,50;
Tecido: Cosmopolila. reto 41638 azul marinho noturno - Tecelagem Panamericana

Ltda, ou similar.

o Para a confecçlo das blusas femininas e eaml ••• masculinas

13.4.1.008 Tecidos

13.4. eapeclflcaçlo Técnica doa Unlfonnes

~;DESP
Tec;noIogiada ""'OI'Tl'l&Ç.1o
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Caderno de E9pcclficaçÕfls 'Tli.cnic.as
Posto POUpntfllnlPO CIDADE ADEMAR

;~~!:«'.7 '~:~.~y~i~iH;soô i.~2:::,~>:156;: t~k ~~~;;'~~J";•..e"",,';
1 2 3 4 5 6

Tolerância

+,. 0,5 an 36 38 40 42 44 46

+/. 1 em 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

+/- 1 em 42 43 44 45 46 47 46 49 50 51 52 53

Dverlock nas partes desflanles do tecido;

• Pontos por em: 4,0 a 4,5 em todas as costuras,

Aviamentos

• Linha de titulo 80, poliester/algodAo ou 100% poliéster para fechamentos a

pespontos. Titulo 120 e filamento para costuras de Overtock

• BotA0 perolizado 4 furos de 14 mm de diAmetro

• Zlper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido

o linhas a botOos na cor do tecido

• Botões extras na parte Interna

Etiqueta.
• Composlç,ilo têxtil do produto

• Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confecclonista

• Identificação fiscal do fabricante do tecido elou c:onfecclonlsta

• Pais de origem

• IndlcaçAo de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

• Tratamento de cuidado para cons8NaçAo através de srmbolos e/ou textos (ISO

3758 ou NBR 8719)

(fi34; '36; 38 ;.40", '42\ ~44:'46{ :48 . 60:' :si &4' :. ";;"58\ 80"

oJeràncla

+1-1 em 30 32 34 36 36 40 42 44 46 48 50 52 54 58

+1.' em 44 46 48 50 52 54 56 56 80 62 64 66 88 70

+1.1 em 82 62, 63 63, 64 64, 65 65, 66 66, 67 67, 68 66,

o CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA

máquina 1 agulha ponto fixo, arremate nos cantos do bolso.

• Pontos por an: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

Avl.mentoa
o Unha de titulo 120, polléster/algodllo ou 100% poliéster para todas as costures

e filamento de poliéster para Ovenock;

• Botões perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a vista e de 10mm para

I!IS pontas da gola:

o Colarinho e entre!ela pré-encolhldos;

• Linhas e botões na cor do tecido;

• Botões extras na parte Interna.

Etiquetas

• Composlç,ilo têxtil do produto;

• Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confeccionista;

Identificação fiscal do fabricante do tecido elou confecdonista;

• Pais de origem;

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

• Tratamento de cuidado para conseNsção através de sim bolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719).

:0!::~::'~:S~:~:1;\~-

j

Det.lh •• do Modelo

• Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com botA0 e

caseadas, frente aberta com fechamento através de ~t6e5 e 8 caseados (no

pé d. gola no aentido horizontal e os demais sentidíf~ertlC8I), vista dupla

entnstalada, mangas curtas com bainha fixa, 1 ~ chapa ;;., ngular no lado
I> ' A, '~h~"J.:esquerdo, com um botA0, costas com pala a P(llQII> ~r:(!;; .),

:'0-t "O • ~.~...,ft,,:<' t.':£",
Costuras ~a :.4.... (J lO .• ~:J~-(r
o Costuras em Interiock bitola mlnima 7 'W!P par: 'f<Ídlàm ."ila;r~fril'

"'. o,, _ I <f'",.," ".~~ ~;.,.. C":

ombros e mangas, fixaç,ilo da gola, .pala'ãso, bainha barr ••..•'. ~lPY4t?:' 't,t!'<).(." / 'h.... {f,..~/'f., ). ~~.,..." '..J ,##"',). " ;-:..'. ... '-.," }~'<hoS <'iJ
97 ,'/,.. '''1 ',' ift" .'.~ . 'I'~l~'"'1" olt~. -'./. vl/ '1' "S,_ '(;~.It. Jr" "I';' _, ";;.;rI'; 0'..,) ",. ,"O,.. '4

'""#?(~,,,~ '\i -."01., tld(J "1)1(: v/,,> >;<l()6'. '-Ü
,() '0 •.• ~f'':''~'~ ..;~ ;l,O /'.." ~

J'O"",..""(;~""'#v.°O'/I~"'~~'( ~ .:> ,. .JoI<:;;::::;-'
"'.)-",6~"J:~~~ . ", 1f'.' ~

., ;co,.:; f. I"<>;';./'?<

~~ê\~j~r:',. ":~~/~
,OO~~r!l 1 11 5 4 9 • à'; o

~~ ... ;;
t1:Â~:"" ;- r
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"!'
42 44 46 48 60 62 54 .:56 58 60 62

59 59,5 60 60,5 61 1,5 62 62,5 63 63,5 64 .5

75 76 77 76 79 80 81 82 63 64 85 B6

Aviamento_

Costu •.••
• Costuras com maquina 1 agulha ponto fixo para colocaçAo de CÓS, f1xaçAo dos

bolsos, zlper, vivos dos bolsos, vista e pespontos em maquina 1 agulha ponto

corrente para o fechamento das laterais e enlrepemas (costura aberta com as

bordas over1ocadas), com maquina 2 agulhas defaaadas ponto corrente para o

fechamento do gancho traseiro (costura aberta com 8S bordas overlocadas),

travetes nos cantos dos 001809 e no acabamento da vista. Overlock nas partes

desfi antes do tecido;

Pontos por an: 3,5 a 4,0 em todas 8S cosluras.

Detalha8 do Modelo
• CaÇa social, cós postiço entretelsdo e forrado com 3,5an de largura e

enchance no traseiro, fechamento através de colchete, 7 passantes vista

embutida com zlper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura lateral, 4 pregas

frontala •. sendo 2 de cada lado e 2 bolsos embutidos com um vivo na parte

traseira e um botão.

o CALCA SOCIAL MASCULINA

36

48 50

42 43

50 51

40 42 44 46:

98

entretelada, mangas longas com punhos fechados com bota0 e caseado, 1

bolso chapado retangular no lado esquerdo, com um bOta0, costas com pala e

prega macho ao centro.

Etiquetas

o Composição téxtil do produto.

Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confeecionist8.

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

Pais de origem.
• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado.

• Tratame~to de cuidado para conservaçao através de slmbolos eJou textos (ISO

3756 ou NBR 6719).

CudCfnv Út.!I Espt'clficaçües "f\."Guicu1I

PoMo Poup •..•lempo CIDAL)'E AOEMAR

Aviamentos
o Linha de lIIulo 120, poliester/algodao ou 100% poliéster para todas a& costuras

e filamento de poliéster para Overlock;

Botões perolizados 4 furos de 12 mm de diâmetro para a vista, punhos e de 10

mm para as pontas da gola;

• Colarinho e entretela pré--encolhidos;

Linhas e botões na cor do tecido;

Botões extras na parte interna.

Costuras
• Costuras em interlock bitola mlnima 7 mm para o fechamento das laterais,

ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, bainhas, barra e pespontos em

máquina 1 agulha ponto fixo. arremate nos cantos do bolso;

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

~~DESP
TeCf'OIo&l.d.lflf~lio



~~DESP
T~ da Informaçl0
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Pm.fO Pôupa"terl1(lo CIDADE ADEMAR
Cudcll'o d~ E~pcclficr::;õtl5 "rÓ'Cnlcas

PQ?,roPôu()(Jtampo CIDADE ADEMAR

o
l\)
co
o

\ c

-~
" -

. Tratamento de cuidado para conservação através de slmbolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719),

~:~...Numeraçloi; ~,.'.~ã::~,~,~,i.t~~~{~.J~'j '" ",54~ < '~"" ~~~~~,:,~.~#~-:"4e ' :'~8' :,50 , :52,. :56.: ,~;':, pronulonaP: :"l>. ~:.'" '. "

TolerAnd.
+/., em 36 36 40 42 ~4 48 ~8 50 52 54 56 58 60 62

+/-1 em 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 7' 76 78

I-O,5C11' 23,5 24 2~,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 26 26,5 29 29,S 30

I-O,5C11' 35 36 37 36 39 40 ~1 42 43 ~ 45 4.8 47 48

+/-1 an 33 34 35 36 37 36 39 40 41 ~2 43 ~ 45 48

+/11an 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89

+/-1cm 111,5 112 112,5 113 113,5 114 114,5 115 115,5 116 116,5 117 117,5 118

I-O,5crr 22 22,S 23 23,5 24 2~,5 25 25,5 26 28,5 27 27,S 26 28,5

o CALCA SOCIAL FEMININA

Del.lh •••• do Modelo

• Calça social, cós postiço entrelelado e fo~ado com 3,0 em de largura e

enchance no traseiro, fechamento através de botA0, vista embutlda com zlper e

dois pences traseiras e dois bolsos.

Costura.
• Costuras com máquina 1 agulha ponto lixo para colocaçAo de cós, nxaçAo dos

bolsos, zlper, vivos dos bolsos, vista e pespontos em máquina 1 agulha ponto

corrente para o fechamento das laterais e entrepemas (costura aberta com as

bordas overlocadas), com máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente para o

fechamento do gancho traseiro (costura aberta com 8S bordas overlocadas),

travetes nos cantos dos bofsos e no acabamento da vista, Ovenock nas partes

desfiantes do tecido; iP.;Co4'
• Pontos por em: 3,5 a 4,0 em todas as COslura~ I' ~'"

(t,~ 1:-.'~l':-:%,
Avl.mento8 c.'~"".-JJ.II: 4'1)C' ()"~:!"'-i,':""t~~Q'"
• Linha titulo 80 poliéster/algodão ou 100% ~1~1Q ,~fed1~ntOJ &lInha

'.. '4" ."r .t<I'... ~-
120 para costuras de pespontos e OYejock:(;; '''!''.:' "'í';); "~': ~ ,j_..<fI$..'2 {'

'/~ . • 70..••"1;,);~.,. ,,("{£
• "'/1 ••C -4 :1"" ~\,t :t}(t-..

. 'J11 "'r,.;.' ~à!P ..••.'.t;"l .
.:.? I ~, "('o ~J' .J

101 :'1 -1.,:/. ) -'o. 1:~<.jI':t
~_.l;.~/:"III'to••, 110/" Y}a. ') I". t'~I),
,1, "'t. ~1"."'i,. Y ., 'L" O~,:1 ~'
i ...;-..-:C"=' •.••.••. ;J;.i <' <1.,.-> ~ i. "-

Jti-t_ I~'~l' - .•••"'? of"'Q ~"ic.~ / ,r-.. ~
'.~ (/1''''" dI;,. •.•ojp "'f' .0. 'r' Ó;:..r"'O;;'" ,I.:. .•.••{;~ a"" '~.'O:: '., ..;:) , ~ ./

vi(, "f;~.#'l> •. ~b.~' C ",- - ./

.~~~ ''', -'~"';b/61~/:"'~: ~,J1
•••t,' ~'.\1T:' ~"iõ:N~~~~, 1'úr~..~~-t 'G-r

~\l, ~~?!r:?~/B~si1.~ ~ "1"~:"~!f.(f .' ~

•
_ 00 17549

ÃO00, ;, AUlENT
l'

tllll

. Botão perollzado 4 furos de 14 mm;. Zlper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido;. Linhas e botoes na cor do tecido;. BotOes extras na parte Interna.

Etiquetas. ComposlçAo têxtil do produto;. Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou confeccionista;. IdentrticaçAo fiscal do fabricante do tecido e/ou confecc.~nista;. Pais de origem;. Indk:ação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;. Tratamento de cuidado para conservaçAo através de slmbolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719),

Numer.çAo;~. :.,,':, 34, 38' '3( '4?) :.:.~~:{,}.~:t~,4~.'~'~a' ".50', ~,52.' ~.<~;~~'~6'~~:5~';;~~.#;~pronu'onal:
olerànde

+/.1cm 30 32 34 36 38 40 ~2 44 46 48 50 52 54 56

+'-1 em 44 48 48 50 52 54 56 58 60 62 64 86 68 70

1-0,5= 22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 27 28 29 30 31

1-0,5= 35 36 37 36 39 40 41 42 43 44,S 48 47,5 49 50,S

+'.• 1 em 29 30 31 32 33 34 35 36 37 36 39 40 41 42

+/.1cm 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

+'-1 em 107,! 106 108, 109 109, 110 110,5 111 111,5112,5113,5114,5115,5116,5

""-O.Sem 22 22,5 23 23,S 24 24,S 25 25,S 26 26,5 27 27,S 28 28,S



41 42 43 44 45 46 47

66 66 60 62 64 66 68

43 44 45 46 47 46 49

52 53 54 55 66 57 58

63 63,S 64 64,S 65 65,5 66

72 73 74 75 76 77 76

CadurnQ d~ éBpecltlcaçües "[t,.•'Cuiem.
P01'tU, POlJpldampo CIDADE ADEN'\f{

de 7 botOes e 7 cassados (no pé de gola no sentido horizontal e ~ demais

sentido vertical), vista dupla entret~ada, mangas longas com punhos fechados

com botão e caseado e costas com pala.

Costuras
• Costuras em lnterlock bitola mlnlma 7 mm para o fechamento das laterais,

ombros e mangas. fixaçAo da gola, pala, bolso. punhos, bainhas, barra e

pasponlos em máquina 1 agulha pooto fixo;

• Pontos por an: 4,0 8 4,5 em tod8& 8S costuras.

Avl.ment.Da
• Unha de titulo 120 poIiester/algodão ou 100% poliester para os fechamentos,

pespontos, caseados e pregar botões. Unha 120 ., filamentos para Over1ock;

• BotOes perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a vista e punhos;

• Colarinho e entrelela pré-encolhidoa;

• Unhas e bot6es na cor do tecido.

• 80t085 extras na parte interna.

Etiqueta.
o Composição têxtil do produto
• Nome ou razAo social do fabricante do tecido e/ou confeecionista

• Identificação fiscal do fabricante do tecido elou c:onfecclonista

• Pais de origem
• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

• Tratamento de cutdado para conserveçAo através de slmbolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719)

'1;::::{:an:1:~'~~~ri~~I. 36 :-i8~i :':4Ó" 42:;: :-U~~~:48

~;DESP
Tecnolo&la da l•.•fc:onn&Çlo

Aviamentos
• Linha de titulo 120 poliester/algodAo ou 100% poliéster para os fechamentos,

csseados. pespontos e pregar botOes e linha 120 e filamentos para Overtock:
• BotOes perolizados 4 furos de 12 mm de diâmetro para a v;sta;

• Colarinho e entralels pré-encolhidos;

• Linhas e botOes na cor do tecido;

• Botôes extras na parte interna

Cudcl"nf) d~ t:spcclflclt<;ôe:; "Tl,.>.cfliCl.lB

PORtO P()up.'lhtnlpo CIDADE ADEMAR

• Costuras em interlock bitola mlnima 7 mm para o fechamento das laterais,

ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, bainhas, barra e pespontos em

máquina 1 agulha ponto fixo;

• Pontos por an: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

Tolerênd

,
,..,\ .•5:

Etiqueta.

• ComposiçAo têxtil do produto;
• Nome ou razao social do fabricante do tecido e/ou confeccionísta.

o Identificação fiscal do fabricante do tecido alou oonfecclonlsta;

• Pais de origem.
• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado.

• Tratamento de cuidado para conservação através de almbok)s elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719),

N~me~~çao " 36} 38 140;\ ',4:1;: i:W; \4,8':,48.1 .~/ 1.~~);.~:,~;I;~;'.;,60".;::
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o MALHA DE LÃ COM DECOTE EM V MANGA LONGA UNISSE)(

Detalhes do Modelo

• Decote em V na mesma cor da IA, sanfona r&malhada com largura de 4 em,

punhos com sanfona remalhada na mesma cor da IA com largura de 7 em,

barra com sanfona rernalhada na mesma cor da IA e com largura de 7 em,

ombro com cadarço de poliéster com 1 em de largura e ombro com cadarço de

poliéster com 1 em de largura. '

Costures

• Costuras em inter10ck bitola mtnima 7 mm para o fechamento das laterais ti

ombros, bainhas, barra e pespontos em mâqulna 1 agulha ponto fixo;

• Pontos por em: 4,0 8 4,5 em todas 8& costuras.

Aviamentos

o Linha 120 pollester pera costuras de Overtoek:

• Linha na cor do tecido.

Etiquetas

ComposlçAo têxtil do produto

Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confeccioniste

Identificação fiscal do fabricante do tecido elou confeccionlsta

PaIs de origem

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccJonado

Tratamento de cuidado para conservação através de slmbolos elou teldos (ISO

3758 ou NBR 8719)

UMPER GESTANTE S

Detalhes do Modelo

• Vestido gestante com 1 prega macho no centro da frente, uma prega deitada

de cada lado frente e costas, faixa para regulagem presa na lateral e amarrada

no centro das costas.

Costuras

• Costuras em intenock bitola mlnlma 7 mm para o fechamento das laterais e

ombros, fixação da gola, bainhas, barra e pespontos em méquina 1 agulha

ponto fixo;

• Pontos por em: 4,00 a 4,5 emtodas as costuras.

Avl.mento.
• linha 80 pollester/algodAo ou 100% poliéster para os fechamentos, cassados e

pregar bot6e& e linha para costuras de pespontos e Overlock;

BotOes perolizados 4 furos de 12 mm de diâmetro para a abertura frontal;

Linhas e botoe. na cor do tecido:

• BotOes extras na parte interna.

Etlquetoo

o ComposiçAo têxtil do produto:

• Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confeccionista;

IdenlmcaçAo fiscal do fabricante do tecido elou confeccionista;

Pais de origem;

• Indicaçao de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

• Tratamento de cuidado para conseNaçAo através de sIm bolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719).
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14.1, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS CRACHÁS

• Medidas do crache: 54.Omm X 85,Omm. vertical;
Material do crachâ em PVC branco vertical;

• O nome do ocupante do posto de trabalho deve ser escrito com maiúscula na Fonte Anal,

em Negrito, n8 Cor Preta e Tamanho 11;
• InserçAo de folo colorida 29 x 22,28 mm com fundo branco centralizada:

As atividades "ATENDIMENTO. ou .ORIENTAÇÃO. deve ser escrita com letra maiúscula

na Fonte Arial, na Cor vermelha e Tamanho 11;
• DefiniçAo das cores utilizadas nos logos:

Azul: pantone blue 72 C (100% cian, 79% magonta);
Preto: pontone blad< C (100% preto);
Vermelho 100% magonta 100% yellow;

• Posiçâo dos Iogas:
o logo do cabeçalho com espaço de 4 mm do topo, centralizado;
os lagos do rodapé deverAo vir com espaço de 5 mm da direita
para esquerda e 5 mm da esquerda para direita;
logo no meio cenlraflZar entre os Iogas da direita e da esquerda,
espaço de 2 mm de baixo para cima.

• A forma de Inserção do nome elou logomarca da Contratada no crachá aeré definido pelo

Poupatempo após assinatura do contrato;
• Acessório: porta crachá r1gido leitoso na vertical medidas 54x86mm internas com presilha

com alça leitosa Uaearé) e COroA0.

14. CRACHÁS
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15. SERVIÇOS GERAIS DE APOIO

15.1. LIMPEZA

E de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de serviços de limpeza. asseio e

conseNaçllo predial nos Postos Poupatempo, que tAm como objetivo a obtençllo de

adequadas condições de salubridade e higiene, com a dlsponlbllizaçllo de mAo-<le-obra,

saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. A Contratada deverá responsabilizar-

68 pelo acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço de limpeza de todas 8S

ilreas do Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR, da forma que as mesmas sejam mantidas

limpas e em condições satisfatórias de uso durante todo o periodo de funcionamento do

Poupatempo.

A Contratada obriga •• e .:

• Responsabilizar~se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da prestaçAo

dastes selViços com obselVilncla 11leglslaçllo vigente aplicável, de forma a assegurar a

qualidade dos serviços, de acordo com os parémelros estabelecidos pela Prodesp Junto

à ampresl!I contratada para esse fim.

15.2. VIGILÂNCIA

É de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de prestação dos serviços de vigilância I

segurança patrimonial no Posto Poupatempo, que deverAo obedecer as seguintes

disposições:

• Deverá ser exercida por vigilantes devidamente uniformizados e sem a utilizaçAo e porte

de arma de fogo 80 longo do perlodo de funcionamento do Posto e armado no perfodo

noturno e fim da semana:

• Colaborar n06 casos de emergência ou abandono das instalações, visando a
manutenção das condições de segurança:

• Cumprir as posturas do Munlclplo e as disposições legais Estaduais e Federais que

interfiram na execução das serviços;

• Nos pontos estratégicos do Posto Poupatempo, os vigilantes deverão portar rádios de

comunicação, devidamente licenciados Junto aos órgãos competentes; e manter um

rédio com a administração do Posto para contato com 8 empresa e comunicaçAo

quando houver necessidade de atendimento a alguma demanda do Posto,

A Contratada obriga .••• :

• Responsabilizar..se Integralmente pelo acompanhamento e fiscallzaçAo da prestação

destes serviços com observância à leglslaçAo vigente aplicável, de forma a assegurar a

qualidade dos servfços, de acordo com os paràmetros estabelecidos pela Prodesp Junto

à empresa contratada para esse fim,

15.3. COPA

~ de responsabnldade da Prodesp 06 serviços de copa, que compreendem o fornecimento de

café e chá para os profissIonais envolvidos nas atividades da prestação de serviços do Posto.

A Contratada obrlga-ee 8:

• Responsabllizar.se Integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da prestação

destes serviços com observância à leglslaçao vigente aplicável, de forma a assegurar a

qualidade dos serviços. de acordo com os parAmetros estabelecidos pela Prodesp junto

à empresa contratada para esse fim,

15.4. TRANSPORTES

para cada tipo de
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A prestação dos serviços de apoio ao cidadão, engklbando copiadora, papelaria 8 fotos

&erá de responsabilidade da contratada.

Inlroduçlo
Na área destinada à exploração de S8Nlço de apoio de papelaria, reprografia, fotos e alln8

seré permitida a comercialização dos seguintes produtos:

Cópias reprogrâncas
Impressos e formulários de uso do serviço público

• Material de Informática, material de escritório

• Jornais, revistas e afins
• Serviço de fotografias coloridas 3 x 4 (3 folos) e 3 x 4 (6 fotos), em papel fotográfico

OBSERVAÇÃO: o responsável pela exploração deste serviço deverá manter. no mlnimo, 2
(duas) cabines para fotos com 06 re6pectlvos equipamentos; 2 (duas) máquinas copiadoras:
balcao para atendimento ao püblico e balcão para display de material, para possibilitar a

realização dos serviços, nas medidas 8 quanUdades acima e com boa qualidade.
As atividades de prestaçâo de serviços de papelaria, reprografia. fotos e afins obedecerao

às seguintes disposlçOes:

o Cursos e Treinamentos: 2 viagens ao mês para São Paulo - podendo ser a mesma

da entrega de mak>te se houver coinddénda de data e horério.

15.5. COPIADORA I PAPELARIA I FOTOS

REGUlAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS DE COPIADORA, PAPELARIA E

FOTOS:

Curicm() w E"peClf":llÇoeS 'rl,..õ.cnICIUI
Pusto poup.1tempo CIDADE ADEfr.ilAR

• Principais serviços de transporte de responsabilidade do Posto, apenas como referência

para conhecimento das atividades previstas:
o IIRGD: 2 (dois) malotes semanais para transporte de caixas, fichas de identifICação

civil, retirada de espelhos e formularias de segurança, etc.;

o Oetran: 01 vez 8 cada 15 dias para retirada de espelhos e formulários de segurança,

etc.;
o Sert: retirada semanal de carteiras de trabalho no escritório do Ministério do

trabalho â sua equipe, bem como os equipamentos convencionais de segurança quando

a execução do trabalho assim o exigir. de acordo com as normas de segurança

previstas na leglslaçao;

Verculo sugerido: perua (Van ou Kombi) com perlodo de máximo de fabricação até 02

anos _ para os serviços de transporte de malote no próprio municlpio a Contratada

podera se utilizar de motocicleta;

A disponibilidade dos veiculos deveré seguir o horéno de funcionamento do Posto;

• Estimativa da quilometragem de 3.000 km I mês;

• Manter sempre os veiculas em perfeitas condições de uso;

• Contratar seguros de responsabilidade civil por danos materiais e/ou pessoais e contra

acidentes que possam ser causados aos passageiros, a terceiros e 80S profissionais

ocupantes de postos de trabalho;

Responsabilizar.se por todas e quaisquer despesas oriundas dos veiculos utilizados,

tais como, manutenção mecânica. combustlvel, lavagens. lubrificação, revisões, pneus,

seguros, licenciamentos, multas, entre outras;
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18. FOLHETERIA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CIOAOÃO

Reposição média

mensal de 18.000

unidades dos 10

modelos

Reposiçâo a cada

30 ou 60 dias,

e dependendo do

estoque

ReposlçAo média

mensal de 1.200

120 unidades

ReposiçAo média

mensal de 1.700

dobrado e unidades.

Farmato: diversos
Pepel: ofl set 90 grames
Cores: 1 x 1
Acabamento: retilado
remalina

programas do Governo do Estado de São Paulo:

h) Interferir ou prejudicar e comunicaçAo visual do POUPA TEMPO com publicidade

própria.

Filipetas de Serviços 72.000

Individuais (10 modelos) Incluindo

os 10

modelos

Impressos dtvef50s (fichas 36.000

d. manifestação,

formulários do Ostran, do

IIRGD, senhas manuais,

senhas de

protocolo

Falder do e-poupetempo I 7.500
Acesse SP

F~der Geral do Posto

o fornecimento de folheteria sera de reaponsabWdade da Contratada, considerando os itens,

quantidades e especificaçOes -& seguir apresentadas e que constam das Planilhas de Custos e

FormaçAo de Preços deste Edital.

o)

dos serviços de Papelaria, Reprografis, Fotos e Afins, de responsabilidade da
contratada, devera ser compatlvel com o previsto no projeto. de modo a nAo
comprometer o funcionamento do Posto e a prestaçao dos serviços de atendimento ao

ddsdAo usuário.

o Os responsáveis pela 8xploraçAo dos serviços de Papelaria, Reprografia, FOlos e Afins
responderão, por si, por &eUS empregados ou prepostos, Bxctustvaments, por danos
pessoais e materiais causados 8 terceiros, decorrentes do consumo dos produtos e

serviços ali oferecidos.

o t:. dever dos responsáveis pela exploraçAo dos serviços de Papelaria, Reprografis,
Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos:

.) conduzir-se com atençAo e urbanidade;

b) abster-se da prétiea de atos atentatórios li moral, aos bons costumes e a segurança.

c) apresentar-se corretamente uniformtzadoA e Identiflcados, de maneira que não haja

confusão com os uniformes adotados pelo POUPATEMPO.

d) responder pela limpeza e conservaçAo do local.

e) a divulgação dos serviços de Papelaria, Reprografia. Fotos e Afins nao poderá
Interferir nas atividades de atendImento ao cidadão e no funcionamento do Posto de
maneira geral, e deverâ passar por aproveçAo prévia da Prodeap I Poupatempo.

o ~ expressamente proibido 80S responaévels pela exploraçAo dos serviços de Papelaria,
Reprografis, Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos:

.) a permanência, nas áreas e espaços ocupados, em horários diferentes daqueles de

operaçAo do Posto;

b) o funcionamento de aparelhos radlofOnlcos, alto falantes ou congêneres que sejam
ouvidos fora das áreas e espaços ocupados, bem como algazarras, distúrbios e

ruldos;

c) a ocupação de fachadas externas e áreas de U80 comum, com mercadoria,

cartazes, propagandas, IndicaçOes e dizeres congêneres;

d)

e)

f)
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MANIFESTAÇÕESDEGESTAoDE

b) Organizar o arquivamento das manifeslaçOes e respectivas respostas, preparar relatórios

men6ais quantitativos e qualitativos que expressem o volume e 8 qualidade das

manifestaçOes, das respostas, dos prazos e das medidas tomadas;

cl Cumprir a meta de acolhimento das manlfestaçOes. mediada pelo Indite de Man~estaçAo

do Cidadão 9 Número de ManifestaçOes Negativas.

•

(WWWsRme poupatempo so QOYbr)

O Sislema de GestAo da. Man~eslaçOes do Cidadão - SGMC é o Instrumento de gestAo das

manifestaçOes dos usuénos que expressam sua opiniAo por meio de um elogio, sugestAo ou

reclamaçAo e devem servir como um melo para identificar problemas.

O Posto deverá disponibilizar espaço flsico e estrutura para a manifestação do cidadão, como

também para a analise e resposta da AdministraçAo.

As. atividades. relack>nadas ao Sistema de ManifestaçOes do Cidadao estarAo sistemática e

permanentemente monitoradas diretamente pela PROOESP I Poupatempo, por meio do seu

Gestor de Quelidade Poupalempo.

Será disponibilizado um sistema informatizado para a operação e a empresa Contratada terá.

entre outras, as seguintes responsabilidades:

a) Manter o -Espaço Opinião- preparado para a manifestação. com a bancada, caixa de

sugestão, fIChas de manifestaçAo em branco, canetas e comunicação visual adequada.

garantindo assim um espaço confortável para a manifestaçAo escrita do cidadão usuário

dos serviços.;

17.3. ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE GESTAO E QUALIDADE

17.2. SISTEMA

CUUfJfnV d~ Egpuclflcaçol!l$ 'I ~lIICLlS

POMO Poup.'llerllpO CIOADE ADEMAR

o "Gula de InformaçOes - Serviços do PoupalempoN tem por objetivo disponibilizar ao

Cidadão informaçOes sobre lodos os requisitoa, documentos e taxas necessários para a

realização dos serviços nos Postos Poupalempo. Este "Guia" pode ser acessado pela

Internet, em totens de auto-alendimento e pelo Disque Poupatempo.

Contém também informaçOes sobre as situações de impacto no atendimento nas Unidades

do Poupatempo, por exemplo, término de senhas, contingências e alternativas de

atendimento.

A PROOES? I Poupalempo é também responsável pela instalação, manutenção, treinamento

e suporte técnico destes Sistemas. Assim sendo, todos os Sislemas Corporativos serão

objelos de treinamenlos especificos.

A Administração do Posto terA a responsabilidade, enlte outras de:

•

o Poupatempo fornecera as diretrizes e os modelos para a execução da folhetena;

A Contratada devera apresentar os laiaules e os protótipos para aprovação do
Poupatempo I Prodesp.

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

o Programa Poupatempo se constitui como uma rede de Unidades de atendimento

independentes, porém monitoradas a distAncia por uma única Coordenação: a

Superintendência PoupatemrK>. Para facilitar este acompanhamento e 8 padronizaçAo de

procedimentos, a PRODESP J Poupatempo desenvol ••••eu alguns sistemas que deverão ser

utilizados pela Contratada.

17.1. GUIA DE INFORMAÇÕES - SERViÇOS DO POUPA TEMPO (www oouoalempo.sp goy br)

17. SISTEMAS CORPORA TIVOS
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participantes do Posto Poupatempo, é de propriedade da PROOESP. O Objetivo principal

desse aplicativo é realizar a gestao da d&manda diária de atendimento. Como suporte a sua

operação &ao utilizados equipamentos como impressoras da senhas, nelbooks, painéis para

chamadas de aenhas, microcomputadores e servidores disponrvels no mercado e

especificados no item 8.Teleinformética.

realiza o registro e moniloramenlo da ocorrência até a normalizaçâo da Indisponibilidade.

Este acompanhamento aplica-se a todos os sistemas dos Órgãos, Empresas e Instituições

qua participam dos Postos Poupalempo.

Outros sistemas e recursos contemplados:

• Acesso à Internet;

PRINCIPAIS FUNÇÕES:

• Emíssao de senha automática e Instantânea oom possibilidade de InclusAo de data de

emissão, número de senha. tipo de fila, previaAo de tempo de espera e Informaç6es

resumidas;

• Visualização da chamada dos numeras de senhBs por melo de painéis eletrônicos;

• Gerenciamento do atendimento pela administraçAo do Posto e pelo representante

técnico do órgão. possibilitando 8 alleraçAo e reconfiguração das mesas de atendimento,

quanto à fila 8 ser atendida, prioridades de fila por posto de trabalho e horários de

atendimento:

• Monitoramento remoto em tempo real, pela PRODESP I Poupatempo, que possibilita

conhecer o movImento de atendimento por serviço. posto de trabalho. 6rgAo e Posto

Poupatempo.

• C;;eraçAo de dados estatlstk:os e relatórios para análise do atendimento do Posto

Poupatempo e os 6rgãos participantes.

• Circuitos da dados Inl<agov;

• Equipamentos ativos de rede (Switches l3, Servidores de Rede);

• Auto Atendimento Bancaria;

• totus Notes e Webmall- Ferramentas fornecidas pela Prodesp;

• Sistema de Gerenciamento de Atendimento - Poupafila:

Sistema. nlo contemplados - uso Interno do Posto:

• Controle de Bem Patrimonial:

• Controle de Estoque;

• Gerenciamento de PABX;

• Bilhetagem e TariraçAo;

• CFiV;

DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

servidores

Iniciai manta. no órgão IIRGO do Poslo

A manutenção e o suporte técnico dos sistemas e os respectivos recursos de

telelnformétlca $Ao de responsabilidade de cada ÓrgAo, Empresa e Instituição participante.

• Outros,

• Cadastramento de RH;

• Ponto E~trOnlco:

17.6. SISTEMA DE AGENDAMENTO

Sera de responsabilidade da Contratada o fomeclmanto de recursos de hardware, confonne

quantitativos previstos e especificados no Item 8 - Teleinformática.

A Central de Monitoramento de Sistemas do Poupatempo, instalada fisicamente no Data

Centar da Pradesp, provê os Postos. Un,ldadas Móveis a Superintendência de OparaçOas

do Poupatempo, apoio às atMdades de acionamento és Te ~8rdas e acompanhamento

nas providbncias de restabelecimento da Indisponibilidade dos mas e recursos de alto

grau de severidade, ou seja, hardware, software, circ~p_s de df~l'~ caixas de Buto-.
""" •• oli'J;;...'tt"atendimento bancário, que Impossibilitem a reallzaçAd?,~1.\~di~y:~.r,'1~1ou lotai ê

população. C04: '0(,' G'~ ." ,';"~?O.,,!-~,
. ' r~ p./, "-:}/o ',f'/!<:"'.

Além de acionar as respectIVas retaguardas ~~Ó os;.'a.... ~~.,~~~~I)~O

. . ", "', 1<"(:"',-,,, ~() ~(~~.
'. , ""1 4,:~~~"~ç,<J:'~~~t

. ,",' • .v',., ct'J
.......':/. J:.~'~'"J

- "S ,I'«(}
.~" I~'O ~~-, t." ,1;,

ta~r
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17.5. CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS



•

Maior conforto ao cidadão;

PRINCIPAIS BENEFICIOS;

• Diminuição do tempo de atendimento;

Entrega do documento no mesmo dia;

esticmo d~ e..•pecJfiwções "(u-enicüli

Pot.to POlJ',"'Itempo CIDADE ADE.MAR

AlI!.!!.I!

Os agentes do Sintonia são Instalados nos computadores dos atendentes. São

responsáveis peta coleta das informaç6es estatlsticas de quantidade e tempo dos

atendimentos. Os servidores processam as infonnaç08s e as apresentam no Console

Cockpit do gostor.

Canoo!e Cockp!l;

• Instalado na Administração do Posto Poupatempo pare acompanhamento da

perfonnance do atendimento.

• Permite a visAo Integrada da distribuição flalca dos computadores dos atendentes em

cada órgão prestador de serviços,

• Permite 8 visão quantitativa dos atendimentos realizados, como: tempo de atendimento

e inventário de software e hardware das máquinas ut~lzada8 no atendimento;

Permite a visão qualitativa do. atendimentos realizados, como: pesquisa de satisfaçAo

do atendimento em tempo real;

o con8o~ Cockpit do gestor apresenta gréficoa Ilustrativos dos rompimentos dos tempos

médio de atendimento e os resuttados da pesquisa de satisfaçâo, realizados nos postos

Poupalempo. O console é am)gâvel e Intuitivo.

Inicialmante, o Sintonia estará instalado nos ÓrgAos IIRGD, SERT e DETRAN, com

possibilidade de expansAo para o futuro.

~~DESP
Tea>oiotl- da Itlfonn.aç1o

Caovnw de: E~poclficnç6lJ:t '1lÍ'ef.jca~

Posfo Poupalempo CIDADE ADEMAR

• Diminuição de filas e tempo de espera;

Melhor aproveitamento de recursos (reduçtJo da ociosidade);

• Aumento do acesso e da satisfação do cidadão frente aos serviços públicos

• Planejamento do atendimento (recursos humanos, ferramentas, datas);

Antecipação de tarefas de atendimento;

o agendamento. pode ser solicitado através do Disque Poupatempo, no próprio Posto ou

pela Internet.

Com a utilizaçAo constante desse sistema e incentivo ao ddadão em agendar horário para

o atendimento, há naturalmente maior conforto, confiabilidade e previsibilidade do

atendimento nos Órgãos, além de uma otimlzaçâo dos recursos fisicos e humanos

alocados para o atendimento dos serviços prestados.

o sistema foi desenvolvido inicialmente com o objeUvo direcionar o atendimento para os

horários de menor demanda do Posto.

a;~DESP
Tecnolop da InfOl"TnõlÇlo

17.7. SISTEMA SINTONIA Teclado d. eetqul,a de ,ati.faclQ
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Po\;fõ Poup •.,lernpo CIDADE I',OEMAR

17.8.

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

• EmissAo de relatórios consolidados.

SISTEMA E;POUPATEMPO

Sistema d. coleta e ."611•• d. dado. d. observaçlo do uso dos serviços públicos

eletr6nlco8.

Aplicação on-line e móvel que permite a coleta dos dados de atendimentos das salas e-

poupalempo por meio de POAs que, via WEB, acesss a base de dados em tempo real,

registrando todos os serviços públicos eletrônicos prestados, além das campanhas

realizadas para os levantamentos das caracterlstlcas do perfil do usuério e do uso dos

serviços eletrônicos.

Armazena os dados colet8dos em banco relaclonal com o objetivo de se obter maior

flexibilidade e agilidade no processo de tratamento das informações do uso dos seNiços do

e-poupatempo. mantendo-se 8 meta do Poupatempo de monitoração de .100% dos

atendimentos,

Permite realizar pesquisas das informações dos cidadãos usuários e da sua InteraçAo com

os serviços eletrônicos no e-poupatempo em tempo real, disponibilizando-as via .Internel B

vários usuários envolvidos no processo de produçêo do Poupatempo, além dos provedores

dos serviços eletrônicos.

tabelas e gráficos para que possamos avaliar 8 evolução dos Postos Poupatempo sob o

ponto de vlsta do cidadão.

Este sistema contempla as questões "padrão., feitas aos cidadaos e ainda permite que se

insiram perguntas especlflC8s em cada uma das campanhas aplicadas.

Gera relatórios contendo as tabulações, totais, médias e gráficos, Ilustrando a performance

do Posto, cujo objetivo é proporcionar analises gerenciais e permitir a observaçao de

posslveis desvios, subsidiando decisões para que se possa manter o Padrão de

Atendi,mento Poupatempo.

18. RECEPÇÃO AOS MÉDICOS CREDENCIADDS PARA PRESTAÇÃO OE SERViÇOS NO

DETRAN

A Contratada deverá disponibilizar local para a recepção e cadastramento de médicos que

deverão prestar atendimento n8S salas mécUcas do Oetran.

Este k>eal poderá ser o próprio auditório do Posto Poupatempo ou outro local no municlplo, de fácil

acesso, com capacidade de recepcionar 30 (trinta) pessoas.

o local deverá conter 3 microscomputadores e uma Impressora, aparelho de datashow, 3 mesas e

cadeiras.

17.9. SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Aplicação om ombionto WEB (Intranet) para o regi.tro dos Pesquisos do Sotisfoção

realizadas nos Postos Poupatempo, Junto 80s cidadAos usuários.

o Quadrimestrais

o Anuais

o Especificas

o Anual realizada por uma empresa externa

o Sistema de Pesquisa de Satisfação permite a tabu

121

. As pessoas que irão cadastrar os médicos serAo funcionários da Prodesp I Poupalempo, cabendo

à Contratado openos o disponibilização do local o infraos!ruturo.

o penado para reaJizaÇâo destes serviços esta previsto para, pelo menos, 15 (quinze) dias antes

do Inicio do pré-oparoção e com prollloAo do duração de 2 dias (8 horos cada). o serem definidos

durante o perfodo de implantação, conforme o número de Inscritos.

19. SIGLAS E TERMOS UTILIZADOS NESTE CADERNO
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carteira nacional de habilitação, entre outros) onde é prestado o atendimento direto 80 cidadoo.

PONTO DE TRIAGEM Posto de trabalho para o pré-atendimento 80 cidadão, verificando os
pré-requisitos e documentação apresentada, condição de conservaçAo, validade dos documentos e

distribuição de senha para o atendimento.

RETAGUARDA Posto de trabalho para a realizaçêo das atividades relacionadas 805 serviços

solicitados, que nAo exigem a presença do cidadao.

ORIENTAÇÃO Postos de trabalho distribuldo& pela área do Posto 8 fim de fornecer informação e
orlentaçAo a todo cldadAo-usuárlo sobre os serviços prestados, prevlsAo do tempo de espera,
organização das filas e apolo és chamadas das senhas.

OCUPANTE DE POSTOS DE TRABALHO Refere-se e aplica-se às equipes de funcionàrios dos
órgãos parceiros da AdministraçAo Indireta, servidores públicos alocados n05 órgAos da
Administração Direta e equipe da Contratada.

CARGOS OBRIGATÓRIOS Oenominação dada aos servidores publicos legalmente
responsáveis por atribuições! atividades próprias do Poder Público por ex, cargos da carreira

policial.

CTPS Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento emitido peJa Secretaria de Estado

do Emprego e Relações do Trabalho.

Oetran Departamento Estadual de Trânsito.

e-poupatempo Projeto que disponibiliza gratuitamente serviços públicos pela Intemet, por meio
de orientação e ajuda de profissionais. Neste projeto, analisam-se dificuldades do Cidadão no
manuseio do sistema computadonal e no acesso à Internei, como também, os problemas

existentes nos sltios governamentais.

ANEXOS

DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ANEXO 6A - MOBILIÁRIO

ANEXO 7A - COMUNICAÇÃO VISUAL

ANEXO 8A - TELEINFORMÁTICA
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S.A.1

ARMÁRIO ALTO 800 X 500 X 1600 mm (hJ. AA

Coderno dGEspcclficll.çóes lé-c.njcm~
PORtOPo"pat.m~o CIDI>.OE t,OEMAR

ANEXOSA

MOBILIÁRIO

Especlflcaç6e. Tknlca8

D•• crlç~o: Arrr,;lriode modelm com dlmen.60. 800.500 X 1800mm (h~oom 2 porto.
de abri". reves-fido cçm I~milado melamlnico. dotado de 3 pratelei'a5 remo'llvel.s.

Componentes:
Tampo superior em madeira aglomerada d. alta. ct.5-nsidôlde com., 25mm de espeS9Ufa
revestido com laminado melamnico de- 8lta pressA o de O.Bmm de eJ,pe~MJrana face
superior e inferior. com acabamento post-formi,"!g baleado a 180" na parte frontal.
R.t.r6ncia de cor: L 13QPlatina - a~b:Im.rito t.xturtzado f ForrnUlneou slml12r.
Os demais topos deverão ser encabeç.ados cOm fita de bordo de poIietileno de 1,5mm
:de e1peSSUfD coleda com edeslvo .hot ,melting'" ,na me,ma cor e tonalidede do
lamlnado melamlnico.
CoI'JlC1.portas e prate1elras em lamnaao meta.mlnlco de baixa, pr••ss~o com 18mm dft
espessura, na mesma cor do laminado m,alamfnlco do ta"1=0 ..Todos os. topo; vish:ei~
de.orllo ser encllbeçado. com ~!ll de polietilono. À. ""orais do corpo de.orlo ter.
furaç~o 8 cada 3 em para reQulaoem da.pfa~elra •.
Dobradiças metálicas, em n(lmero de 3 em cada porta. devendo permttir abertura d@
180'.
Fech:idura- com siGterNI de tr:iVôlmento simultâneo a COd3 2 porti1S.
Ponte~as de ny:on dotadas do dispositiYc para nl"olamonto, para .polo no piso.
P~OfeS de metllicos.
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Cac;i4lrn(,) di!! E-WJWClficações lc-elllcuv
Ptnlto POlJJ>tdempo CIDADE ADEMAR c

6.A.2
ARMÁRIOALTO ~AI'lA ~ASTAS SUSI'EIIISAS 600 x 500 x 1000m (hl- A~a

De.crlÇjlO: pmlérlO de medelm «Jl\ dlmensoes 600 x eco x .1600nrn (h) <'Of1l2 portes
U'"' t1lllir. I'.:JVt::l:::iüJU COIII luniuwu II~Ulllíli<,;o,eJuh:Juo 00 1 t)fdlttl~iltJ 1~llo"ff~l. ~ 3
suportas 1)~18pastas' :;u~pE-nsa!J.

6.A.3

ARMÁRIO BAIXO 800 X 600 X 730mm (h) - Ali

Descrlçlio: Armário de mooeirn com 1imt>nsoos 800 X 000 x T30mm lh) com 2 porias aa .
I:tlJlh.II:tiVt5SiJu UJ"fl lulninl:1úu IIMblllilÍtu. Llol.i:ft.UtJ6 t lJ'ul':f~iltj 1~IK.Nivt:!l..
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ESTAÇÃO'DE TRABA~HO (I~OOxlOOI • 1l2ooxeoo) .730mm Ih) • ET2 E!>TAÇÂO DE lRABALHO (lCOO1:tiOll) lC(llllOXwO) xT30mm (h) - ETli

:~:<~ '''''"'''''!'. _. .3lt\j¥,'".'" ,~~ . . ".,I~~J;-: .-
,~::;~ ~ <-

.V"'<~ , "' .•••~".;;:.." ,,~W~.="'"

o
N
00
""I

'\

DeKf'V80: M-.. U.1l OJIlflItuill "'gulVillilU~ UJl'n tJill_~ (1400A800) "I' (12oc..OOO) J
73Om", (h), COffl (11",,0-« mo.:tclrG fO\ICelklG com bnino6o rrdGmlnico mont:l.dO lIebre c!Jtrult. .•.•
J'MtHca. dotada de painéis lrontaia CIf"d.-_rio ilUdas du •• C8~:a1l PIlnI p:;I8-.agWl1 4e fiaçlo.
gavet8 fO'~e Supot\e para caocac60da CRU Cb~.
'A cHtJb.Ka ~ p& 'deve aer ~a p<Jf ei<~ n:~' c hildb toriccriota em b~o. de
l"\Odo que as peÇac ~ • M ~ .•••• 1nJr.4_~ a .2OOmm;~ 1at;b da t.iIn\pO CQrlI
'-4U.Jrnm e 8 bU nvn do bdo dO fampo cem lZ'Olnm, penn,(noo I lMe rttown~r.o de! 1mJA11O
lJw Il~. thml UJIIIUU\UlulJl~iv À ~WJ,A Q\M;InlUl!ltl'"'t'WIf..wSltU WJu~u.
A er:buua • oa paiM. fronta.. ~ pemti, <li JutitApOC1ç.Jo de, noMõQ8 - com p8f1eita
contirn.,oidM» d •• calha, qu. ••do fillad_ aos- ~" tanto no l.-Jode ~ t2OO'nm
«JTIO oo-~ CXlm HOOrnm ..
"Asmesall ~"bwdu umU b 001,,.,, de lI'laM • gatMir. ~lJjlidftdc. dOcon;unto.'

CO'"lJM'Mtts:
- TWI.,o t;flt llJ~tt 1t,Ibl~kIW.'útI: ~laf def~ C".JIII 2&"", OIt!~iI. I~ Uln

lmnheóo' ~ini«> do dia ~ de o"emm de C3PCSSU"' I\CI fB~ 3UPCm ç 1aminedo
rnEtanhcode txiàl:a prnslo nillôlCP inkOOr'.
Aelertnda de«1f: l-I';'9 P1aóna _.lcatl8me'1lo renooza1O/Form.neoiJ'SIm~r.
O tampo, dc'wer6ser ~do de 11'& liberwnul por. pus.ogc.m de eabos. erremlltedes "COI1'I
pof•••••••••••• injo_. . ,
O topo, lt:JlorV) do ~ com Bunatura. ~r.4 ser .mcabeÇ~ com perlI t:he1ode PIC.=::~~'-~e:,:'='~-t"~tI:f~,~:'~~.~=~=
"1\nf.~~"o,;NV"~tlfNH'1n!Ut,ct:e~ tNmlamnAdn ~lnit-J'1
Painel tFOntaI em aglomerada com " "fi. Ue espess",ra. reY~ coni ~ me&aJ'llnb
"de wiJ::. ,.alio na "C$IM u.r 00 tampo. 0' painéb ~ dcvciIo CN.05IM~X" eo tampo
" kDr a ~lf'C))cimadaT.•••.•!.2eG"nm do pioo. .
Prfw,..rtlllr.h_I'Mt"t''-J'W''I~MdII ~~'''"'''(W'f''''''''''''()~

- Canas'em ttliIp."df) eco n,-2O 1D,95Irm).dtnens6es 10 I,n ntf'!'I. ~ abernr.u pnM3'BS
por-. 3~a-dcc~1nca om """a o:t-çelhasc ~\Dmada,=t'do~'tcICtani.1Nt Owa, com
u.çlo unillWRl.-n cada bdo do tampo

_ ••~ M DI •••. ,~-,.,.. ~r"<ft "Çn n"'7Jl1 ".~). fIMõ",~n~It~fLk)

no neto errJ'e dUas '1nM8S~. ,PentWt:rOOo;palo coounoo do Ciilbeamenn.
- E~utura: em kJtlos.dc ~'(,QIl\~. lnInfn4do 1.Gnlin'~~.'lnI'~ MIti.
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Caucrm> de Ellpcclfiezu;oc.s .(l'>eniGa~
Posto Poup.1Iürnf>o CIDADE ADEMAR

6.A.6
MESA DE TRABALHO 1400 x 800 x 730mm - ME2

6.A.7
Il'lIlSA DI t1'.A8AU10 '1200 J: eoo z 730mm - M!3

Daurlv"a. }.li••• c:orll dln~. 1200 J: elXI x 730mm !h). com tampo d. madet". r•. ,.tIdo
cem '-tnnedo ,,*amlr.ko rntY'IlIK'Q.abre .~rv"'lf' m.talicL dcl.c;la Oti palnet (rorr.al OIllH
"'0 nJ~ dUIII CB!htll pera J1IIaNUtlIll d9 rItl;lo. g5t/IM Upo port~ • ~ peR

cdOCaçAo da CPU 00 corrputIdof.
A.eslfurura dOI ptI. M\Oe •••• oomposIa por "'0$ ..,.nlC3 .•..• flut •• t'IIIY1loI\I.ar. Im l)aI.anço. de
noao que- ••. ~ÇH v.me.ait .• a paul frontal bllll.rn • "Qll'nm ela U'TI dot t.KIoS 10••.•• dO
U1mpo. permlnnOO • "'rl movmanlllÇAD do UlUtflO OI masa. l)1It'nc.omG o conJOrlO necaloUno
'" peuo.'.qlJO ~m untada. ro tMo er<:cto.
" .t1nJI\lre • o p6hl11 frontal d.V.1II1 ptonndt. ~ j1J~apostA •• parMI_ COfltlnUlG&eWoo ••
c.nu q •••. Mf'loftddU ao~"" I'rc:IrllIL
AI m•••• ,.,10 I:dC'U UIMl •• 0Ull"'. demooo. g.rrw • l'f.OII:l'" do~o.

;;<. \ '-_,~ ':a~.,!l'f":i I;~~~ ' -,~~
",'5.~ i~""":
~.. "t.•.

li.' '. ,0\\'

'h"f,:~-t'~Jt!.~~{~~'

."•.,\.: ,,;~
1. ••.•.• ( if

,,- t< •
.~'S'~ .':..

z:~'\..t.,:i'~f~...t~,~rr'". P'
Ot'.scllfilo; Vo8W wm dlrn.".o.s "UlO II 8OO,l nemm ih). com tempo cie m.o..Ira I•.••• kh) WIll
Iemlr,ado mN'nHw monlado .obre ntNtuõa m«.tllca. dotrJ. eM~ fronLif 0'!We •• lo
nu:!., Que, td'\es p.rJ1 pU$4gern ó. tlaçao. ga....:e llpo porle-<lCllll0. MJPOf1ap.r. coioca"".,.Ao
dI!ICF'Udoarnputador.
,. 1t!.1r.r.uradOS pê3 OIY. UI compaSfe 031'elI0S V8"1Iwa • na" hofW:InlIIIs. 8nI Nlanc:o, Oe
modo ~ n peças .•.•tfJCaI•• o painel frontal altfois'n •. 200mm. a~irnIldM\.n'" oe !in do.
lados mftlorU 00 tampo. ~lf\.~ " l!YrA fl'lINI"","lI'çAo do UJI,at1O <Ia ",na, 0I'!lm eorn!) o

conrooo n9C8' •.••no SI. pe~ qu. •• Wurtnl Mn:lKln no 1800 ~o.
A IIlW\.f1tJ'I' n paln.llrnnlftl dIW&m p"'"II\n', '1UAnnOtu~1H. ".r6l11! conlnutaaM O•• canu

(J19 I4rlo 1b.8Oes 110 JHI1n81ftmal.
Afi m ••••• lo 'f/l(IloUII" "",U" Otlll'.'. 0I1'I'KIeO A ÇIllnW\IW a 1l!,~•.• b1~ .•G. (In Ctlrf.'''I':.(l

Componfl1bPS!
Tampo lN1'I,ud.lra .~~ad. ela d. danaldad. com 25rn1r. de .'P •••.•.••••• ..:kto cem
l«J'linado rrllllamll'llco dI alto.prImo d. O.9mn de .-pe,wn .,. r.c. Mlparlor • ,,-,,1,..60
1'I".lamlnlco d. l).elUl preMio N f.c. Irhirt6f.
R9I'ertnda cNoccr: L l!t P.allN' _acaba'Tlenlotplu~' Formtlo.ou IIlmliar.
O tlm?o d •.•.• m ler do\odo eI. duna DberlJnlt fI'lII' pa~ ele cabos. arra!TIotll::1M cem
P.i.' de nylon l"ptacto.~~~~ç::O~ d::~~~:o~-;~,c=~:~eO~:n:OOIU:az'c::~\=:.=
No- ::l-mel. WIot do tampo, os lopo. de••.••rio ••• enc-beçedo, com !\to o- bordo d.
poll.tileno d. 1.5mm ele O'Pe",Ufll, eot&da c:am odeatVo -,.01 mol'n;". O •• I'~m.nm.
d •.•.• rio I" d. m.WTI. CCf 60 lemnado melominko.
Paln'" I;Dfltlil em .9SalJerDdo wm "mm d •••••• SUI1l. ' ••••••• do com lemif'.eOC m.I.mlnlco
11'!l ballu!1I pr-..lo n.I muna Cl)t' lkJ 11IIIr<PC. O p.1f19l truotaI dfl••.•• "coltar ••• MI tampo •

nttH" IIp1'olhl.dam.n:.1.~Omm do~.
Prevllr r>ocn.u ft'M!L&IU' p .•ra 111.çAo0Ilt~afarusot na. ~a. da eolanef1'll:20.
C••he~ em ct'apa da Iço n.- ~O (O.9&nm). :Ir'IaM6a. 70l(1enur\. cOm ablll1"'- Pfwt.ta.p.'" • 1om.dal .,. a"lr~ em lJIl"ia dn C8llna•.••• IonVIdU ce IeÇIcalt"alonIe ,.. ouIn1 «lr.l
furailourlvl'lIal.
Emendo. :ta COIM': P.ioa .,. tnopcI d•• ço n~O 10.96mm}. IOÓrepoetlll •• du" cll!t\o. 4t
me_Justl.pc.as. pem-Ittndo o .~ tontlnuo cllI c~.nto. :1m

_ Es!nÃlra:.,. lubo, de .ço com .Jge1SUl1ll mlnh. de l.&.nm Ó4IetI90 mentoantI-
ferJUg.m • ac.abw;"l.nlo de plriur. Ulm U,..•• pó .w.~lu. na cor Co ~f4:~na-n\oo.~~;;'li~::::~~~~=::' no pl80Clh.,80 ur tltr••~•.~ »"':'1:;' d•.nYlon..r~ d.

- ::~:e:~.~~:d~::U::a~~~~~m~~é1'~ ..J.<.f:.
elarralUlntelo ce 2!1m1n. U1bl11Ç8 p.nata. 010 \'llr:K c. t:lUipa cleY ~, ~~ ••
daCPU ; ••• • ..,T-."!J "\J

_ PeçA tr~ntlll 9lI ('napI! ria &ÇOn~~ ~O.%!l'Im,.patll ncooo- o aDI~.l)teJ Ói~ ~ . 't. .;'0 CoJ •••
(Iuum.u'J, ..tt.POt.l.t.t»c.aNeonpalOI.aollOnl.dn~.... J'., ••..•..:, •.•• " :)~: '~l' '-'y"1Jr,
C.vet.: r•••• Upo pOl1.-oej.b, m~ .~. poI1otllono. lH~lnndO I0OI. • 411S ,~...~/'1••)1". .qro ••(~~
~•• do. no ''''TIpo. . ,... ~"'41 <.....,~.~ ~~ •.CiJ "'~.

Ob,:. ~da.Jt.cu~.o~.,projetoo~.cut'l/oe~.~~f.,.z : .. ";".t;(';,-).~'.r 'J
(.)',IJft) 1'<; "'.. 4s .'1' C'f'y..-;., I;)~ "' .'-, 'l'''') •.••,:>,

~ ~\o::"'t(ll> ••••~••~1."'~ '-', "_,.V.1;f~'4
Ir.•..4'q 't ('o, -&"a•• ',j c: "I'j,C - (/ ~;'
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Ik~DESP
Tac:noIottl d. I.,form..çio

~demo d~ El,lpOClfíc2lções 'fe.crllc:av

Po~r(J Pnup.:a9rnpo CIDADE. AOEMAR ~~DESP
Tecnofot\a d. Inform.açio

C"dvl1"!o d:.!l e~puclflC2<,,'Õt'lS .r(."'crlic.w,.
POlUO Poupn1&rnpo CIDAL)E f,DEMAR

6.".8
MESA DE TR"BALHO 1000.800. 130mm _ ME4

6A9

MESA DE APOIO 000 x 000. 730mm - ME5

CO.-,po"."r •• :
Tampo em madalra a~lomerada de. alta den'Sf1a08 com' ~fmm .M 8&ptI.e.sura r8\t85hJo mm
Ianlr:ado rr.elalr.lntro de ana press30 <te O.Brnm de eJPeSSUfa n3l.1ace !U;)ef'or e lamlnaao
melornlnlco de baixa ptessllo M iate inferior.
Q~erfncia C» cor: L '139 .="latlna- aca':>arnento terlurlzado :,Form,lirl~' ou ,lm,lar.
O ("UIVO ~~à ~ lIot:.lJo ~ lJtJ.ltS ôtlJt!ltUII'$ ~iUH J.li;'SSêfYem ~ U:tbos, ~lletllill(;'U.to:r.J WUI

peçaG di nylon 11ljet3.::1o.
O toPO-.em 'Jm aos ladOS co Sê!1'f1)()mm tKlJmm. Jun1o' ao USu~n:l ca mesa oevera ser
enCD~çado ~ perfU che\() de PVC. boleado ti 1000 ,~ncaturdo e tdedo 00 oglome~od,>.
Nos d.maii; taco; co ta11'1'O.M ,tcp>, d~yen1c 'S'~riHlCabE'çadO'!i tc"," ft.a dll!' txud::. ce
pOtteshr~oooe 1.~m oe e!~5;ura. roa::la comaoesrvo"not melur~r. Os encal)eÇamer1os
tJ.wr!lo Alr <:13m.ar.3 cor do bmn3dO m&la",Enico
Painel frontat trn aalomeradO can 16 mm [2e espessura. fe"leS11dOtem larrinaOO :netamlrJco
de balm pre~o Nt mesmn cor do tampo O painel tront81 deVerác:1eOSUlr no ta.~o e hcltt' a
aproxJmadaTlenle 250mm do pl'iO. .
Preva lJudta::inldiJUc ••~ Pdlii QJli:tçatJtJt:: ~,ttl'1r.i05 Ilir.i J.'t!tM~~ ~1JkJllt:lYW"
CaI!ll1S em Chap3 -de 3,'0 n.' 2J (O,96rnm}, dr1tE~ea :7OX7£mm, CCI1I abertu"'De ~rll ••tdo8
para 2 tomaaa,cre eíêmca em uma "'" catlaS e ~ tomadaS <te lég:caAe-te10BB na outra CO"
rt.r~1o unlve'saL .
Em.~:n. dE" cana-s:.j:'e'{X em thõJ:?a de,"-C'o n&2) c.o,95mmi, 'lObr~:.\ .,U".,calhn ('.e
mesas lustaJY.)SI.u. permlbroo aa~s~unuo OQcaoealileflto.
E$.tflÂ~ra;em tubos (la aço com eap8lJ m.I"""'.. dO..1.5mm c.e 6lSp6S6Ut3. tra:""WTIento <riS
ferruaem,e acabOOlefllo ce Plf)tura com !Ata. a pO e!etro:statOJ. na ccr C!nlJ$!lna semi,
reMU textu1zada. 'o ap.Jl9;.n~~s.o ~!'Çfi$'.tiave~,de,JXJ"ter," de "'1'00, ClOta<b oe
dkposll"lO para "r: b~ 4t;;"'b. ••'J1'.>- •••"<r'â
Peca'nona em pa ~Tfmt]féR.esonder o eanea-reOlO ro rreCtlo enlre
dure m~G )usl:J s~. 1".,:'. •••~~~~;.~ mC!B~"

~ "j".t'~: ~ ~~::)~, ~~~ 4J
r proJo.. ,.:,,~~iiJ_.",k.

. 1~;%'2':£
'.)~0-1:~.: ..;:.i~~i~

~ ".~ tu•....••lo":'" ''',,''.
134 '., •. ;r~ ,.t:~ ';)

,:t.) 'J',;.~ éf.."T
'.t' UJo '7.:,
"to-'1r
f".1'),P.~.

OucrlçJo: M.ca com d:nenSÕfS; 800 )('800 x 730mm (h~ Oft1 tampo.de madeira r.!'\'ert1do com
~,llf!ê'Ju .1ll~1i::l,"flf':;O 1fICl'ltaJO UJIC ~~ukJ:2f lI~ldnCH. Wtw.u ~ ~f~ flonhfl OflU~ ~Su
'1)131.1£ dua3 eam3& para p3S&olgBm ce fla;:oo.
A estrutura 00$ ph l1e'loe ser cempOSta rJOfeixo, vemca'l e naMes. 'lOrZ>nt~' em b~anço. te
modo que 4:3 peçn~ vertta>b e O alllnelffO!llnl e:ltejllm li lO()T!m de. um dos IlSdc5 do Is:Tlpo,
oemtlndo I 'I\'fe moYlmen1açJo 00 UNár10 00 meça, bem como o conforto neunâ10 a-ç:J)eS90i'i
l.Iutlt:~I"~ICIII:f~lllil!Jil:fno :wu uPosu '.
f\ estnAuf1l e O painel trontm ::J8"\i8mpeno •.!" qlr.Jncb lu£tapod:lr:., ~r!'e1t,) contInUk'3d9 dõJ(,C3ltl06
que serao rrxaoas ao p(JIOiHfrontal . " "
~ nlCSC3 ~60 ftJtAdo., umas Âs outra,', de moo:l' n garurr.lr 8 e.:IteblUd.~ do a>nJ<Jnto.
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Componemes:
Tanpo Im Md!~reaQornereda d. aIte dWlMilde corr. ~ eM lapeuln ~Ido tom
I6rrinedo rTMWn •..•CO de alta prMaIo d. O,8mm á ~.MftI na f-ee IUP'"io' • 1.1T\Irydo
mw.nNlco lHJ beiq prUMO ~ Cot;e lri.rior.
Rafer'ncl. ~ COf:L U9 PIeltinll- a!:8bDll*\to textuizad:ll FOimI;. ou .mito/".
O tBmpa dltvel'l' .,. doUdJ dtr dUD' Dbwlurn pall! pouag..-n dit cabos; arramataill. çom
_doo~""Ir/_
O t3po. 8rn um ct::. lados cio tempo com lroamm; junte BO ulLl6rio da rne5llI, oe\let6 ser
~I<b com ~ cn.b'fã PVC. bo' •• :i:t • 18(f, encaixado. colado lO ~do.
~ o.."., lado't do tampo, OI 'opa. develto •••. ~ÓO. com fh" ~ borCkJ de
poIlotilenc de 1.6r.'w'n ~.HpeJnura. eoIad. ,com ~s.r.o "hot n'WIting". o. ~~e~tc.
~ ••. da lT'IIMIml eDt do laM'UI::b nW.miric:o.
peja fr~1 em agJomaradc com 1.8mm de .'P'JlSUrtl, •.•..•••stlcIo com lomlnado melomlrú<:o
da boi)(O pr.,a50 rm mA,,"1II cor do tempo. O p.l1N1 fron1oI d...-6 e4\CCXlW-. ao 'bmpo e
ficar,. IprtDdmad~nt.,26.OnTn cb piso.
Pr•.•.••.Iiueha. rMtálica. POr. fi:qç6a d. ~afuaol nu r-çe..de '.;Io",*,edo.
CeIhH «n c:hepa de aço n.- 20 tO.~'lIm). dlnMtflS6ft 7Ox76nm, com ab.r1L1"I' p"~;.I"plf.
4 l~ et. eUblUI Im um. da. calha. I 2 tomedaa d. IÓQllctliteWonill nll 001,.. com
furaç60 urWeraaiI,
Emandas DI ca~ •• : I*;M ..."tn8pI de IÇO n-2O (D.95nYn). ~ l &.a. c:alhaJ; da
~f, justapoltM.. pam1Idt'WlO o apob cortlnuo d» (.ItlIM\Qo"'.
E!ltn..rture: Im.o. da aço ~ -r- •.•~e ml"~ dl,'1;Strm ÓI 15t)elstne,~o anj.
flonUÇllm I .tal:IfT1IiltQ di pinturacom tirO. pb II~tlç •• ". cor CI"iDI ~llI:lni.japlj.fCMCa~=..~n-::O";':o.P!1O de..•rIo, H( "raw.:tI pcntlr •• ~.nyIa\. do~~(;,;~
POIO!nnAl ••• ""po de"\" n'20 (O,05mm).per. UCD<'dor o co ~jlO-l1~~ ••).).
clJo:t'rneflUjuWlpo:slos~ ~fVDCI.:I,peI0 lDdotrentmt da. "",Ial. #o "'1),..•6,.'1,... "'-i~,:'t/:~.,

J • "":G'; "4';''''0 ":.[
Ob.J:- qJ~da«dCJÇIOwrpmfetolxewNo,oim:>~tqt ~IO'" Z .O./: .}'! '.-:",,~

'~~~fl'IJ. Ji.'rt'.' 3 rtO :'..,.~.ç
"'" ..~h.::.;l;;'iIt(J .'(~~.

040#., ", ,.'"c 4~~ ~~\:' iJ:~

I " ~."t '.,d,••
. ) '•.• '~ v .,J

',A .f"*,, A, '''. -foI ''''C.,

6!J'/-J/q",~ 0>;. s,. '110", ~" ,"0/'-';:--
~ C '~*ol') f:)I""~//"."lIt'iSJ L~Ú' '''1.'

',4" ,~~" ,t",. 6"d fi cf. 'IJ,AC /"
'")~ia~/"('Q .v'l; ;?<i}.:. ('i.;.~ a ~ :(

"J'", 4" "'.~. °O'~/"'~ .- .1z:~~ ,.." ..~;'"'.~ ~i1J~
'" <'O\e TIO ••••.., •. ~ .~\\~".; Efc;'rBrli "80......",'~

Oascrlçlo: M.u t.om cf~.o.. 1000)lBOO)l730rnrn(h), tom tampo ~ fTI&deIr. rew.tido com
lominodo rnekmlrico mont.do .oor.. esuutura metMic •. dotada ~ ptinll fronte! onde $••.&0
nUldu dJaa ealllal pera pa~n de fiaçlo.
A. MtrUlWII dt* pêa d.~ •••. c~. por •• D'S vW1lc.i •• hnI •• hatzo,nal, em b.'anço. I»
modo l:J.J8 as p~. verticais. o ~ •• frontal .steillffl'. 200rrYn. apl'D:.irnade.-nenI4l, d8 In' dos
I~oos makns do tampo, pefmltlndc 11It\Ire. rnovm.ntllÇ8o \b-usuarlo da mesa. bem como o
contano Me.Mdrlo'" peNeas ql" •• ~ untBd •• no ladO opoe;to.
A.atnm.n. o paiMI fl":)ntal ~m ~rmltÍ""qullhdo jtmapo••••• pNf.lt. eontinuic»d4td •• e.lh••
C(UII ...-lo fc.:s. • .ao peiMl tfOf'lW •

,... rnMIII•• lo fiX*dlIa UmM" outr.••. de motb I g~nttr I eetabi!Id.,j1 cc conju1to.
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c••dvnw Úi,!) E:SpccifiC1\çÓeS '( v.cmca\l
P",'O poupal.mpo CIDADE ADEMII-R

6.A.l0

•

~~DESP
Tec::rdoP d" Inf~lo

6.A.ll

MESACE APOIO 600" 600 X 730mm - ME7

Cóldtlrnv úe E:srwclfitlHjÔtlS lé"cflicil!:i
PosfO poup:dampo CIDADE. I',DEMAR

MESA DE APOIO BOO" 600 X 730mm - MEl!

~d~:~"a rorn dimeM6n: eoo )( 6(X))( 7Xl:nm (h), com ~ dl' moopir.a r~9ti::Io com
I~Jllliuaco Ult:'tdfllirlit;O IllJfl~L1o s.llJt~ t:stluuü Itlt:~l.dli(;d,~ d~ Vdiut:i flCJlItI.i.:d uUe ~a"
fi~da3 dutlQ cdho pü1Qpo~ dê rDÇAo.
A f"!4nturó\ r1n<õ Pf:s_rlp.~~ .rrm~ rnr P.nrt'l!\ \lHtINlI"\ P. 1\RC>.fP.:"tn."nntA'" HI1 NII~(), c1A

IIlW:; l..tU~êJS ~ ••~ \'~lJlAis ~ u vai,,~L flUlta tfSLt:i~1TliI 5CUItIl tre u(; dl.r.' I~ cJu \õ:lnlaU WlIl

c~mplim.nto aOOmm. petTTlitindoa Ii\Te TOWnenbjão do utuârio da f1lifIna. b&m ccwro o cOll'OI"D

l"lP.r_~~rY):t •• ~.ciL"'1'I~,~IN'1'$P.tT1 se'"lt."'l:1a~ no I.:IM npnrJo
A estnrtlJ!',) e o painel fl'Ol"ltall devem pernitiJ, qu.1ndo jU&apost4S0, perfeita corrínuidade d.u calhtn
que J~rão !'i:axlas llo,painel frontal,
As mesas ser:k) fb:a::las umas as outras, de medo a çarartír a estaOildade do cor1urtO.

CJescrlç40: Me-C18com dCmen50es 600 x 600 x 73Omm'(h), com tampe de rMdet,ra revestidO com
lamir.odo 'mcbmfntco mor.todo.~ c3tnÂuro rnctàlim, dobdo.de pand frontDI oocc SoCr60

focadas dl3â calhas para p-aS'Sagem de fiaç-:io. .
A estrutura ôOS péS de-..e ser com:JOst3 por elxcs verticais e hastes nor.mntaíS eTI balanço. de
mm que 0'1 poç83 vcrticoi:.'lC o pcincl fro;llal ~tcjêlm Q 50mm de um d~ lOO~,do tempo,
pHJffinrio ,3livre ~~In 00 I~~io AAJn~,. hf!.mc:nmn o cnnlorto P"'lP.t'~lo he; ~'l~

~di"ft1~il~IIt~lu.I~~U.
j\ QS,Wutufata o painEl tronbl de:lem permiti' .quando jJsbpostaft, J>fffola contnJidaQe das calhas
Q\Jeserro lll<a<Iasao pa',,", lToIUt
As me~ 3erfo ~ U"Nl5 à:l ~lfa.5, de modo a gomnl!r 4 es:8b.lidAde co ~;..nto.
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CtldCfnO de EVpCl.:lfjcaçõ~ 'réi;.nlcas
PoMO Poup.,t."'l>o CIDADE ADEIUR iR';~DESP

T~ da In(orm.çio

Cadurno dCl E1i;pcc/ficações 11,.\.cniculô

Posto Pnupntempo CIDADE ADEMAR

6.A.12

MI!SADI!A~OIO 1200" 000 x 730mnl- "'1!8

6.A.13

MESA PARA REFEITÓRIO 1500 11 700 )( 730 mm (h). MRF

Ot,.crlfÕO: Mesa p8rs refei!ério com di~ 15-:>0)(' 700 x 7:JD1TYnde altura, rom lEtm;>a de
moot"it'O revestido cem Iamira10 rreürnlniC'o m:mtado IJõdYeestruti..ra met3ica.

c:Onv>onant.:.:
Tnrnrn •••.m m~~ Rgtnmfl'rwfa M oI4fa dP:n~~~ rnm '5rnm ~ ~~!'o\..'\lJm rP:vp.o;lirlo r.om
ldnlf~o lII~hjfllhicu dt: ala fJ.~ ~ 0.8n.l! ~ ~~LlC1 110 I~t: MlJt:Iit.,. WlI1
aemamerito poot forming bolB3do iJ 180" rios bd"" maior"" e ,••.,edido com 'omin3do
melamlrlco d!! babol pressão na face I"'edor.
Referl!ncla de'cor. l 139 Plaina - acaOamertto te.duriz.,oo I Formiline'CIJ ~lTltlar.
Nas;,rilenore& dimensões, 0& tOflO'o de\~ ser '9~çzkK; com' fita de boido de'po!iestireno
de 1t>mm de espeSSlJIa. colados caT1 ad"""" .!lol rne:11flg"0 d. mesma cor CO '<nlnado
melll"mírVco.
E<lrullra: Em Iu.boo deaçn 101(1'1020, <ecçoo rel.angJIar.de 2O:mtx4Omm eSJ"',,,ra de
chapa 105'nm'(chapa 16l.
SupOrte. de fixaçdo :lo tompo em chnpa de 0\0 lC10i1G2D de 1.Omm de CSl"'.oou,. (tI'""n
14), estanpados. tom dimen;.õeç 35lTTn x 25mm1' soI!ca:ios' oiewu.vra.
Pi:tItt::l. trI~bi!io:.:s UJJII aailJ.arllefllu •• 1II.i-(crn.1irltr.)u ~ J.,inluld em !Ín(a (f pó .llibIK.li:t.,
efetredátiea"eor dnza p!atin.3U!mi fOf:Ca 1extunZ.1C3. , ..
FP<ha"",nln M l'l'" M1 aço 1010110~Q.M 10Nn'Tl ri" ~""If" (r.h.,f'A 1fi) ""Irla,hp.m 'nc1n
U J)elfmr:l,u (jUltHs e911~iihJUa!:i). 00 pOIlleitas em pol~opihmo 10()DA ili~iKJas. fi~da~ ã
estrutura per meio de enc5lil<8, na mesma cor e tonalidaCe ea tinta de acabamento.
Sapara5 em poliPfc~leno 100%. Injeta<l3s, na mesma cor e !alaida:1e da Ihla de
ece~r.to,.fhcades 6 e3truwm ztraYé:s de l:flCaixe.
ParafuSO$ defi)Qç50 do tampo, auto-céIrrnch:ilOles de 311fr x ~.~ 7i~=.iofi.

AnItXOS~ ~~

. o...,ri.o. dto .mola: pI.nta, ror1A> evi<las, repw1uzid""ijo manual '~'J>ECificaçÕ!>o ncnic-a. do
Moollal1c da Unldace Escola, de PII~6:::):Gra'J' r ~1ado pela I'undaç30 para Q

o.,."voIYlm.nto da Em.c0950 - . ç. \ .....A ~ 1:......1f,-" ~~.
(Jll::tnoo AAP.XP.C'J~AnMliOfRrprnJp.I P.XP:r.< •.•~ .t!J.~~CJJ:"'",.'~l-:

~ ;e.r.. -O~"(;'!"'" ..~. ,.,~~~•..;,~.~.z,.
.f'.~i•.~~.J./~,,"O •
..~~ 4G''''{;~~.~~1'
, ~ "_o,v. ~«r.'(<i.!1
"\ •.~ "it'.~v'~ <ii.".<~~..(.)..),~....''':'J-

'" "I,J' ',to. '
'? /;.'éc;r
'~00~'7.:,
.. ",,~;.r

~\:f

Oc.url9ao~:""~ CQTl ClítrenSÕC31200 x 600 x 73Cri\m (h)'. «m'ta"11>O do madeiro l'O'JC:rtido .com
18I"flin;wb.'me-iamlrko montado aoNe-. eçtruiur.a mf'tóíicG, dotada Cf?-'palFlEt frontal' o:owjo&seri\o
n~tJ~ülllasPatlflJd'~nut:ridd!o .
A. ffinrturn dC5 p6s dcYe x:r corrp:>~ por cb«)!1 vt:rtlcnb c ~~ tnrizonIGJ'1Jo em balanço, do
rrMO t"I'N!! "'Jq)P.,Ç~ VP.I1rA •••• fi! n ('WUnFJ t~ p~~Jam .ANhorn r1~ 11m riM l~ m t;vnpo mm
UMIl",illlt.to 12(X>lIlfll" peünihw t:J Ifvn:nltNillltlllttl;9u tJu tntáiu iU II~. ~lfllUlD UtUIfUfto
neceadrio .• pil'noas que .uv.rem cantada ••r.o lado apodo.
"estnrtu ••• o palnellrootal <leVem perml1llo Quando _~Sot>erfet18 contlruldade das colho,
que aa-Ao"fillBd.~ÇDC painel frontal. .
"a Il'IeUS~r~ 6x3da&t)I'l\3£;h:ou'ns. de modo a ~l3Otir a est3bilktad6 do animo.

o
l\:)
00
c..o

.



T J'''''

.•...- \

6.A.14

MESA DE RE!UNIAO RETANG 240011100011.13O mm (h)/8 pes500S- MR8

Desorif~: Mesa relarlllular pa-a r.""ICe. J:3.!a 8 pessoas. com Clmell5Oe5 2400 l 1000 •
730rrm de altura, cem WnpJ de n-w:&eirareweWdo wm.lamiNlldo mdaminico me:n".ado ~bfe
estrutura mela.IG. .

CQth!lr.o tb Esptll;ificaçülls 'h.>.cnjcLlw

P0"6I() Poul).;,tempo CIDADE AOE.NA.R

6.A.16
ESTAÇÃO PARA CPO (L::1.80ml- CPO

~~DESP
~daWorTl'lAÇlo

Caderno lJo Elipcci1IcZl{,'Ões "ré-enic'HI
Posto poupalempo CIDADE I\DEMAR

~~DESP
Tecnol0ilil da loform.ac;:1o

.•.

cOI2'lpcnonfrn:
Tampo em macei ••• égoolf:"f3d,a dP?altR cen'iidade rem 25rnm de E'~$9U"'a f~do com
I3'rtrooo melam:rlOO de :ila pressa<> de o,errrn re es~essU1l na roce Sl~l1or. oom
acroamento ~<Gl.lorrning bolcado o ISO' rOG 1.- moiolc!l c r""""..tidO com lãmina de
tníll1P.lr<J. r..p. n, !mm tn.Tl :1fiICíiÇ1K) ~p. ~;:r,dcr p1r.::t n.lr..,Ar.\ ~.M c1f': \'ffnl7 nttmcf'hJo~ nJ
pullJ1t:ldlJJ 1'i1 r<K~ ;Iít:liur, ou ~lHJlllelW t:quiofah:::'II:t: em leh.~20 ~ ~ot~ãu it lIIa(j~la t:
ft~m,](JIDlo. .
Keterenoa cre cor: L 1 lU •..•1a1na - acalJamenlO 1""IU,aco f ~OOTII~neou """ ••..
Nas menort:!t <in~ll C>5lopc6de-ter.\J ser en<:abeç.adc» t.om fila de' bordo de pàiestl"eno
de 1,5mm de elp9uura, oo:a:ia com adeSuo 1lof-metting-, da rneun; cor do lamír:tam

rnelaminlcc..
Pai:lCtfro:,ta1 em l.n;lKrlJ melanúric.ode baixa pressão1 com i8rnm de~d. M meY1li1
cor de !a1lp:>. O paineol frontal devecli encoU.óJr.çe. ao bmpo l!' far a apl»(jm.-cbmen1e
25Cmm .jo piso. .
C,rnturo: em hJX>3 de aço com r::~!DUIlI rnlniJm de 1,5mm de e~. lratomento mi-
fem,Jgem~ ocabane-n1Ode pinwr.J com tn;a a pó e1et~C'3. n~ cor tin23 platina Ufffi-fOiCa
l~JJutilaJd. O GVJiu lU ~$u,(.h::vt"lá ~. dlla,vés 00 p.y~~ .dt: 11'f1u1l, lk.ttd:Ju \Jt: ú~ti\U
p,tõ ri"eilfMnb. "it I' '

.f. -90.<: \
~ ("..o~ '4-//;[""',>' . O

o. -1f'-t ' " -14 t'",'l'~~,O":,,; ,.01V-,-,
o. .' ,'. ''l, .,J;'i.r•.••
:.o,"':;.. ~~2.(1'~o ~.(, -o

. ":,,',:~),:~::t{:'J'&$,
.••. "/0 .y.JÀ ~
,~,.::(-~.,.:~~:~('~o

Dosçrlf'lo: Mot.il<\riccsooclfico pora CPO 00'-- por ••••• ootoç/lodo n>lldho.

EataçllO "O 1nbalno: move0 00 IIlIlJUIB= 1.aom ~ =O.llOm B 8lUIS = z.oom composto
~. ulIlluulVO JJ1iJciptll Wfll puhJlJ.áJt:MJe = 0,80 IIl.lJUtI$ PltlielttUtfi :'jL'Jl:niuurs UMII puClnJidbw
c o,som, otrms de:5iZDnles e DfU'llHeis ro oU., e proteJ~a ex1roHel i:lteriot' paIO cru com
o,ron do proIunád8d9 e 1.JgUl'8 d. '.eom.

f:;lJlN.Io._ PerM.Ja •• em 81umm ~ tom p8$ 9 talJl;:lM em ahJmHo in;etaOO.
_ 5<4>000 do 1Bmpo: Y8V__ em dumm _. 00t1= em chOIlOdo ClÇO

dobf1ldo 3,0 1mI;
_ CanIl de caboS tatzont8l 9m alJminio ertud8do;
_ ("..rt'lFlrtIlm \ifdf'.IIl dor,ftM1 dftr.Abcl!'ôflrn AIImlOlnRXtnIMal



Cudcmu de ESPGelflcaçõM 'ré-cnk:;a~
1'0610 Poup.1lempo CIDADE ADEMAR a;~DESP

T~ da InJonn.çio

Cudurno d;b Especifjc:ftçóes "rl.l.cnjcuw

Pmró Pnup'.ternpo CIDADE AOE.MAR

I J'

6.A.16

CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA COM RODlzlOS • CB

llft<rlrJo: ca~",ijnt6ri. com *'PllIdar b.i"" ••••• onlo • encoclo em madtita compensada
molcada anatanl<amen~ eslOIada tom espll1la IrjeL'Kl3l1e, pdluteta.1O cem 5Om", li<
C9pCS3Um.e di:n~Cade dc-S&1~ kglin'3, ~VC31tda C1"ft 'linil eu cinza daro. "
Ha~ M"3(n t.m'\ ~~ e.ar;m.mP.ntn M1 f'dlpmptlP.nn "" r.ornr.~ d1m nu MAAM n~oo
"jetado,-com ti haQc:i e rOOm. dupJoliprat~.
Sistemôl_~ regolilgem de :11ft•••• ,permeio de piSt!io;l gâs e liõistflma de regul:agem meclnb da
IndlnaçM. alura doem:ost:>,

R.luMcJu:
A1_lIn~a Tcllno. modeloTOICGR
úenbo medeio C5,-l2 '
Girdl •• "'lha R.mbtrs, modelo' &41861.14000
Tea.,20:ro ' 0

~ 'I'

6.A.17

CADEIRA GIRATÓRIA ALTA - CA

Dertt1ç40: cadelra lf"'l~a aI",:tipo ta",. rome",,"Ilda'bab'O. assen1n e'encosto em mad&ra
compQfl83damold3<b a13bfncaJnent., eetof3<b com espu~3_ i\;ebd3 depoiill.taoo,c:om 60nrn
,de eSl'esstn e de1sda;le de o!ll65lO'm3. ,.,""da em '/IIIdCQ(mza daro, ,
Doe de aço COM P'deçãQ e acabmnento em polipropteno na .cer em cl!uo ou base de n'r'lon
injetado, oom 5 hast~s. -.em rodlra..
Si!5lttnü tlc f~ul\lQt:Jncre êlIlu'l:I J.U Itt:V\k p:jlw U ~h

R.f.,."d.s:
AJbernex linha IOOn6
Escrb!>
C1imftf'lClinhR Rt:mbli"
Tewo2000



~~DESP
Tccr>oloP doa Infoml.-çJio

6.A.18
CADEIRA FIXA COM PRANCHETA - CP

Cijocrno Ú~ tspcçlflCaçÓt.l5 '1é-cnicalll

Posto pôupatltmpo CIDADE ADE.MAR ~~DESP
T~d.""~

6.1..19

CAOIiIRA FIXA CIi MADIiIRA - CF

CUd611l{) Ui) E\ipt:clflC-ZÇÕCS "Tknicav.
PO~r() poup.'Itempo CIDADE ADEMA.R

DtU/ifJo: .(.ooeira empil1àvd. com Jjfcll':c.hel.1 reooU\-e. ÓJ 14co direto 0" ~quefdo do lC.UArio.
cem õ1caromenl~ em rnela,",in:J;)ito p'es:£~c n~ cor L 139 piajn;a, fixado.em um e.upo'1e de aço n41
cor j:X"EIO. .
"'~01ro c c-ocxnb em COIllPCO:'Kl:OOon<ltonllcomcnt~ moWildo, con1 acW.lIl¥.::nto crn CU1JpiJÓ C
.-f:'fTliL na cor ,~~u~l.
E~trut\.l~a c.ontlnu<1 de fcrma lrapezoidal, em t\lOO de aço 5:Jkjadc (.em t9mm de diAmetro na cor

pre:.3 com desi~ore$ de n'y4cn.

ObseNaçâo: OOoodo dO)produção devetá :5ef ~bsenoob uma GUl'nbdtde de 10% do' to:.ol da,
/InK1;lre~ dl!~m.1C'!M ,'lO!'.U~lI:'tll~ ('.ml!lf',.to~

Retcrencl"s:
O"ofiex 02M I0006"'0
E'Juíba mode-Io C3P
SeLuil.tlJ,lu 40.:4

Descrl~: cadella emçllllavet. sem tr.lÇ(lS, ce múl1lplo US<l,assenXl e encoslO em compensaco
arldUlIIIl:a'I!t~H~ utulc.id<.u, UJ(II itl:ê:ltUfllt:IIIU ~n UJIl4JUld t: ~1fi.£.I!U t.UI ualulclL
E£tr\rtUf9 cootrnU3 de IQ"ln3 ~rapemOaI. em tubo de aço soldado com 1~:hrmdEi diâmetro na cor
",ela. CO'l1.deSllza:lores de nylOll.

Ref&Nne/3$;
Glrctlex 021.110c0000
Eoclib<i moddo C3
Se"".l tipo 4014

o,,~:quandod.



e e

~~DESP
T~.d.l"f~

Codct"n1.Jd~ E9pcclfiezçõe.s 1éGnlcas
Pooto Poup.l1.mpo CIDADE ADE"AR ~~DESP

TlIO"lOfosia da Informaçio

Caderno de tSpcclf;caçof1s '(ê-cniGa~
PoMO Poufl"lempo CIDADE t,DE"AR

6.A.20
BANCO DE ESPERA EM MADEIRA. BA

6.A.21

BANCO DE VESTIÁRIO EM MADEIRA. BV

OMcr1çAo: bAnco de e-t.p«B com 2,20mct. canprimwi:o, .tIfnJU1l em ptJr1i. de 1'tIno tnM'&dos P
pirtadol com tirea esmalte priMo fosco •• MOMtD. enco.to M e.lb~ eM madeira ipl, tnlIado'I 8
1M~:radOl na cor nahral.
Da p'. d.~o UI" reV'8st~ c.om bortlu:h. colada p.e pro45Ç1o do pilO.

0b4: quondc da e)WM;UÇ60 ver projeb .,.cu&.,o ~.to

DftscI'9So: banco de veatiário ean 1',2Om de comprimento, •• tnJtur. Itm P<ttf~ d. ferro tret8dot •
plntedos com tin18 esmalte preto fosco e 8S$6n1c d. eaibrc, do madeira ip6, tratado: e
erwemizado,,,o eor naturol.
Os pés deveria i4!Jr r.veatidos com bcJrreens c.ofada para prot&ç.io do piso.

~I

._:~.~~.~.:.~~..~..:~.~.~.,,,./-

,~ur.co K Lt.-o •• ;. .lIo•• ",
" .• t.C.v.u.Td..i),)lIt; •••JCl;;AP"~.

''\:'U:''lO(1I (.."t05 Cf:ir-,. l&o4Y> .••
•• ,.,..,....tV'>.E:["ti~III:Jl::~

'".rt\l:Ir.JQlr.:)
(Tj:'".a' ••Ijl'"

'JQI.UO()v <,;1: 1••.A,......~.•. l)
"'~~~~~~.~

Obs: quendodll 8J:8CuçAo \'81' p~jeto executivo crmplttto.

•..,~

~

c:onTEv£nll~

,_"".1'4;11'"

145

"Ç"

\

o
N
c.o
~



Côlduftlod~ E»peclficaçô£ls .'k."icuv
Posto POl.lpll18MpO CIDADE ADEMA.R

,
,,-:>

t.t ....
!f~~~:õi;tl.:a;;- ....~.::~~T..~==~_.
tf:7;~~1i}~~-;""i.

I~:~:~~.I:lI..._._-_.._._-t-

.".H I•..••••U~.__..._.._ •.~••!'! .. ._ .••.•.••..• "U.,.,. •.•H •.•
PlANTA TAMPO£UPfii:tICR rlJ\HIA IANKJ ••.•t-~tUH. P~.AN1AOA&AAE

OeSCrlfM.' b.ald¥l dP. rtl:Ip;l t1P. MOF rP.'lIp.!i=U10 r:om Mlinar10 n'lP.tnmlnlcn :1mMmf'J110 l~rtl •. l7iWto

RdetêrKJl:l:tJe WI' J fUfIl'int ou ~nll".l ,39P1Cillllll.
Obs: qu..,cto :h uecuçJo ve, proj&lOex.6QItt'110COfI1=Heto.

6.A.23
BALCÃO MODULAR - BM 4

~~DESP
~.dalorQl'Tl\&ÇJo

CUOIHTI() 00 EBpeclfi&açüCls "Técnicu1i
Pm:.lo Poupalempo CIDADE ADt:.MAR

Qenrt".1Io: aparaoor em Qranllo cinza ooa«l1M, poIIOO,OllneflsOes 2,~ ~ J.~ X I.com.
Barril em oç.o 001 confcrme pro{eto.

6.A.22
APARADOR EM GRANITO • AO

~~DESP
Tec;rW;JlotLa di Inlorrnaç;.o



Codomo dt!:l Espcçlficlllj6cs "c.cnlca1i
f'mltoPou""le.,,,o CIDADe ADeMAR

Cadclllo dt!:l E9poclficaçõas lé-eniczu.
Pmu() Poup"ltempo CIDADE AOEMAR

6-".24
BALCÃO GERAL. BO

6.A.25
IlALCÃO G!~ DI!APOIO. 8Ga

D•• crtÇ40: baldl, em crw. <lOMOF 'e ••• lIdo com 1emi18do m.'.mlnlcc aCabOOl6r,IO'aX1Urtzooo
Rvr~tn.:it:t tJa l:t.'. I Fo!llliinv ou ~'lIli:t".L 139 Pltilil~u

OacrlfM: O4lcOO de: rmdctr9 fC'I"e$tidc (O"ft ~ IT'Cfmllni:o 4~ lextlAil:aOO l1eferblcia
d9 COfJ FonnIiM 00 aml:u:l 13QPIatiru

l~I~_I~1-n
'.

"

i1

OH: quando de 9)(ecuçio v"r ~roj8~OQ)tQCuli\,'O ccmplellO



Ci:luurnQ úe EliIpecifict',;;õeS "ll.~njGLlV

Pml.fo Poup •••tarn(}o CIDADE. ADEMAR

Dfo.C't1fIo.: t::IIIIcllO dIo nwtWCr. rvve«Ido<ocn larríMdome'-mhco ee.batl'WntO tu:tl.rimdo .
.Ref.,tnd. dtt cor I FormiIine 0\.1 si•.• ..: L 139P1l1tinli:

0bCl ~ d•• lil&CUi60 •••.• prqeto.~ C'O~eto

6.A.27
BAlCAo NOSSA CAIXA I M60ulo DE ACESSIBiliDADE - BNC2

Cadcl'OQ t1~ E:SfX/ctflcar;ôes "knic.lu,
p()r.ft> PÔLlp."1luO'lpo CIDADE. AOEMAR

Descrição: t:.&Ic60 c!. medeire re'Ye3tKb com lamin&do melllm1ri<:o ac!lb6mento wxturizado.
Refer6nc:ia de cor J Fol'Tni'ineou a:.milar. L 139 Pla:ina.

6.A.26
BALCÃO NOSSA CAIXA - BNC1

~;DESP
T~;I <b Informação

I---Ji------t

IJISl}lSUPHtl0õi'



' ..

e

~~DESP
"Tec:noIop da Informaçio

S.A.28
ESCANINHO 800 (1..1>< 660 (H) X.25D jPI • EN

CadvJno de e'õpcclficaçoe.s léc.nicnv
Posto POulJ'll.",po CIDADE ADElIAR

e

~~DESP
T~. da Inform.çio

S.A.29

ESTANTE METÁLICA OESMONTÁVEL - EM

Caderno d~ Espcclfll:ltÇÕflST~nkali
Po'Mó Póup.'1l9'nlpo CIDADE AOEM!AR

-,0'

~

o
l\)
co
i:,.v

.•.

D.~crl~io:~,if,t~ üa •••••• .: \ •.••,tJb~ ••.• MlOcu.' Im th,'" _-2~") I'"". ,,"un 12 IIhli!.úd.:, lJL.lh. ft..,-Wu
totn laNlltdo ftNmlrico... .

CtI"'pontWItu:

t8tU\.fa.Mefac. ••••UJ1'p.MIMGOIt-mICl'N1I~t.1mI:l!ftnoe ~.l"tYt«acbec:m l••••raOtlmeann:cdlt •••
~.#IlnAtNndot./IlflMIo",_". ~'"'.-w.~
OM.a6ria. i'ttOl1'lCO Cf'll ccrnJ<NG1oodGlnD4otaca'l'lCtn'n lIb ~GRVOCIdGocorr. Iom~mac.lncc de ••
prado /leo..&nolOt' ~!I' ftd'tLpMfof otlftnOt';
1llll1potluero tm canocnM40 de mt4ot.-c(n.1£nm de eaoe-.. nweltldo COIl t.,.!Mdo I11dMnMkode' .a.
Çffttlo. d. O,8aw\<M-•••.••• "'. M tkW ft:periof ••.• .nor.
ncfdftdad.~O":L 1391"1« ••• - ~urtc.k)llU"1WI4Q1 r«Í'tIllnc <lWamüar,
tUf~Mno'''PJ:ru.woPM24~''tStr. .

n.~crlfAo: edante em aço.ce&rOootã\'E'I.recPben.1o.fod"áiZ3Ção; 3f\tünida~1i(,'~pinf~ ftm3lte
~nteüc;o wn StXdgt'1n erll.~llJré:l d~ UlêLlelflJ.e'éfllJ,lII. «'1 allLa, totnVO'Jl1tpor- L:RlIonêiw
pe;fuiadas com ab.oo ieuais de 3Snm e tt 2 mm. cem 6 pratá.ir.n variando enll'e~OO 3 .,80 mm
clelllOlun,lIdlllle para carga de. até 1:>J kD. seu car~nmenlll entre \ll~ • \JOUmm e sua atum
enn-1".Q10 a 2.000 nR, refor;o latl'l"8l e d~funão.

RII'."n~bs:.
Fiel
Paldn
secur1l

~



• 'l'-' ,

~;DESP
Tecnologia da JnformaçJ,o

•
Caderno de Especificações "vcnjculII

Posto poupat.mpo CIDADE AOEMAR

Cadul'nQ do E1ipcclflcuçà£l~ .l••..•.c..nic:uv
POll\Io Poupatan'\r>o CIDADE AOE.MAR

6.A.30
GUARDA.ROUPAS DE AÇO I MÓDULO COM 4 PORTAS. GR

D•• orif~O: gU3r>.b roupas: ~e aço onde cada mõdukt conlempla 01 porbs no sentido .••ertical,
recebenoo tostatiZ.açoo, antbxidaçáo e pintura esmalte sintêtico com se-:agem em estJla oe alt3
temperaturo, cor cinza, fecn.mento com di5J"Slliw pora clIdea10 em CGda uma dn quDtlOS
!Drtas.
Mtúltts U~ ~tda IlltxJ\iu '''11'-tudo ~llIJ~ 1.920 ~ 1990111'11dt: (f1l,,1'~.32Q a :)451nlll Ú~ lt.\JUi:I "
1110;) 4~O ,un de.profundidad9.
(}g mMdn." dpyp.m ~~r lhOP.:jH':oet"mtP.s. p. P::lrnhL.i."'J(1n~ entre. !ti: no k>r.at pRrn rnP.lhU
aprovei!cmenlo ÔJ opeço.

Refuêncl~!i: .
Rd
Plllldi.

6.A.31
BANCIWA DE TRABALHO PARA MANUTENÇAo PREDIAL. BT

DoacrJfJo: ~iI.irdul5trial ~ de aço, com tampo d:madelr., gavetei'o, tuado de !.so
refOl'flKb ~ como praieleifa e rawc~ ut;lbliudonl ft.nciafWldo como re{6ntCH" de
ObJft)5. As ~1e5em aço dever30 re<eber tratamefllc antl-fe1T\lQiOO:iO e pllll1l"1. e<.mClll.asn:â1co

~om. 3CCO'j1eJ11 em cn..1o do da tempcmtura..

R.t.r'noJ~:
• ~oel

"""'elo •••
d~fn:lo dPulla módulo 120!b800rl1l0 nu"

• Se«J'lt
rnodelo 1530(1.
di'nendo 1200xBaOntJO mm

6.A.32
MACA PARA EXAME-MA

Dose:t1
PIIl:
1~;2=:1

.. ,,~,:-:,.,~~;"rfncla:
: . ~ "c. l'.~C!':11L 7T

... '~~ ' .

.'o



•
~~DESP
T.croologIadal"~

cadumo do E1Ipocr1'ic.r.ções 1é-cnicLul
PoMo Poupattmpo CIl)AOE AOEIIAR ~~DESP

~. da ••••,ormaçio

Caderno d~ E:vpecl(iuçÕt!s ll!-enlcLl'li
Potl.rô Poupnt8'mpo CIDADE f~DEMAR

6.A.33

LIXI!IRA DI! AÇO INOX I"lXAOA NO PISO. LA1
6.A.34

CESTOS DE PAPEL I ÁREA DE TRABALHO • CLP

DosetfÇ40: fOOHra_om aÇClll\Ol ,,~. bOOo 00 PKo onVé$ dO lJ'Il8 lKtn1unII Qm rn"pe M W;O
ta11 omn esmab sem-l>r1ho. COIprata '

Alt4lxoa:
~: planto.. cort6'lo \ASl8$ • deUllles repn:dJuJoos c:b pedrbo Metrô, J modelo EK.2.3.
código "". 9.00,00,001083-825

O-Crlçao: cesto de popel cilíndricO pero ér6o'de1roboflo, em poIipropileno
cor branca, CllJl3ddnoo 13L. dim<lflSOOs(3 230mm x 300mm de n"ura

R••r•••.6ncle:
Mon"miteH 30

bllmen!o C(lfTl pintura 8pÓxi Onti-corro~o,

Refer~ncJa:
lnk>kta, modelo 15201

Ducrição: Illbricado ttm llreme de llÇ<le
difTlllnsÔGS 0 285mm x 360mm de altura

6.A.35

CESTO DE LIXO I BO)( SANITÁRIO - eLe

ElrvAÇllo ,\
l

rnl
~~
FLANTA

.~nd •• :
ir1Ortrtln.Ka~.Mnntlmx



Carietno Ú~ E»puclficlU;Ões 'l"i.enicas
PDS'O POLlf"''llempo CIDADE ADEMAR

Cadvfno 1J!;!l E~pvçi(i&açüe~ "[é-cuiCl.lll

Posf() Poupnlumpo CIDADE ADEJ.CAR

6.A.36
CESTO DE LIXO J LAVATÓRIO DOS SANITÁRIOS. CLL

De.scrlçdio: fl\bricado com nrame da £\ÇO e ocabftfnento com pfltlS8 ep6xj anti-eorro...oo,
CfX)OCidade 601 e nUurn max&ma de 520mm.

Ret9réncia:
'V/Of1c Clet)u" modelo B 03. aitufe 020mnl

6.A.37
PEDESTAL PARA FILA COM FITA RETRÁTIL - PE

6.A.38
DISPLAY PARA PEDESTAL PARA FILA. DI

Otrscn'çlo: diSplay em cnaJ:4l de OCOcarbono e Dcr11lco. rixatOO comD3I!ve1 CO!TIo oeeestal com
~!J.em&retu\til para onentaçoodo fkJU)de pe~:

I

L

Refmncl:J:
e8S)'llne



•
~;DESP
TllO'>OIoP dll In(~

6-".39
PORTA FOLDERS - PF

Cauomo da Especificações 'rknjcav
Po •• o Poup'.I.",po CIDADE ADEMAR a;;DESP

Tacnolop Ih Informaçio

6.A.41
RELOGIO DE PAREDE. RG

Caderno d~ E9pcclric.ações °rÓ'Cnic.as

P",,'o POUJ>Ilt.",po CIDADE ADEMAR

.., Ut.)

Rok~rt~Ju:
Sa-mn lrvJú••1ria p Comé-rclot:fe. Plá-llifOO Uda

DeserlfAo: Refôglo de parede 'C.Of!1 meuOim.c li qu.ar1Zod~ a!ta precisJc, disposto em c..aixot de
a;o ,nlado NI (Clt br:n:tJ, fundo bl'lJr"KOi::lLimeCro-16 Cfll, 1'lÍnMrn:<& Yl\ algarinma ar;ib:cos.
FUO(tona.'nen1O com Ptlha carom p;:ra I ano.

6-".40
CINZEIRO DE PISO. CZ



C~dfJrn(,) de. EspecifIcações 'r<"'C.lllc~9
Posto Poopalampo CIDADE ÁDENAR.

CudUfTl() de £:»pttcific1I.çoes 'f l.iocruCfJli

Pot'fo Pc>upntempo CIDADE ADEMAR

6.A.42

CADEIRA DE RODAS. CR

6.A.43
CARRO HIDRAuLICO • CH

Funç/tu'
Ccmu hidl:ooliw 2.000 KU _ t=lp.Pitdv LVIII lXJllva hitJliiUil:olt dulatJu dt: ~ltlU n~llu, uue t:•.ilct ;,
C'.cvQÇôo in~Uf11á1la di) auga c p~bt1itD O~<'fOÇÕC3 Cf90n0miermcntc edcquoOO:9 C!TlmzAo da
~a .•••~ do hnmhffirnP.Gtn

Funçõe3:
. C"dolrn do roda em aço com pintum cpó.i na ccr prclll. dobrável om d~O "X'.
• Apoi) para broços.
• I\pOIo para PéS remov1lleJ.
. Nu de propulsão cromado
. JIconlo reforçad'J com tiros espeaois.
_Almofadas omespuma para usuário da a111160 Kg.

(lme-nsôes rnnmas:
C4JdátJi:lUt:: I.k l;.tIWt("J.f~

'H ~nrn.~'~!fqillf"J ~ jAAW
I..atgur4 • .r.ema _ go_ (rnm)

t'Ati\l'll'otim~'tà<tj$,!jj'jjI
Altura g;JIfos .bQilt>dos (mm)

.Ir '., ".

2000
11})'

ti30

_\,4~~1Bô'
ao

~. tJY;a\tP"I(Jkt*J1Ci"

REFER~NCIAS;
"8axmann Joguoribo"

1,\.\
'.;,~<..



Caderno t1~ElIpecl(jcaçbes 'r knlc81.
Pmtfó Pôup.llem(}o CIDADE AOEMAR ~~DESP

T...-da""""""",,

Coderno do EHpucl(jcitçôC~ 'r(~nlc.a~

PORto Pôup.'ltempô CfDAl)E AOEMAR

"

6.A.44
QUADRO MAGNlITICO-QM

Funç6es:
Quadro megn*tico 1500 x 900 mm bntnco com rralduro em alumfnio de 12 mm pera fhcaçlo em
pore<k.

6.A.45
COFRE DE CHÃO - C01

I~~I"Iç.:n' trfrP. t1P. m~ tp'vf!S'ldn Pro ;t,n um $P.l(p'Pt1n p. t~m"dIID c1oP.~F1JIIr;mç.,.r.nn rtl;l~
prateleiras e dUa5 gaveta~

Dinemáo E>dem. :tJI.: 1000. l100larg.: 150Prcf.:~oomm
p"", "fYOlrimJ01o' ?!iS Ko

Pin1ur.J: c.orcnz.a..

RetNeneb: Catre W-100 ..oFFtCE

(;



~~DESP
Tea>(ll0l:l. d.-. I•.•rormaçio

•
Cüdt,!tnl) t.JeE»pttelflc~çóes H.cwcu!ol

PO\loro Poup,utsmpo CIDADE: AOE.NAR ~~DESP
Tecf>OIotla da Informaçio

Caúc,.nv dl!J EIIJX'l,;lfic:a\joes l ücuicJ.l'"

Prn\ro Poup.'1htrnpo CIO,,"DE AOE.M,6.,R

6.A.46
DIVISORIAS CEGAS I • = 90 mm; h = 1100 mm - OV1

Dest:rtfjo: Dlv~r1D cega fTtOdul!U:com 90 mm de e'pessura e-i t 00 mln de ollunI. corutltulda por
@Ç!SutLJ~ metálica e- p3in~g di' fe.eh3mento em larninado mebmír,ico de baIXa pt"euão com .15 111m.

~ t:::SVt':s:iWu. t:IU amL1usci:s: h'W:i.
Re1'erênd3 de cor..L 139 Pl3tlM I Formillne ou £imiOC
• t:.sa-utura colTOOs'a por mC~.alles e tr3\'eSS3Sem tuoos e penlS ae,aço emc.haP3 14 t1.~t1mm:.
montliâ3 .~re gW" met61lcm. e elementos Oe clIWIh3l1a .em perfIS de akJmlnlo extrudada.
Pre\;er a estolbllJé3de dO C~t6lto,
_ A t:~UWtiJ c:nl it\U, l.Jevt:ltl lt:\X~ líiilidlot:'lIl11uIlU.It2J~IfU.r.:lJ e IiliUJiI Wlll iilllll &l,vU
eletrostãtlca rn COf dnzap~n3.
_ Hooapés mEtallCOS.oom :lUI)mm ae MUI1l. com !armas rem:>d"e1' dOScas I3l1O$ 00 parei em
chapo lje açc. n- 20 (O.95mm). com caihas lndeperdenl~ para o ubeamenlo de 16gtc.ee de
elé-lrtc.3 OCUp;I'1.:1o:roa alargurn do painel. A turnç-ào das t.3nlp:il'» para a salda dE.(3)oç./! rei1.ano
lu\"U', ~lll funljlo:Ja lIel,,:t:s~uaJ~ \"h: I,;cuJü "IQj~toIt:$~hw.

6.A.47
DIV1S0RlAS CEGAS I ."90 m".'; h= 21~Omm - DV4

oe-sctl~.ão~Oh.+;OOa ce-;;JafrDdula( com t;() mm!H ~'W'".a ~ 21M) mm de' ;alura. constltu~.pcr
esfl.tlW'illl"lf.'(al:Jca e painéIS C1ete:enOOleOt)efTl Iólmnaoo nlelamlfllcooe baixa press3) com 1~ mra
d:: C::opc3'JlWO. an emboo o310d3~
RP.ffll'kiC':\;I M r.nr 11M PlRilM I F(}f'1'PlInft (')11FoImlAr
.E)tNU"a tomp051a por A'lOIltant~ e tr~ em kr.>o5 c pcrM de aço em d\apl14 (1.gemm).
~:ad<1 cobnJ su:- ne~a~ . eelem«,tos de caJKlh.1rlaMIl perfis de alImno extnJd2do.
Prevel a e'laUI:oaoe 00-cauurno. ccnsDtf3000 QUeos pam~IS nac atJnQem o trl0 e os aJn:>lentes
nlio D09~ rorros. .
-A Osuu1urnem 0(0 d•• er& re<eoet' tr.lumento artHenuailO<O e pn"'ra oom lrla a DO
eldt..»tátcill na cor th1LJ pbliRa. .'
-R.0daP8' lfUlltátlGOI com :2OOmm de aI••.•r.l. com la"nFa nmo'Áwis ccx .dOS ladoS do pan.l .m
map.il de aço n- 20 (O.9m,m). tomC3na~ tnde{.lE!lllentes para O emeamerto (Je IOQlCc1 li:! de
clétf:"C1I ocupando kxla a 1«gU'"8 do poind. A.hJfoç60 eles tDmpro polO o :.Dido de cOOo.:i~ rc.ita no

iM.al"MTltllflÇ;1n t1;Inff.~ dP. ('..;;w1.lI rwnjP.1n~ .• Ir.n



~~DESP
T.cnoIOEIiIda k1(~

e

Cedemo de. E9puclf/l:açõfl~ Tf,.•••c.Tllt;a'iJ

Posto Poupo,tempo CIDADE AOEMAR

e

~~DESP
TGO"Olor'_ da I"ronnaçio

CudClTlO Ih Espcclflcac;õe£ "r é-ClIiCllS
PoMo PóuPl'dempo CIDADE. ADEMAR

'T '

o
N
co
-.J

6.A.48
DIVISÓRIAS MISTAS I e"90 mm; h- 21<40mm - DV5

Do.,rl~;: OImOr'.àm;;uy cega e vidro modutor-com 90 mm de e$pCsm e 21"'C mm de' oIlura.
COf1sUttüia por Mtrotur~ nlebUca e polnAls de recha~nlo em lamtnado meb:nlr"3co de balD
p1~ UAII H5IH.' di: ~Ja. em Llf1t:JOb'us loous até •• ",UI" U" 1100 IFUfIti \'hlIU tõ.JI~W
temperado, 116 mm aCims dCS3G AlUll ..
ke1eràlcB ae COr.L 1)9 fJlallna't"Onlll'ne00 smfar.
• E$lnbra'compcsta por ~nle3 c IB~!U em labo:i e perfb:de.a~cm d1lIpa tll :1.~J'n).
mo'ltada aobr& "gUM' 'metáliCaS. _ eIa.,,!*,tqC de cai»lhana em perfi" $. altJmfnlo .mudam
_ a """,,IIIIaGtllO ""I-Ill!l, cmSf<leranco(Jla DSpaineIS nao 81_ o leio. os amble"' ••
n,lk) ~9UCnt 1Q11'l)_~.•
~ A ._~vr1JtlJll':iP.m;,ç.n ~m fP.t':ehP.f f'rAt:wnP.nh -antl.tP.lrlJ(JfrJtw;n P. pkWrR r:nm .llnlA :l pó
~",tMI_~onn. P'R'M. . ,. .
• RodSipéc~ICOS'COtTt~mmm de :InU"~. comt:""P_.n~is .;OC<1$ 1:KbC""" p:aln6l"".
L1Ii:lJUdt:::açu !r-':O (O.~'ltl\. roIlI l:BIi~ hf~Klt:flles VUB,.o lXM:ttrflttl\O d~ ~b t:! de
eI6a1ca:~do tode- •• IBr:gum ele pdncl~ "turntAo dO:S tcmp31 patQ o 00100 ele' c.obt» é 'fe*ta "O
kr.al•..."IIfl~ •••......,~_l!I'r.AlÚl"'i"fn"'l".t.lflM Ú

6.A.49
DMSORlNi CEGJlIlI.- SO """; h-11 00 mm - rN7

~~~Óo1olnI CieQl! •••••••. teJn 50"..,. '" ~e 1~l)) nntte dUa.~.ido
:'I:Y,ANntl"'nWib",~"'f~M'1\lwni1Wit! "",Nl'In",(VrhV.,.~f:Y'ft f!\'
wnd.~.«1lamoc.lMJ"""...-n~.,.ti£«J4I.,...., .pGl'~9"M4e~
!'\dcrã••.•ww ILt" P!'nAllI r'::lIIliilÍt:w .fIIH.

==-~:~~::::-~i~~::=4~=~:
õlnNr" ""~fb~
"'~-.m.,o""" rMIbw'~ """'0"04». ~,C4If'I';' hta a pÓ

"'.u~ICd.QSdn£lp(rintI.

\

f;~{
(h~;'''1(/.

~ t'

/ '',;r2<';~:,,~~;", ,',.
.A~il,.""y~".~:?,~Cf, '1,"" •.

-L'<~~;~~~;~~:~'::~:~<:>.:1"~

~

~
<lo•••

?'. "'1~~ '" o.!'.~;,)o,
~ ("~ '':-6' '''.;" '~~

04< "'a ~ <~~"'i'.-/r
~. ~"'%'''''''..;'!;b <~:.,
""'r ,7(' 1:/.":').< '.::/,J'<.~,. "'Y .•. ;/,', ,;) ,~yo 1.0'.

. <".~:-."~~~",,"";~,;)-';'. <.:t;<)
"'%~."(]/~""'~~ 'r~'j
~. --;....:~'t..!cl '-ti.\.

'~~r:{t,~vS' "";;';
, r,. ''''
\""'10(<:1>.
q1/ ~..r''1

:"\.'.,ft"~~
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~~DESP
TecnoloEIa d. Informaçio

S.A.50

•
CadtHll() do E::1iptlçiflca:;óelS ., é'Cnicui

POBf<> PóoPfAlempo CIDADE: ADEMA,R

•
Cadurnv de Evptlclfír:.:açoc£ .1e-ct'licn

Posto pôup ••'Jlernpó CIDAOE AOEMAR

S.A.51
PORTA PARA DIVISÓRIA I h= 2140 mm - OP1

OlVIS6RIAS CIiQAS A~ O TIiTO 1••=00 mm; h= variáv"l- OVll

Dc.scrlç&o: Oivi'5ÓnftC~el modJlar com 00 mm d: ~"Ullli_ C IlItUll I'ariâvei, ate o te:o I,forro
contornE projeto, COfW1uida p:>r eatNlura Rl$liÍica e painéis -de recha.'Tl8flto ~ITI larnlnado
n1elamlOlCO ae Oalxa prEss:lo a:m 15 mm ae espeSSlra, em al1lDoS OS ta<IOS.
l'lefermcia d~ cor: L 139 f'lDotina J rOllTliline ou similar .
. £\lI\.tt.lra oompos~ por rra"taltes e t.J"awnas ~m tuboç e perfi••de ~çJe'TI C.hapill 14 {1,9Smm),
montada sobre çulas m~llcaS. e elemerncs dE calxCt\1lla em perfis d;;!: otUumlniO e)([rudadO.

~'~YC:s~~bi(:nod~~O :~t~eceber tr3tnmerto antiJern.gr.oso !' pintura t'Of""\ tiru a pó
el~tltr.:il.•Hn;(I l.a..:u dl~ vkttin~.

Rodapés met.-iliC06 com 20crnm de atura, com bn~s. rernoviveis dos doi!> ladon do painel em
thaP3 de aço n" ~U lU.~trnm). com caillaS mdepeooentes para o cabearenlo aE iOgea e ae
eléll.h;a \JCl4HIIW tO\Jctali;lYtli:i Uu ~ailld. A IlJõ;U,do Ui:t~ IdJlVdS J.ldHI (.t sakJ,I\J~ l:"l:Ilxr.s t: lt:'léIllu
0:.:11, em ft.nçoo da n6ce.s.Dea:ie tkt ::.aea J:f'Ojeto especifico.

Deõençáll:. Porta ll'lra d,ffióf1aS DV4. DV5. DV6 e DV9 .

• Poda de abrir com 35 mm de e&pessura. conlecdonada cnm quadro de madeira ma"'J."..a de 1.
Qua'klade. mldo IDO corneta ae p~ k''''' e cootrnp;ac.oo em C"""" aura ae 3 mm. ,e'le5l,aa
com 'an'no<IO mdanlnl<o dc ollD~.
RP.ff'J"k1cAdP.mr J I 1;\!:='PAIM _ ~~nto tP.rturi7ado I' Fc..nnl~ Ot) ~r
_ Batt:nte:. ututzado em \(30 pré-<teflnldo, de ,,(orca c.om o proJeto, cootecdon4do em p~ de
alunlmo 9JCtrUbdC. D8Y8fá ponulr mok1ura$OpefU e ferf3genl para ft~io noa montantes
Internos Receoer.l pntura eetro~tallCa em pO, na ta ema. rerereOCla oe ta I Clnla 08 - coa'go

~~~~~~~~. ronR tP.f;\ t~_~dn{warllÇ:l~ AJA r.mnuw1RCIj ~ 111M lM:hMJm tipo mil\.') - r.t~'1P.-

com maçanda (.(()I1lada" para dtveól1a. rderénda loc.twell.



~~DESP
TecnoIogi. da Informaçio

Cedcmo d~ EBpcclficações 'Jé-cniclIs
Posto, Poupatempo CIDADE AOEMAR

Cadcrno de E<J;peclflc:açôfls Tcenlcmô
Pc\ôro POUpal9nlJ>O CIDADE ADEJ,lAR

'-n.'

o
N
c.o
CO

6.A.52
PORTA DUPLA PARA DIVIOORIAIh- 2160 mm - DP2

DecorlPo: Porta CI~ pa;a cI\4tá1M OYc. OV6. [)JS e OW.

- POM cOntpasta por 2 toNa de 8b.1r cootecctOfl8Ô<l' C('If'A 35 mrn de ~$s.ira. qi.aa«o' de
madeira ma~a de-1', qualidade,.nWdottpo camth. clt' papeI~ lIr.n _~ronll~13t'2cb em c~
L1u1" ~ 3 "K'I; l~kIlI::i Ul'11 &drnlnldo AM:llIJlIllI'l •.'Utk: dltilptoSlu.
RQferOnda de cor J U:m Raüha' t~1.z.ad() (Fórmica)
"',u:a(eme-.: lmlZaOO em.vao pr~JIOJ. ae ac.oroo com o pro]e1O. contt:cclOnaclO em ~lI'iS Ot
alumlnl:) eldtVôlldO. Oc\e'l!i. possuir mOfo,l,-a $t.1'Cf1or e fe~ager03, para--nxeçAo no1 mont8n1ea
Intemos. Ret"eberã plntUf~ eleUCKtUca em pó, na C'OI cinza. referéncl.l eSC'cor J ctnz.a OB - C"6mgo
C 19&qE •• I>lJ"W~ .
FeIT3genç: ,CóKI<lp:J1b t41r.i ritidobrod~~ N" aom:Jd;Js4II um3'fV'Cl'loolra tipObc.t.:lo . ch3Y9

to:T1l'T'1aca.'leta aarooa. p~ra (JM!2ÓIla. releJ~naa lOCkwetl

ANEX07A

COMUNICAÇÃO VISUAL

Eapeclllcaç6es Técnlcaa



~~DESP
Tll!cnologia da Inf~io

175

•

~~DESP
'Tecnologia da Informaçio
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~~DESP
-. dolnfo<moç>o

~~DESP
T"""",,<,> do Infannoçio

66Z0
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177
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Estaciona mento

Caderno da E&po<::ifiC"íJÇ6M: TtcniCll'l
Posto Poup.l!>mpo CIDADE ADEMAR

..

Cad;mo da Etpocificaçoe, Tkniez6
Posto Poup.l!>mpo CIDADE ADEMAR

5-1-------
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~~DESP
T~.dDlnro~o

Caderr.o d~ E.Si>C'Gi!icaçõ~t> Tt!er.iG4l'6
rotto Poupat>ilmpc CIDADE AOEMAH

~~DESP
...,.,.,... ••• lnfonnaslo

fi "I

~

:$
k:11l1 ~._...-_ .•..•.--_ •••__ a:_-- _ ...-..----- -

G(WfANO DO nTADO ~

SÃO PAULO
ru.JU.UtANi)Q POli 'l'od

180

Cadt!rno de EspC'ClficaçOesTécniC3~
Poeto Poup;at2mpo CIDAOE AOE"'AR
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~~DESP
"r.cnolora da Inform&çáo

~~DESP
Tecnoiot'a do Inf""""",,
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C3dCfn" cb E&pecificaçOcs T6cllicn
PO'IO ooupalompe CIDADE ADEMAl\

~~~!.:~=t ,I~---"_,.,,,,,,,.I.
f:JXIbT:!JdotIIÜQ
""!'7

Caewrno d2 EspecificaçÕC$ Téer\ius
Fo&lo POU;1ilbmpe CIDADE ADEM""

-~------ .•.__ ••• __ IIW'.
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ANEX08A

RELA T6RIOS TÉCNICOS

ESPECIFICAÇOES rECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8. A. 1 COMUTADORES ETHERNET (SWlTCHESI

RELSTR.241/2009 v.1 - AGOSTO/2009

CONTEÚDO

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece a. a.pecificações léGnicas

mlnlmas necessért8s 8S quais o produto ou &eNiço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

R~~~?c~O ITEM
RELSTR.24112OO9 8. A.1- COMUTADORES ETHERNET (SWlTCHESI

REL.STR.24012009 8. A. 2 PONTO DE ACESSO SEM FIO (W1RELESS ACCESS PO/Nr)

REL.STR.24412009 8. A. 3 - SISTEMA DE TELEFONIA IP

REL.STR.242J2009 8. A. 4 - TESTADOR DE CABOS UTP CATEGORIA 6

REL.STR.22312009 8. A. 5 - DESKTOPS E SERVIDORES

REL.STR.22412009 6. A. 6 - GRAVADOR E REPRODUTOR DE CO E OVO EXTERNO

RELSTR.23312009 8. A. 7 - IMPRESSORAS

REL.STR.23412009 8. A. 8 - SCANNERS

RELSTR.23512009 8. A. 9 - APARELHO DE FAX LASER

REL.STR.22512009 8. A.10- TOTEM MULTIMIDIA

REL.STR.22612009 8. A.11 - TABLET PC E POCKET PC

REL.STR.24712009 8. A.12 - SWlTCH E CABOS KVM

REL.STR.22612009 8. A.13 - SOLUÇA0 DE GERENCIAMENTO DE FILAS

RELSTR.23612009 8. A.14 - RADlO COMUNICADOR

REL.STR.24912009 8. A.15-WEBCAM

REL.STR.24312OO9 8. A.16 CIRCUITO FECHADO DE TELEVlSAO - CFTV

REL.STR.23712009 8. A.17 - PROJETOR MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇAO

REL.STR.23012009 8. A.18 - LEITOR DE IMPRESSAO DIGITAL

REL.STR.23112009 8. A.19 - MINI NOTEBDOK - NETBOOK

REL.STR.23212009 8. A.20 - TECLADO DE OPINIAO @.;,.."
REL.STR.238/2009 8. A.21 - PLACA PCTV EXTERNA "",.REL.STR.23912009 8. A.22 - SISTEMA DE SOM EST"REO PARA 9.~.o~ ..~",.~4''''A

"" ',), (ji.~. v , -

o
w
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8.A.l.l COMUTADOR ETHERNET (SW1TCH)- CONFIGURAÇÃO I • CORE

a) Todos os switches 8 serem fornecidos nas configuraçOes I, 11e 111deverAo ser do

mesmo fabricante, compondo uma SOluçA0únK:a de rede, para as&egurar a

compatibilidade funcIonai de todos os recursos e facilitar o gerenciamento.

a) Deverão ser fornecidos comutadores Elhemet Idênticos, novos 8 sem U&O anterior. O

modelo ofertado deveré estar em linha de produçlio, sem previsão de encerramento,

na data de entrega da proposta.

Caderno dl:'l E~pecir!c:açÔflSTácníc.as
Posto Poupatempo CIDADE ADEMAR

INTERFACES DE EMPILHAMENTO8.A.1.1.1

8.A.1.1.6 SLOTS PARA EXPANSÃO DE INTERFACE (EXPANSIBIUDADE)

a) Suporte 8, no mlnimo, 4 (quatro) portas Gtg8blt Elhernet adicionaLs utilizéveis

simultaneamente;

b) Velocidade de 1000 Mbps;
c) Suporte a mldia metálica UTP Categoria Se, com conector RJ"'S fêmea. e a fibra

6ptica multimodo 501125 \Am,com conector LC;

d) Inlerface competlvel com o pedrAo IEEE 602.3z e IEEE 802.3ab.

e) Intertace compal"'el com os pedr6es IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3ab.

a) 02 (duaa) portas dedicadas de empilhamento uU1izéveissimutlaneamente;

b) Banda de empQhamento com capacidade de, no mlnlmo, 32 Gbps:

c) Localizadas no painel traseiro do switch;
d) Implementação da pilha em topokJgia anel, com contingência a falhas;

e) A pilha deverá comportar.&e como uma úntca entidade ativa de rede, com único

endereço IP para conOguraçAo.

~~DESP
TKnOklgta da Informqo

Ciddefl)Q de E'4p~cíficaçôes T8cnleM
Po~to Poupatempo CIDADE AOEMAR

PADRONIZAÇÃO

TIPO DE COMUTADOR

CONDIÇÃO GERAL

8.A.I.I.3

8.A.I.I.2

8.A.I.U

a) Comutador Ethernel (switch) de distribuição. gerenciével. empilhaval (stackable). com

8S funcionalidades de nlvels 2. 3 e 4 do modelo de referência OSI 8 suporte 8 recursOI

de roteamento estático e dinâmico, aoS (Qualidade de Serviço). VLAN e segurança

básica.

~~DESP
T~noIogla da In'orm~:\o

8.A.l.I.! ACESSÓRIOS !pARA CADA SW1TCH)

e)

b)

c)

d)

e)

n

8.A.l.l,4 GABINETE E MÓDULO BASE

u

a) Cabo console;
b) Cabo para fonte de alimentaç.Ao de energia elétrica com plugue 2P+T, padrAo NEMA 5-

15P;
c) Cabo de, no mlnlmo. 50 (cinqüenta) centlmetros para empilhamento (uso exclusivo,

blindado);
d) Conjunto (klt) para montagem em rack de 19 polegadas.

8.A.l.I.8 RECURSOS INTEGRADOS
a) Capacidade de endereçam&nto de, no mlnimo, 12.000 (doze mil) endereços MAC;

b) Controle de nuxo de dados aegundo o padrAo IEEE 802.3x em fuUduplex;

c) ConftguraçAo de, no mlnimo, 1.000 (mil) VLANs estélicaa ativas segundo o padrAo

IEEE,l',02IQ; ~~ "~'-.:;:
d) Suporté a quadros Elhernet extensos de 9 kbytes ~umbo frames), ; _. \ I ~ r ;:...~ .• -';. \.. V', .....

< SSlfiCaçAo,marcaçAo e pnorizaçêo de tráfego segundo o padrão IEEE 802.1p; ~.': •• ' \
~v, '~J/}' .•• j \"~:~";;~:~:=s.:,-""-...~\~,~/4'(;,

" " de priorizaçAo estrita (Stric1 Prlority) para garantir B ~{"''''''i' IJ
~~'!~~'2 /.v --

••....ponderada wFO (W8Ighted F8lr Queueing),

~l.>
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~~DESP
Tee:ooioIia da InfonnAÇfto
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Posl<l Poupaleml'o CIDADE ADEIAAR ~~DESP

TKnoIot:"'d.lnf~

Caderno da Eapec;lfIcações Tftcnír,1tS
F'osto Poupalempo CIDADE ADEMAR

utilizáveis

TIPO DE COMUTADOR

CONOlÇJ,O GERAL

PADRONIZAÇJ,O

GABINETE E MÓDULO BASE

8.A.l.2.2

8.A.l.2.5

8.A.l.2.1

8.A.l.2.3

8.A.l.2.4

a)

a) Todos os swftches a aerem fornecidos nas configurações I, 11e 111deverAo ser do

mesmo fabricante, compondo uma SolUçA0 una de rede, para assegurar a

compatibilidade funcionai de todos os recuraos e fscJll1aro gerenciamento.

a) Comutador Ethernet (switch) de acesso. gerenciável, com BStundonalidades de nlvel 2

e 4 do modelo de referência 051 e 8uporte 8 recursos de QoS (Qualidade de Serviço),

VL.ANe segurança básica.

b)

c)

d)

a) Deverio ser fornecidos comuladores Elhemet idênticos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deveré estar em linha de produçAo, sem previsAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.l.2 COMUTAOOR ETHERNET (SWlTCH) - CONFIGURAÇJ,O 11• WORKGRDUP

a) Gabinete adequado para fixaçAo em rBCkde 19 polegadas, com altura mâxlma de 1,0

U (uma unidade de altur. de rack);

b) Swllch labrlc com capecldade de, no mlnlmo. 4,4 Gbp. lull duplex (8.8 Gbps

bidireclonais);

c) Capacidade de comulaçAo de, no mlnlmo, 6,5 Mpps, para pacotes de 64 bytes em

nlvel 2 do modelo da referência OSI;

d) Método de comutaç.OOatore and forward;

e) Software Intemo ann8zenado em memória nâo-voléUI (flash), perml11ndo a sua

atuallzaçAo via rede utilizando serviços TFTP;

1) Deveré ser fomecida Inslalada 8 versAo mais recente do software Interno do swltch;

g)

h)

gerenciamento de fila WRR (Welghted Round Robln) ou almAsr, para evitar o

estrangulamento de tréfego de prioridades menores;

Implemenleçao de Spennlng Tr•• Prolocol (IEEE 802.10), de Repld Spennlng Tree

Prolocol (IEEE 802.1w) e de Mu~lple Spennlng Tree Protocol OEEE 802.1e);

k) Implementaç.Aode IP muRasl com IGMP '1.2&nOOplng;

I) ImplementaçAo da táallca de proteçAo contra ataques de OHCP no caso de algum

Invasor easumlr 8 funcionalidade da setVldor de OHCP na rede:

m) Agregeçao de Ilnk. utilizando o protocolo dinâmico LACP (L1nk Aggregallon Conlrol

Protocol) .egundo o pedrao IEEE 802.3ad;

n) Roteamento estético e roteamento dlnAm~ através dos protocolos RIP, RIP '1.2 e

OSPF;

o) ImplemenlaçAo de balanceamento de Ilnks através do prolocolo OSPF, com ECMP

(oqual cosi muft~pelh);

p) ImplementaçAo de protocolo de redundAncla automática de roteamento do swltch

(VRRP ou similar);

q) Filtro de pàcotea baseado em regras ou lista. de controle de aceS&O baseado em

parAmetroa de camadas 2. 3 e 4 em todas 8S portas do awttch, através de endereços

MAC de origem e de destino, de endereços IP de origem e de destino, I!I d. portas de

aplicação TCP e UDP;

r) Conf~uraçao de, no mlnimo, 60 regraslndivkfuals por Nstade BCeUO (ACL);

I) Configuraçio via Interface gráfica (através de web browaer), console local, TELNET e

SSH v.2 (Secure ShelQ;

I) Senha de segurança para mnfiguraçAo e para monllorBçao;

u) Suporte a gerendamento SNMP nas versões 1,2 e 3, e MIB 11;

v) Gerenciamento RMON com suporte 8 pelo menos 4 grupos (alarme. evento. histórico e

estallsUca);

w) GOfenciamento e conflguraçAo remotos através de um único endereço IP;

x) Implementação de espelhamento de porta (port mlrroring);

y) AutenUcaçlo de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEE 802.1x para

segurança de rede; ,,~

. l) AtribuiçAo aulomâlice de VLAN para convidado. (gue.t VLAN) com IEErFib;.1x;
. . A t,,,

as) AutentlcaçAo de usuérios.através de &eMdor RADIUS; -;l/.. J'.., "'<?;
6: ~~ /1:..:,!-,,'" ~?.,

bb) ImplemanlaçAo da protocolo NTP (Natwo<k Time Protocol) O\l ~1/.,"")Sl~,.l\Ie~... rIe
'O.4~"Q '''q~.'''f 'f..~ (,4.

Time Protocof) para .incronizBÇIo do horéno do equipamento .• r/C...•~ • ,~~ ~,-"ln....'.~ .~;;j

.'-~J~ ..~~,."".~ :';r.;;'~~'.>;ô.,~'o<!;:"
8.A.1.1.10 UTERATURATÉCNICA .' .' .••...•.•..~;.;,,,i.{,~CJ,'?'á~,

a) Devera ser fornecido um conjunto de manual. t~ ~s. para cafa .wtt cont .. " ~. ...~.,~Ça 1J.,....••
, -?:I. > . '(' 'J.' "'iJo.

todas as Informações sobre o produto com aa IÓs~s jar:a InS18la~O~ .?J',..•~:j,~oS ~,)
.('j."í- ~ "',,' ~, .•... ~I"

operaçAo e gerenciamento, em conformld~ O~8.íTr'aA. 1''1.-4, allne .'lJ't: (~,yi?..•.(;~"~.~~.4s~ <Z7f • ,. l'/)., "
""</.4.'1,,- .,~~ ';J. "í> "tç . /? -~.--r;.:"'.r., ~,;, "'o '.Á, ""0/ J... /'

201 1)~ "oi'", '''4 ~/. ..,.~ . '
~:~.7uô~ .....:;CI,,~. 'Q •

..F ...•'t"'., .,.l0'1,l: $'(;0 $r-, ••.<
l~.;,"I'!).r. í""J'..1.'':', • ...,i, "'t.-;,•.r. O, ~. ~ . !.

(,I, ""'~df(;g'iõ~~
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a) Cabo console;
b) Cabo para fonte de alimentaçAo de energia elétrica, padrAo NEMA 5-15P (2P+T);

c) Kit para montagem em rack de 19 polegadas.

8) No mlnimo, 24 (vinte e quatro) portas com conectores RJ...••5 fêmea de 8 vias;

b) Detecç.êo automática (autosense) para as veloddades de 10 Mbps e 100 Mbps;

c) Suporte a detecçAo aulomalica MOII MOI.X em cada porta;

d) Capacidade de transmissão fuI! duplex e helf duplsx;

e) Interface compatlvel com os padrOea IEEE 802.3 e IEEE 802.3u.

o) Senha de segurança pare configuração e para monitoração;

p) Suporte 8 gerenciamento SNMP nas verS-6ea1, 2 e 3. e MIB 11;

q) Gerenciamento RMON com suporte a pelo menos 4 grupos (alarme. evento, histórico e

estatlatica);

r) Implementaçâo de espelhamento de porta (por! mirroring);

s) AutenlicaçAo de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEE 802.1)( para

segurança de rede;
t) AtribuiçAo automatica de VLAN para convidados (gueat VLAN) com IEEE 802.1)(;

u) AutenticaçAo de usuérios atrav6s de ~rvidor RADlU6:
v) ImplementaçAo de protocolo NTP (Natwor1<Time ProlocoQ ou SNTP (Simpla NelwOrI<

Time Protocol) para sincronização do horario do equipamento.

Cadarno Ótt E'1lpedflcaçües TIJ(;nir.~
Po.to Poup.lempo CIDADE AOEMAR~~DESP

Te<noIoglc1da I,..f~o

C.••d~rno de E't\PedficaçóDS Têcnicas
Pu".to Poupatemllo CIDADE ADEMAR

ACESSÓRIOS (PARA CADA SWITCH)

INTERFACE FAST ETHERNET 10/100ao •• TX

8.A.1.2.7

8.A.1.2.6

TIPO DE COMUTADOR

CONDiÇÃO GERAL

LITERATURA TÉCNICA

8.A.l.3.2

8.A.l.3.1

8.A.1.2.9
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada switch, contendo

todas as informações sobre o produto com as Instruções para instalaçào, configuração,

operaçAo e gerenciamento, em conformidade com o Item 8.A.1.2.4, atinea f).

a) DeverIa ser fomecidos comutadores Ethernet idênlicos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deveré estar em linha de produçAo, sem previs:io de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.1.3 COMUTADOR ETHERNET (SWITCH) - CONFIGURAÇÃO III - WORKGROUP

PoE

RECURSOS INTEGRADOS8.A.l.2.8
a) Capacidade de endereçamento de, no mfnimo, 6.000 (oito mif) endereços MAC;

b) Controle de fluxo de dados segundo o padrAo IEEE 602.3)( em full duplex;

c) Configuração de, no mlnimo, 250 (duzentas e cinqüenta) VLANs estáticas ativas

segundo o padrão IEEE 802.10;
d) Classificação, marcaçAo e priorizaç.Ao de tréfego segundo o padrão IEEE 602.1 p;

e) Classificação, marcação e prlorização de pacotes IP utilizando OSCP (Difteren1iated

Servtces Code Poinl);

f} No mlnimo, 4 (qualro) filas de prioridade por porta;
g) Implementação de algoritmos de prlorizaçao eslrita (Strict Prlority) para garantIr a

prlorização de pacotes de atta prioridade sobre os demais tipos de trafego;

h) Implementação de priorizaç40 ponderada WFO (\'Velghted Fair Queueing),

gerenciamento de fila WRR (Welghted Round Robln) ou similar, para evitar o

estrangulamento de lrãfego de prioridades menores;

Implementaçoo de Spanning Tree Protocol (~EEE 802.10), de Repld Sp8nnr.g Tree

Protocol (IEEE 602.1w) e de Multiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1$);

D Implem~l~ de IP multicasl com IOMP "1.2snooping;

k) Implementa~ de técnica de proteçAo contra ataques de DHCP no caso de a'9um. "~~lLÍJf~~~~1fI~r;8funcionalidade de servidor de DHCP na rede;

I) (bí~ '1;'. ,~~k~._utilizando o protocolo dinâmico LACP (Link Aggregation Contrai

PKl\aço . gun o padrlio IEEE 802.3ad;
'"~) Filtr~;';'êÍB.•',".IêoleS~" ado em reg~~asou listas de controkl de acesso baseado em. ' .. ~, . .;

A parâmetro : ~.~a z:.~.e:..~.em todas as portas do switch, através de endereços

~

. ofq.t.. MAcAi::!rig'e 1, 'i:;(I..•..~~~~~e~\~fser899s IP de origem e de destIno, e de portas de
.fl. 'Cf • ~ •••••b\'J. '

I~_ I~ ":J"J, {. apUca oJf~ e ~~.;1'J: '..",,'"Ô~~~~(l,.) .ftJ\).I, ,8~jguraç~/ka . te 'V • " '.{~irãvés de web browser), console 10Cll1, TELNET e

I~::/.:'''''.fr:~\,,6,...,.~'I"t.5.tt't.'>.z.(S e .'lci;'J;, (;
~':;'.l \)'1"~f..~:'~'~~t •••:-:.....~O ,. ~

O."..,. •.•...•..-t:, . .,'~'é~~. ,:.."7••• ~,. .;:; ••••••C"

'.'<i:.,~::"<";:".,~.>~:::t~,«~~.''''',



C~dl;)rnod(')E~p&cíflcaçõ~ T~cnk.as
Posto Poupatem)lO CIDADE AOEMAR

•
IX;~DESP
Tec.noIOCIad& lor~

C;,td~rnod~ E~plM:í'll:aç()esT~cní('.lIS
Posto PoupatemlJO CIDAOE ADEMAR

INTERF"'CE F"'ST ETHERNET 101100B••••• TX

c) Configuração de. no mlnlmo, 250 (duzentas e cinqOenta) Vl.ANs estáticas alivas

segundo o padrfto IEEE 802.10;

d) Clssslflcaç4o. morceçAo e priortzaçAo de lréfago segundo o padrfto IEEE 802.1p;

e) ClassifiCaça.o, marcação e priorizaçAo de pacotes IP utilizando CSC? (Olfferentiated

SeNk:es Code Polnt);

f) No mln/mo, 4 (quatro) nas de prioridade por porta;

g) ImplementaçAo de algoritmos de prtortzação estrita (Striel Prlortty) para garantir 8

prtortzaçaa de pacoles de 81ta prioridade sobre os demais tipos de tr~fego:

h) Implementação de prlorizaçAo pondereda WFO (Welghled Falr Oueuelng),

gerenciamento de fila WRR (\Nelghled Round Robin) ou similar, para evitar o

estrangulamento de tráfego de prioridades menores:

ImplementaçAo de Spsnning Tree Prot4x:01 (IEEE 802.1 D), de Rapld Spannlng Tree

Prolocol (IEEE 802.1w) e de MuHlpleSpannlng Tree Protocol (IEEE 802.1s);

D ImplementaçAo de IP muftlcast com IGMP v.2 snooplng;

k) Implementação de t~iC8 de proteç.Ao contra ataques de OHCP no caso de algum

lnvslor assumir 8 funcionalidade de servidor de OHCP na rede;

INTERFACE GIGABIT ETHERNET 1000B••••••T

Na mlnimo, 24 (vinte e quatro) portas com conedores RJ-45 fê.mes de 8 vias;

OetecçAo automática (aulosenae) para as velocidades de 10 Mbps 8 too Mbps;

Suporte a detecçAo automática UOII MOI.X em cada porta:

Capacidade de tr8nsmlssAo fuUduplex e half duplex;

AlimentaçAo elétrica a dispositivos compaUvels com o padrAo IEEE 802.38f (telefones

lP, pontos de aces.so aem fio. etc.) através do próprio canal de dados, para cade porta;

Potência oferecida por porta de, no mlnlmo, 15,4w;
Interfaco compatlvel com OS padr6es IEEE 802.3. IEEE 802.3u e IEEE 802.3al,

~ç,4'
8•••••1.3.7 "'CESSÓRIOS (PARA CAD'" SW1TCH) 4. <" ~
Cabo console; ~,.. ~(-~ "'.':,.J:.~1'1-~(.0
Cebo pare fonlo do .limonlsçAo de onergl. elétrica. padrAoN~~4>~~~'.t(':I.••*.,.

'Y.t'.. w ..;j',,,,,, .';,1,
Kit para montagem em rack de 19 polegadas. t~ "..~.~'",:,in... ;.~o.,""f.f ();
. .~~. "., 'Ci -r~/',.~1;).(1•••

(t,•••• I.f',- ..~;., -":" '-;"f.' :9,., r.
8.•••.1.3.8 RECURSOS INTEGRADOS /"00.. ''''',':''. \;; 1'<)'';%' '''ái!.,~,,~ / .,' ':.' ,.ç., "'),
Capacidade de endereçamento de. no mlnlmo~.8.'@J~,rnIf) endé~s AC;'} ..••.•. ~ "(:-~I.{l,. '~J
Conlrols de nuxo de dedo. segundo o pedrA lelE;~~~ ~t."dUP~O/; " •~J'J.;,~'~~".•

Ig~~~;~.~...<;, Y','" '-".
~~~'t'\)"V~~, ~"4~b.r..

205 ~IQ~~, '~4 '''0}1."~1. O~.
~;::".vQ.•.•<{,.'.r:9~~~'<': ~

'.F.•.• ('" 0'", "4,(- • \~
.•q"" ' ••..9",. r"s../, '.s~ -':..;.':'0 ••

~.."r.~9T~g{3.gf1!~1t.~~_;.~. \,',',,,;.",.. éíoi"'Bra.Sll~<
. I!J~OO"" .. . ~ '-,
~I!JL.~

8.A.1.3.5

U (uma unidade de ahura de rede);

b) Swijch fabrlc com capacidade da. no mlnlmo, 4.4 Gbpa fuU duplex (8,8 Gbps

bldlreclonals);

c) Capacidade de comutaçAo de, no mlnlmo. 6,5 Mpps, para pacotes de 64 bytea em

nlvel2 do modelo de referência 051;

cf) Método de comutaçAo Itore aOOforward;

e) Software Intemo armazenado em memória nAo-volétll (naah), permtUndo a sua

atuallzaçAo via rede utilizando serviços TFT?;

f) Deveré .er fomeclda Instalada a verdo mall recente do software intemo do switch;

g) Interface de console compatlvel com o padrAo EIAI11A~232;

h) Fonte de elimentaçAo Intema com •• leçAo au10métlcapara tensões de 100 VAC a 240

VAC a 60 Hz, e ponlbHidade de suporte a fonte redundante Interna ou extemB

alImentada com circuito eIltlrlco distInto.

a) No mlnlmo. 02 (dusl) portas com conectares RJ-45 fêmea de 8 vias, utUizável1

slmuttaneamente:

b) Volocidado do 1000Mbps;

c) Meio de transporte em par metálk:o trançado nAo-blindado Categoria 58 full duplex;

d) Interface compatlveJ com o pBdrlo IEEE 802.3ab.

a)

b)

c)

d)

O e)

W
O '.n
cn g)

a)

b)

c)

a)

b)
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8.A.2.1.1 CONDiÇÃO GERAL

Caden)o de e-.peciticaçoes Técnir.lUl
Po<to puupatompo CIDADE ADEMAR

\

C
ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A. 2 PONTO DE ACESSO SEM F/O (W/RELESS ACCESS PO/NT)

a) Deverão ler fornecidos pontos de acesso &em fio com suporte a VPN (virtual private

network) id6ntlcol, nOlJoa e &em uso anlerior. O modelo ofertado deverA estar em linha

de produção lem previsAo de encerramento e homologado pefa ANATEL, conforme

resolução n. 242 de 30 de novembro de 2000, na data de entrega da proposta.

RELSTR.240/2009 v.1 • AGOSTO/2009
8.A.2.1.2 TIPO DE PONTO DE ACESSO

8) Ponto de aceSSO se~fio (wireless accesa paint) com tecnologia WIFi (psdrOeI IEEE

802.11b e IEEE 802.11g) para conectividade de dados sem fio e suporte a recursos de

segurança VPN.

PREÂMBULO
8.A.2.1.3 CARACTERlsTICAS GERAIS

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: 10m""" as especifocaçOes técnicas

mlnimas necessérias s& quais o produto ou serviço ofertado pela

obrigatoriamente atender.

a) Deveré ser fornecida instalada a verdo mais Jecente do software interno do wireless

aCC8SS painl;
b) Segmento LAN (Interno ou privado). com no mlnimo 01 (uma) porta Ethemet I Fali

Ethernet (10fl00Base-- TX -IEEE 802.3 e IEEE B02.3u) eutosenae UTP RJ~5 fêmea;

c) Segmento WLAN (witele •• LAN) conforme os padrões IEEE 802.11b e IEEE 802. t 19.

com antena omnkHrecional interna ou externa de, no mlnimo, 2 dBi e com conectares

RP.TNC ou SMA:

d) No mlnimo. 64 MB de memória RAM;

e)

f)

g)

h)

f)

D

k)
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Caderno dlll Eaptteític~ÇÔ8$TécnlcM
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•
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Po.to Poupal.mp. CIDADE AOEMAR

do SSID (identificado, único) d. rede Wl.AN;

o) CriaçAo de filtros de endereços MAC de forma 8 restringir o acesso à rede WLAN:

p) Suporte 8, no mlnlmo, 20 (vinte) 8ssocJaç6es de usuérios WlFI por cada wlreJeu

aCC8SS paiol;

q) No mlnlrr<>, 19 dBm (79 mW) do potência dolransml •• Ao do ,adio (para IEEE 802,1 1b

8 IEEE 802.11g), ~ndo aer aJuslada pelo administrador.

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.3 SISTEMA DE TELEFONIA IP

8•.0..2.1.• ACESSÓRIOS (PARA CADA WlRELESS ACCESS POINT) RELSTR.244I2DD9 v.1 - AGOSTO/2OD9

8) Cabo console;

b) Fonte de aJlmenleçAocom seleçlo automáUcapara tensOes de 100 VAC 8 240 VAC 8

60Hz;

c) Cabo para fonte de alimentaçêo de energia elétrica com plugue 2P+T. padrAo NEMA.s-

1SP. PREÂMBULO

8.A.2.1,S LITERATURA TECNICA CONTEÚDO
a) Deveré ler fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada wirelell secass

polnt. contendo todas 8S Informsç6es !.Obre o produto com 81 Instruç6es para

InstalaçAo. conf~uraçAo. operaçAo 8 gerendamento, em conformidade com o hem

6.A.2.1.3, sllnea a).

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: romece as especlflcaç6es técnicas

mlnlmas necelsárias 8S quais O produto ou s.erviçoofertado pela proponente dever2

obrigatoriamente 818nOOr.

209
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8.A.3.1.1.1 CONDiÇÃO GERAL

a) Deverão ser fornecidos sislemas de central telefônica IP IdênUcos, novos e sem uso

anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem prevlsAo de

encerramento, na data de entrega da proposta.

8.A.3.1 SISTEMA DE TELEFONIA IP

~~DESP
Tecnologia dI. Inform;tç •.••o

8.A.3.1.1 CENTRAL TELEFONICA

C••dernu de E~p~cíllc.ac;l)esTécnk.l'LS
Po.,.to PoupatempQ CIDADE AOEMAR

Cad~rno d~ E'!:lplbCificações Técnicas
PO$to Poupatemi1o CIDADE ADEMAR

h) Suporta a manuteoçêo remoia;

ij Suporte 8 comutaçêo na comunicaç.êo de dadol, InterligaçAo de recursos

computacionais exiatentes na érea de informâlica e conexOes com aI redes públicas

de comunicações de dados, possibilitando 8 ulilizaçAo de micro-computadores e

impressoras através dos ramais:

j) Transparência entre a lransmissAo de dados, aceilando indistintamente dados

slncronos e 8ulncronos.

8.A.3.1.1.6 RECURSOS E FACIUDADES DE HARDWARE E SOFTWARE

o
(-

a) Transferência de chamadas Internes ou externas para outro ramal;

b) Transferência de chamadas para outro telefone externo (celuLar ou foco);

c) Discagem abreviada comum e individual;

d) Música de espera;

e) ConexAo com sistema de correio de voz;

f) ConexAo com sistema de b1;'etagem e tarifaçAo;

g) Plano de numeraçAo Oexlvel para, no mlnlmo, 04 (quatro) dlgitos;

h) OilerenciaçAo sonora entre chamadas internai e externas;

i) Retomo automético de chamada;

D Captura em grupo, com possibilidade de criaçAo de, no mlnimo, 25 (vinte e cinco)

grupos;

k) Cepture individuai;
I) RestriçAo de chamadaa extemas e determinados numeras (000, DOI, 0300, 0500,

nAo-atendimento (lransbordo),

p)

q)

r)

s)

o)

n)

•..~ remotamente, sem interrupçAo do

8.A.3.1.1.3 CAPACIDADE INICIAL

8) 30 (trinta) troncos DOR (discagem direta 8 ramaf) digitais e bidirecionaia por meio de 01

(um) acesso E1 (30 troncos para 8 lnteriigaçAo com 8 central pública de te~roni8):

b) 01 (um) tronco IP pere conexAo com outras unidade. do Poupatempo por meio da rede

Inlrsgov;

c) 100 (cem) ramais IP.

8.A.3.1.1.4 CAPACIDADE FUTURA SUPORTADA (EXPANSIBIUDADE)

a} Possibilitar a ampliaçJo de, no mlnlrno, 50% (dnqOent8 por cento) da capacidade

inicial.

a)

b)

c)

8.A.3.1.1.6 CARACTERlsTICAS DE HARDWARE E SOFTWARE

8.A.3.1.1.2 TIPO DE CENTRAL TELEFONICA

a) Central telefOnica IP. baseada em protocolo SI? de acordo com a RFC 3261 do IETF

(Internet Engineerlng Task Force).
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lodos 08 recursos de proteção requeridos pelo projeto elétrico do local de Instalação. O

modelo ofer1ado deverá estar em linha de produçAo, sem previsão de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.3.1.1.8 UTERATURA TéCNICA

8) Deveré ser fomecido 01 (um) conjunto de manuais técnicos, para C8da sistema de

central telefônica. contendo todas 88 informaç6es sobre o produto com 81S InstruÇÕe6

para InstalaçAo, configuraçAo, operaçAo ., gerenclamento.

n) Possuir comutador Elhemel (switctl) Inlerno com. no mlnimo, 02 (duas) portas

10/100BS8B-oTXfuUduplax auto-senslng com conectores 8P8C (RJ45);

o) Criptografia de sinalizaçAo por melo de SIP sobre TLS. e de mldia por meio de SRTP;

p) Redundêncla de r&de por meio de registro em backup proxy:

q) Suportar QoS vi. DSCP (nlvel 3) e IEEE 802.1p CoS (nlvel 2);

r) Permitir redundAncla de rede por meio de servidor DNS:

.) AdminlstraçAo local com autenticação por senha;

t) AdmlnlstraçAo web browsed (H1'TP e HTfPS) pelo usuário via autentlcaçAo por senha;

u) Suporte a gerenciamento SNMP e UIB 11:

8.A.3.1.2 APARELHOS TELEFONICOS 8.A.3.1.2.4 MODULO DE EXPANSÃO

8.A.3.1.2.1 CONDIÇ.i.O GERAL

a) Deveria, ser fomecidos aparelho. telefônicos IP Idênticos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverft estar em linha de produçao, sem previsão de encerramento,

na data de entrega d. proposta.

8.A.3.1.2.2 TIPO DE APARELHO TELEFONICO

a) Um dos aparelhos IP fornecidos deverá acompanhar a expansAo para monitoramento

de ramais Intemos, possibilitando monitorar pelo menos 20 (vinte) ramaIs.

8.A.3.1.2.5 ACESSÓRIOS (PARA CADA APARELHO)

a) 01 (um) cordAo flexlvel nAo blindado UTP Categoria 6 (patch cord) com conectores

8P8C (RJ45) macho 6In ambas es extremidades, de 3.0 (três) metros, na cor cinza e

com fiação direta (pIno a pino).

a) Aparelho telefônico IP com suporte 80 protocolo SIP.

ADAPTADOR SIP PARA TELEFONE ANALÓGICO (ATA)8.A.3.1.3

a)

e)

8.A.3.1.2.6 LITERATURA TÉCNICA

8) Deverá ser fomecldo 01 (um) conjunto de manuais técnicos, pare cada aparelho

telefônico, contendo todas as Informações sobre o produto com 8S instruções para

instalaçao. configuraç.Ao e ope:raçao.
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8) Possuir, no mlnlmo. 12 ledas programáveis com LED (light-emittl!1g diode) Indicativos

da flxlçAo ativada:

b) Teclado decádlco. em tamanho confortável 80 toque humano:

c) Visor (display) em Idioma português com. no mlnlmo. 40 (quarenta) caraderes:

d) Controle de volume de campainha (pelo menos, "alto" e -balxol:

8) Sistema de vlva-voz;

1) IdentlficaçAo de númeroa de chamada entrantea (lntemos ou externoa) no visor;

g) Possibilidade de colocar em fia a. chamada. enlrantea para ramala o~~

h) Suportar protocolo SIP confonne RFC 3261, padrllo IETF; ~ tt
d

G n 4{;. "" ,r, l'i~l
I) ImplementarosCODECG.711, . ~.G.723.1eG.729: ~~"(+~''':''~'::~~~J.'O:)...
D Supr ••• lode.i1êncloemG.711eG.n9AB; (o. ih G;:;.:'::,.t;.~,:~~,
k) AlimentaçAo e~trtC8 pela rede local com PoE (Power aver Ethe ír.)pcp ~ "'l..pa'~•.~O•..:jJ'C,-,

~~ "1',;(" "'.1'••..••••. "'-'(, c.. .•
IEEE 802.3af. e pete fonte el~trica externa, alimentada CO~n$Ao trlt~~ ~. 2i¥l",:" ';'" (:9,.., r.

6"'" ,.~.) ••••., ' ••••' •. qó ~(Ó'
VAC (seleçlo automática) a 60 Hz; A. ~""!~.'"~/;.•(..4 ~',v, .' '•.Ift (."!<)"~~~~ I 4, .:..:~ ••••,. "'u'" .".•.•~
Suportar autentlcaçAo IEEE 802.1x por melo de EA ~ .• S~ ~ .• (~ '(.';À, ••..•v... ~.,)

~

.' ~.;( , <.fI: -.,'
m) Permitir doownloadde firmw8re vra FTP. l'- 'of ..• " Jf-A "'- " "'J :" (X .••

• ~ li,., ',~-,:, v. Ç" •• ~.Iro,.~-'
• I~ •••~ tL., $'~~v.•~".}"'.. '.~ .

1:i"\)'l"~rt.~"'f' ~'Q .
.lI'O~ (~"~f.~"i'"(/.QC',;,' <'1"2 ~ ).

'';:~'~c')''}{J".r.,P, ti, SI" ~"~'.f

••.,,'.~. ~'"I''' ~.' •..~~~~:~ •••~,. (.6.•...••...•

tI ~'~~?lWr~¥i~r;a~~,~
~
,{

8.A.3.1.2.3 CARACTERlsnCAS

.. ~~

\
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a) Possuir, no minir:n0,02 portal FXS (foreign exchange slation) analógicas com conexAo

RJ11;

b) Implemenlar os CODEC G.711. G.722, G.723.1 e G.729;

c} Possuir, no mlnimo, 02 (duas) portas 10/100Base- TX fuU duplex auto-aenamg com

conectores 8P8C (RJ45);

d) Permitir a ulilizaçAo de fax (fae-slmile) analógico conedados és portas FXS;

e) TransmissAo de 18)( por G.711 (eSearchannel) e protocolo T38;

Q Suportar aos via IEEE 802.1 P CoS (nlve! 2);

g) Alimentaçao elétrica pela rede local com PoE (Power over Ethemet), conforme padrAo

IEEE 802.3a1.

8.A.3.1.4 PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE

TELEFONIA

8.A.3.1.4.1 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA CENTRAL TELEFÔNICA

a) Rotinas de diagnose e relatório de falhas:

b} Verificação e alteração das facilidades de ramais, como grupo de captura, categorias,

re-direclonamento, etc.;

c) Alarmes de falhas com diferenciação de niveis de prioridade e gravidade;

d} OperaçAoem ambiente operacional Microsoft Window&ill;

e) Quaisquer outros softwares requeridos para a InstalaçAodo software de gerenciamento

deverão ser fomecidos e instalados pela CONTRATADA com suas respectivas

licenças.

8.A.3.1.8.1 SOFTWARE DE BILHETAGEM E TARIFAÇAO DA CENTRAL

TELEFÔNICA

a) Medição e tarifaçAo sobre o trAfego do sistema telefOnico (troncos e famals);

b) ContabitizaçAo por centro de custo e por ramais Individuais dai ligações efetuadas.

com emla. de relatórios;

c) Verificação das chamadas efetuadas e recebidas. com ldentiflcaçAo do ramal

dlemador. número, localidade do chamado, data, hora e duraçAo da chamada,

devidamente vakJrlz.adas;

d) MomtoraçAo em linha (on Une) do tr'fego Interno e externo (entrada e salda);

e) OperaçAo em ambiente operadonal Miaosoft WindO'Ns4Il;

Quaisquer outros 80ftwares requeridos para 8 InstalaçAo do software de gerenciamento

deverão ser fornecidos e Instalados pela CONTRATADA com Buas r8spedivas

licenças.

8.A.3.1.5.2 HARDWARE PARA A PLATAFORMA BILHETAGEM E TARIFAÇAO

a) De..,8fAo ser fornecidos e instalados os computadores, monitores coloridos e

impressoras, com configuraçAo oecessâria é implantação ti operaçAo do aoftware de

bllhelBgem e tarifaçAo a "ar fornecido, sem perda de desempenho que cause a

ImpreclsAo dos dados de bllhetagem e tartfaçAo ti a ImpossibilIdade de bHhetageme

tenfaçAo adequadas;
b) Os equipamentos citados na 811nea anterior nAo estAo contemplados na planhha de

equipamentoa de telelnforrntltica do edital de implantaçAo e operaçAo do posto

Poupatempo.

8.A.3.1.4.2 HARDWARE PARA A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO
8.A.3.1.6 DOCUMENTAÇÃO
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8.A.3.1.7 TREINAMENTO 8.A.3.1.9.1 ENTREGA E INSTALAÇÃO

8.A.3.1.7.1 DISPONIBILIDADE E CONTEÚDO

8) A CONTRATADA deverA realizar os treinamentos referentes BOa equipamentos e

programas componentes do .iatema de central telefônica especificado;

b) Treinamento completo para, peJo menos, 03 (tr!.) pessoss no curso composto peJo

seguinte conteüdo mlnlmo requerido:

c) funç6eae f~1td8des béslcas;

d) menutençAo básk:a:

e) InatalaçAo;

~ operaçAo;

g) programaçAo;

h) utiDzaçAo de software de gerenciamento;

I) Treinamento em opersçAo da mesa de telefonista para, pelo meno., 02 (duas)

peasoas;

Treinamento em utilização do software de bilhetagem e tarifeç.Ao para, peJo menos, 02

(duas) pe•• oas;

k) Treinamento em operaçAo de aparelhos IP. para 40 (quarenta) pe&S08$.

e) O sistema telefônico proposto, seus manuais e seus acessórios deverAo ser enlr&gues

pela CONTRATADA em perfeitas condições de operaçAo e apresentaç.êo, nas

dependêndas do pos.to Poupatampo:

b) A CONTRATADA devat'ã estar presente para acompanhar e conferir a abertura

(desempacotamento) de todo o sistema telefônico propos.to, seus manuais e seus

ecesaório.. Pere tento, deverá 8 PROCESP evlsar a CONTRATADA, com

antecedência mlnima da 01 (um) dia útil;

c) Juntamente com os serviços de Ins.alaçlo do sislema telefOnlco também deveria eslar

inclusos:

d) conexões do quadro de distrlbuiçAo geral (DO) 80S patch panels de telefonia (racks),

conex6es da sala de equipamentos (5. E. ou CPD) e conex6es das salas de técnicas

(8. T.), quando houver;

e) Instalaçao do sistema de allmentaçAo elétrica (fontes e acessórios):

f) Instalaç.Ao do software de gerenciamento do sisteme lelefOnIco;

g) InstalaçAo do software de bllhetagem e lerifaçAo do sistema telefônico;

h) InstalaçAo dos pontos e aparelhos telefOnicos previstos;

[) Todoa os materiais e equipamentos deverAo ser novos, sem uso e devidamente

homologados Junto a ANATEL - MinIstério das ComunlC8ç6es.

8.0.1.9.2 ACEITAÇÃO

a) A PRODE5P efetuar., após a concIusAo, os testes de accitaçAo do sistema tetefônico

visando li veriflC8çAo do funcionamento, adequaçAo e conformidade com as

es~s técnicas básicas requeridas;

b) Na hipOtese do sistema tmefOnlco ou de seus acessórios aprer.entarem defeitos de

funcionamento. a CONTRATADA obriga-se a subatltul-los ou realizar os necessários

reparos, sem õnU$ para a PRODESP;

c) Na ()(X)rrência de quaSquer dr."ergência da configuraçAo do sistema telefônIco ou de

seus ecess6rioa. entreglJ&s e Instalados. ou de nAo conformidade com as

d)

SERVIÇOS COMPLEMENTARES8.A.3.1.8

a) A InstalaçAo final dOI aparellOs le5ef6n&coareferentes 8 ramais de voz nol pontos

Indlcados pela PRODESP flcaré a cargo da CONTRATADA, devendo estar

devidamente identificados com o número do ramal no aparelho tnstalado, de forma

impressa em eUqueta. Os demais pontos para utillzaçAo lals como fax, placa modem,

etc. nlo receberia a instalaçAO de aparelhos telefõn~. por~m. deveria estar

conectados, testados e Identificados; V.'(-,.D4
<

b) A IocaIlz8çAo dos ramais e 8S postç.Oes de port8.1e~ patm jpan~1do cabeamento

estruurado sarAo fornecidas em formato de p'anl!«~iê~';~~~út), ~a ocasião da'a "a ,~. ';"1 ''/.., .
in.I,laçAo. :t,t{;''l.,~l.ff~':'',';"'.'0 .. -:--.•

.J ~..*, ':~,/.':í': •...~, % ",~ •• ..., '" ., . .1., <J. ,.
• ç,,~~'~';."~.:.iJ.~;'liI.."".-

••~ lo(. "'V'(() l",

8.A.3.1.9 CONDIÇOES CONTRA ~S . '2>'1' "..: -: ~:/') ".;/." .):.td '''€~<':''i.~",'''',' "~ . '. ~J:,",/', ~"/"'+c."'~. '~" Vp ~,.".O'<:
.}(;, .~ • ., 6'-:, "I~~,t.,. <bJ.: . lh .~'-,o"2*';'~~,'''.!.~("~",''Os. (/1.,. S:r

~.,
~ r

8.0.1.8.1 IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS E INSTALAÇÃO DE APARELHOS

TELEFÔNICOS



• •
8.A.4.1 TESTADOR DE CABO UTP CATEGORIA 6

~~DESP
Tecnologia da In'onnaç\o

C;auerno LI.,E'6pudfh:.ações Tecnica.s
Posto Poupat~mj)o CIDADE ADEMAR ~~DESP

TecnolOlin d. lofl)fTfUlÇito

8.A.4.1.1 CONDiÇÃO GERAL

Caderno dft E11p",dflcaçoes TécnicAs
Po,sto Puupatempo CIDADE AOEMAR

t..
ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.4 TESTADOR DE CABOS UTP CATEGORIA 6

RELSTR.242J2009 y.1 • AGOSTO/2009

a) Deveria ser fomecidos testadores de cabo UTP Idênticos. novol e aem uso anterior. O

modekl ofertado deveré eslar em linha de produçAo, sem previr.Ao de encerramento,

na data de enllega da proposta.

8.A.4.1.2 TIPO DE TESTADOR DE CABO UTP

a) Te&tador de cabos de par trançado "Ao brndado (unshielded twisted pair - UTP)

Categoria 6, para verificações répidas de integridade de enlaces (Iink8) e canais

metélicos de rede Ethernet, com IdentiflC8ÇAo de problemas.

PREÂMBULO 8.A.4.1.3 CARACTERISTlCAS IIlDlVlDUAIS

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas

minlmas necessárias ali quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente alender.

/



C:.adMIlO dflJ E&peeHk.açlhts TÁcnh~l'lS
P(J.çto PoupatGrnl)O CIDADE AOEMAR

•
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C:.Iderno U(~E"p@:dfi(~;JçõftS TAcníe~<;
Posto Poupotl'impo CIDAoe ADEMAR

c) Maleta apropriada para acomodação de todos 08 equlpamenlos e acessórios

componente •.

8.A.~'.8 LITERATURA TÉCNICA ESPECIFlCAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

o
w

8) Devera ler fomeddo um conjunto de manuais témicos contendo todas as Informações

sobre o produto COf1" as instruções para configuraçAo e operação.
B.A.S DESKTOPS E SERVIDORES

RELSTR.22312009 Y.' . AGOSTO/2009

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES rtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece •• especl1lcaç6e. técnica.

mlnims8 necesaarias 88 quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.



• •

a) DeverAo ser fornecidos Desklops novos, idênticos e sem uso anterior. O modek>

ofertado deveré estar em linha de produção. sem previsão de encerramento, na data

de entrega da proposta.

t
CddenlO ú" t:'loVecif1&açoes Técni('.a.~

P(J~to Pouputampo CIDADE AOEMAR

MEM6RIARAM8.A.5.1.3
a) Deverlo ser fornecido. no mlnlmo 2 OBytes de memória RAM por computador,

configurada para operar em canal duplo (dual d1annel).

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador devera ser de no mlnimo

4 GBy1es.
c) Barramento de memória no mlnimo do tipo DDR2 800MHz, capaz de operar com dois

canais simuttAneos - -DDR2 Dual Channer.

8.A.5.1.2.3 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO INDICADOR

a) Instalar o SYSmark 2004 SE.

b) Oesfragmentar o disco rlgido e reiniciar o mia0
c) Executar o SYSmar1t 2004 no modo customizado e s8tecionando SYSmart OlflCe

Productlvity com três iteraçOes.

DE CONTROLE AUXIUAR DO

barramento de comunicaçllo com o "'"..~mrc,/\ ).•...Q ; .
.....:'J ;

lO
CJ...•••. «: ~

..•~:.; r..~~

8.A.5.1.2.4 DO RELATORIO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

a) O Indice a aer considerado é o SYSmark Office Productivlty e ser. calculado a partir da

média aritmética doa três valores gerados, desprezan~ae a parte fracionária. Este

resultado dever. ser maior ou igual ao apontado na especificaçAo técnica

b) Para fins de comprovação de desempenho. é obrigatório que o resultado gerado pelo

software seja Impresso e entregue junto com 8 proposta técnica, bem como a

configuração do equipamento utilizado para os teste8 de benchmark.

c) Deverá ser fomecido obrigatoriamente é PRODESP, o modeJo e a configuraçAo do

equipamento utilizado na exeeuçlo doa testes de benchmar1<.

Instalados. instalar Ing~s (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (Internacional) e

remover Português (Brasil)

D Oeaabllitar proteçAo de tela

k) Alterar em opções de energia opções para -nunca- desligar

I) Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.

~~DESP
Te<noqla da InfonnaçAO

C••d~fI)o do (\lpocificações TficnicAS
Po$ta Poupatemllo CiDADE ADEMAR

PROCESSADOR

CONDiÇÃO GERAL

8.A.5.1.2

8.A.S.l.l

8.A.5.1.2.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

a) Forffialar o disco rlgido com uma unlca parttçêo NTFS, ocupando o espaço maximo

disponlvel
b) Instalar o Windows XP Professlonal em português (Brasil), de preferência usar verdo

origInaI em Inglês com Service Pack 2.
c) Instalar OS drivers que &erao fornecidos pelo fabricante para todos os dIspositivos de

hardware, como chipset, vldao, som e rede

8.A.5.1.2.1 PROCESSADOR

a) 01 (um) processador, arquite1ura )(86. tecnologia de fabricação de 45 nan6metros ou 65

nanãmetros e memória cache L2 integrada 80 processador.

b) Devera ser comprovado o desempenho correspondente à pontuaçAo mlnlma de 170

(cento e setenta) obtida com software BAPCO SYSmar1t 2004 SE no modo

customizado e selecionado o cenário Offica Productlvlly OveraD, com 3 (três) iteraçOes.

conforme Itens 1.2.2. 1.2.3 e 1.2.4.
c) O processador deve implementar mecanismos de reduçAo de consumo de energia

compatlvel com o padrêo ACPI versAo 1.0 ou superior e devera possuir controle

automático para evitar superaquecimento que possa danificá-Io.

B.A.S.l CONFIGURAÇÃO I. DESKTOP BASIC

~~DESP
Tcocnologia d. Inf()flTl.'IÇOO



o padrAo ACPI veraao 1.0 ou superio<.

8) PadrAo 32bits PCI, PCI.ElCpreu ou superior.

b) Deveril disponIbilizar no mlnimo 01 (um) sJot PCI -Expre&& ou superior livre após o

computador estar configurado com os dlspo5itiv05 &Olicltado&;

Caderno dt\ E~pec:ifIG"'iôos T~cniclls
Posto Poupaleml'o CIDADE ADEMAR

CONTROLADORASATAB.A.S.I.10

8.A.S.1.U CONTROLADORA DEVIDEO

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

b) PadrAo PC! Expresa ou superior.

c) Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no minimo

1 monkor de vfdeo compatlveJ com padrAo VGA ou superior.

d) Tamanho de mem6r1a de vfdeo de no mlnlmo 128 MBytes, com mecanismo de

alocaçAo dlnêmlca ou nAo da memória RAM do sistema, Caso a akx:açAo seja

efetuada de fonna dinâmica, o mesmo deverj permitir que parte da mem6ria RAM do

alslema seja alocada para vldeo li medida que seja nec:essitrla e liberada quando nao

estiver sendo usada. Caso a afocaçAo nAo U!ja efetuada de (orma din:tmica, deverá

ser acrea.centado li memória RAM 8 mesma quantidade de mem6rla alocada

elCclusivamentepara vldeo,

e) Resolução gráfica de 1024 x 768 pixela ou 1440 x 900 plxels.

b) Pedrao PCI, onboard ou placa da rede.

c) Interfaca da reda padrao Glgabn Ethamal

d) Deverlli operar automaticamente na•. vefocldades de comunk:.açAo de 10Mbps ou

100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo (un-dup5ex,

e) Compallbllídade funcional e operacional com os padrOes IEEE 802,3 para 10baseT

(Elhemel), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fasl Elhemel) 8 IEEE BD2.3.b pere

1000ba•• T (Olgabn Ethernet).

f) Deveria possuir recursos de Wake on LAN (W'OL) e Pré--boot ExecutkJn Envlromonl

(PXE).

a) 01 (uma) controladora SATA fi com no mlnimo 02 conectares, integrada à placa-mae.

b) Taxa de transferência de dados de no mlnkno 300 MBytesls ou superior,

Ctlld&rno de: E"P'!c;HlG~çlies TécniclI'I$

Poota Poupatempo CIDADE ADEMAR

PORTAS DE COMUNICAÇÃO

SLOTS PCI

B.A.S.1.7

8.A.S.1.6

a) Todos os conectorea das portas de entrada/salda de sinal devem ser Identificados no

padrão de cores PC.99 System 0881gnGuide, bem como pelos nomes ou almbolos.

b) 01 (uma) porta serial padrlo RS232-C, com conector externo na cor azul turquesa.

c) 01 (uma) porta paralela padtlo Cenb'onics, com o conector e)(lemo na cor vermelha

púrpura escuro.

8.A.5.1.5 PLACA MÃE (MOTHERBOARD)

a) O 8105 deverA ser do tipo Aesh Memory, ulllizando memória n50 volátil e

eletricamente reprogramâveL

b) Dev8I'â ser do próprio fabricante. nAo sendo aceitos de terceiros ou OEM.

c) Deverá mostrar no monitor de vldeo O nome do fabricante do comPlltador sempre que

o computador for l"mUndo.

d) A InlclaHzaçlo do computador deverá ser realizada na seqOêncladefinida pelo usuário,

via CD-ROM e/ou disco rlgldo, bem como suportar pela placa de rede através do

rllOJrso WOL (Wake on LAN) compallvel com o padrão PXE (Pr&-bool EXllOJllon

Envlromenl).

e) Deverá possuir recursos de contro&ede permJsslo etravéa de senhas, uma para

Inicializar o computador e outra para acesso ., atlel"8ÇÔesdas configurações do 810S.

~~DESP
Tecnolop d. Inform.vy.;\Q

d) Deveré implementar mecani&mOsde redoçAo de OOI1Sumode energia compatl~ com

d)

h)

DISCO RlolDO SATA DE 1600BB.A.5.t.11

a)

b)

c)

d)

e)

n
g)

a)

a)

n
g)
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CaderllO d~ El\pQcífieOlções TécnícM

Posto PoupatGmpO CIDAOE ADEMAR

•. AoS.I.17 GABINETE DA CPU
a) Gabinele tipo mlnidesklop (SFF~Small Fonn Faetor), permitindo 8 utilizaçAo na poslçAo

horizontaJ 8 vertical 18m comprometer os componentes intemos e o funcionamento do

d) Vl&ibilidade diagonal de 17 polegadas.
e) RescriuçAo gréflC8 mlnima suportada de 1280 x 102. pixels li 75Hz ou 1440 x 900

pblels a 60Hz com dot p1tchméximo de 0,264 mm.

f) Tempo de resposta de no méxlmo 8 miliaegundos.

g) Tratamento de !luperflcie anli-reflexivo e anU-estético.

h) Briho de no mlnimo 250 cdlm2.

O RelaçAo de Contraste de no mlnlmo 600: 1.
D Funções 050 (On Screen DIsplay) para ajuste de brihO, contraste. pixel, doek, foco,

posição horizontal-vertical, linguagem, t,:,mperatUf8 de cor, regulagem de cor.

k) Ajuste de postç.Aodo gabinete do monitor (horizontal);

~ Conector do cabo d. sinal padrão DB15 VGA.
m) Fonte de alimentaçAo do monitor de vldeo com ajuste automatico, suportando faixa de

tensão de 100VAC a 240VAC. 8 50 ou 60Hz e cabo de alimentaçAo com plugue de 3

pinos
n) O gabinete devera externamente possuir cor semelhante ao do gabinete da CPU. com

botOes para ligatldesligar e de controle digitais. bem como Indadores visuais para

informar os estados de ligado. espera e desligado.

o) Conformidade com a norma TCOO3.

~~DESP
T.c::ooIoglada InfMm~

C••"hnno dft E~veciflc.<.Jções TtScnir.as

Pc.\o Poup.teml'o CIDADE ADEMAR

MOUSE

TECLADO

KIT DE ÁUDIO

8.A.5.1.15

8.A.5.1.14

8.A.5.1.13

a) Deverá ser fornecido 01 (um) tedado por computador.
b) Teclado com conjunto de no mlnimo 104 teclas com tec!ado numérico e teclas de

funçllo.
c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o p8drAo PC99 System Design

Guide com conector de sinal identfficado na cor liIas, caso o desktop seja ofertado com

teclado que utilize o padrAo Mini-Din PS/2.

d) Compatibilidade com o padrAo ABNT Variant 2.

e) Conector do cabo de sinal padrAo PS/2 Mini-Dln keyboard port ou padrAo USB.

a) Deveré ser fornecido 01 (um) Kit de Audio composto por 01 (uma) Controladora de

som, 01 (um) Alto-falante por computador.

b) A controladora de som deveré ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplificada para canais estereofônicos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) Devera ser fornecido Alto--falante interno com amplificador de sinal, de modo a eliminar

o uso de caixas de som externas, ou poderão ser fornecidas caixas de ~m exlernas

que sejam alimentadas pela própria CPU, de eliminando a necessidade em dedicar

uma tomada de alimentação de energla às caixas de som.

b) Tipo Interno ao gabinete.
c) Taxa de transferência de leitura no mlnlmo de 8X para OVO-ROM e de 24X para CO.

ROM.

~~DESP
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Cad~rno dft ~peclflcações Técni(iil\S
Posto Poupo.temlJO CIDADE AOEMAR ~~DESP

TKOOIogln da loformaç/la

Caderno df'l E:~peciricaçõM T~cnir.M
Posto Poupat~ml)O CIDADE AOEMAR

B.A.s.l.1B FONTE DE AUMENTAÇÃO DA CPU 8.A.s.l.21 QUAUDADE DO EQUIPAMENTO

a) Oeveré ser entregue Certificado ou Relatório de AvaliaçAo de Conformidade emitido

por um órg~o credenciado pelo lNMETRO ou Certltlcado almllar, comprovando que o

COMPUTADOR e MONITOR DE VIOEO estio em conformidade com a norma lEC

60950 (Safety Df InformaUon Technobgy Equlpment lncluding Eletr1ca1 BuslnesB

EQuJpment), para segurança do usuério contra Incidentes elétricos e combustAo dos

materiais elétrk:os.

b) Deveré possuir certificaçAo EPEAT na categoria GOLO, www eoos! net, certificado

deverá &ar entregue junto é propo&.ta.

c) Deve apresenlar certificação de compalibUidade elelromagnélica e de radiofreqOência.

CISPR 22:19g3' EN55022:114 Clas. B.

8) DeverA ser fornecido 01 (um) conjunto de fontes de alimentaçAo principal, necessártas

para o funcionamento do computador na conflguraçao maxlma.

b) Deveré poasulr certiflC8ÇAo80 Plus e deverá possuir no mlnlmo 85Y. de eficiêncJs, para

melhor aproveitamento da energia ehMrica.

c) A fonte de alimentaçAo ofertada deverA conter o recurso de fator de correçAo de

energla ativa. -PFC. (Power Factor Corredk>n).

d) Faixa de tensAo de entrada de 100VAC a 127VAC 8 de 200VAC 8 240VAC li 60Hz,

com r.eleçAo autométlca de lenslo, capaz de .ustentar a conraguraçAo máxima do

computador.

a) Deve ser fornecido cabo de aflmentaçAo com plugue de 3 pinos.

O A fonte dever' ser de no máximo 300 wa«s de potência, suportando o desktop em 5U8

configuraçAo máxima. B.A.S.l.22 ACESSÓRIOS

ACONDICIONAMENTO

DOCUMENTAÇÃO TECNICA

CONDiÇÃO GERAL

8.A.s.l.23

8.A.s.2.1

8.A.s.l.24

a) DeverAo ser fomeddo. junto com o computador, todos oa aceasórios e cabos para o

pleno funcionamento do mesmo.

8.As.2 CONFIGURAÇÃO 11- DESKTOP BASIC

a) Os computadores, os monitoreI e os acessórios devem e&tar acondiclonado& em

embalagens com caixa e calços de proteçao espedalmente de,envOlvk:ios para

&uportar o empilhamento e as vibrações.

a) DeverAo ser fomecidos manuais técnicos do usuário e de referência conlendo fodas as

informações sobre os produtos com as inslruçõe&. para instalação, confaguração,

operaçAo e admlnislraçAo.

SISTEMA OPERACIONALB.As.l.19

o computador deverá aer entregue com 01 (uma) licença do aistema operacional MS-

Windows XP Profeaslonal, verdo em português, 8 Ucença de Uso, bem como com 8

mldia de instalaçAo do sistema operadonsl fornecido.

O computador e lodos os seus periféricos deverlo ser compatlvef com o &l8lema

operacional Windows XP Profe81lonal.

Deveré ser comprovado no aceite dos equipamentos que o computador eslé preparado

para suportar o Windows Vista Business, através do selo ofICiai Microsoft Windows

Vista C8pable ou outro selo oficiai Microsoft que comprove a compatibilidade.

O computador deverá ser fomecido com drivers para a interiace de rede, controladora

de vldeo, drtve de CO-RW e OVD-ROM. teclado, mouse e demais componentes do

computador. Deveré estar disponibilizado no slts do fabricante do equipamento o

downk)ad doa drivere e firmweres atualizados do equipamento.

Caso o computador &eJa fornecido com o &istema operacional Windowa Vista. 8 mesma

deverá estar na ediçAo 8U8MSS s o Fornecedor devem obrigatoriamente fornecer a

licença -downgrade- para a v&rsAo mais recente do Windows XP Professional versAo

português e Licença de Uso, bem como conjunto de CO ~e recuperaçAo para

reinstalaçAo do Sistema Operadonal. ';~:P,;-i
4(/-.. .• ~r.•/-;:',

8.As.1.20 AGENTE PARA GERENCIAMENTO E 1..«n,;':f"'Í" ;'1:;; .•i:;)~"",~ '.fI' I., ".~'.
8) Para o gerenciamento e InventArio do oomputador, deVe i,S ê'~spQ"ibllizado:rom o{",{~ "Ir.., -'/,'Ql .•. ,:r..•••• 1o,

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual devtÇé inform mlt3!glO'.q1:'Pll)8rp,~. "".•.

s~rie, fabr1C!1ntee número do sttvo fixo do eqUlpam~to em P' ~;~iQ;../~~',r.::.... .•.•... , ./ " " ,. ",,}
freqOência d. c10cJc do microprocessador; i'\",.~idado d. í>6laia~<_ ~.;::. ".

tamanho lotei do disco rigido; venêo d. BIOl> '~'~l\fNl o aa '.'''1'".1)-, S;;';' ,

&",',VA ~o. ~ 'l,f' ,--
•••'<',1"7,-Ir.""'4 '.J? 40':0
.••••.~l'<l' ••.•"'" .., ~ '-~ t

I~",,,-t .1;t~6'';J: ~~ ~ "ij.., ~ / "'
229) ~1"\I .,,~ ~Go ~ ~ ;t. .

v,;oà ".:. ~t:;.#'o~ '~l 0,0:° '"
~/~~~{) ~ l(),;; ~ (,~~ ••• 'Q'j

~_,F-t:,,_"ti. . "l" •.• 'S~

a)

O
W b)

~
c)

f0

d)

a)



e) O computador a ser entregue, dever. estar de acordo com a c:onfiguraçAo utilizada nos
testes, bem como com todas as especifICações t6cnicas solicitadas.

C••ôurno de E1ipe.cihc ••çõe~ Tllc;nich.S
Posto Poupatampo CIDAOE ADEMAR

d) O processador deve Implementar mecanismos de reduçAo de consumo de energia
compatlvel com o padrAo ACPI versão 1.0 ou &uperkJr e devera possuir controle
automático para evitar superaquecimento que possa daniflCé-lo.

~;DESP
TecnoIor" cb Inf~

8.A.S.2.6

Caderno de E'Op~cWc ••çUtt$ Técnk.1l9
Posto Poupntempo CIDADE AOEM.AR

COMPATIBILlOAOE COM KERNEL LINUX E SOOT PXE

\

C

a) Formatar o dIsco rlgldo com uma única partlçAo NTFS, ocupando o espaço mAxlmo
disponlvel.

b) Instalar o WindOVis XP Professional em português (Brasil), de preferência usar versão
onglnal em Ingles com SelVice Pade 2.

c) Instalar os drivers que serão fornecidos pelo fabricante para todos 0$ dispositivos de
hardware, como chipset, vldea, som e rede

d) Desabilitar atualizações autométicas do Windows Update e o Firewal1 (ICF).

e) Ativar a execução de conteúdo ativo na9 propriedades do Microsoft Intemet Explorer.

f} Verificar se todos os dispositivos estão corretamente instalados no gerenciador de
dispositivos '

g) A reso1uçao da tela deve estar configurado com 1024x768 pixels, com profundidade de
cores em 32bits e 75 Hertz de frequência de atuaUzação de tela

h) Alterar memória virtual para o dobro da memória nsica (Ex: memória flsica de 512
MByte5 -> virtual de 1024 Mbytes)
Fazer 8S seguIntes atteraçOes em Opções RegkJnals e de Idiomas do painel de
controle: Guia Opções Regionais. Padr6es e Formatação. Inglês (Estados Unidos);
Gula Idiomas. Serviços de Texto e IdIomas de Entrada - Detalhes. Serviços Instalados
= instalar Inglês (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (IntemacionaQ e remover
Português (Brasil)

j) Desabilitar proteção de teta
k) Alterar em opções de energia opções para -nunca. desligar

I) Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.

a) A contratada devera fornecer um equipamento de mesma conflguraçAo 80 ofertado
após 5 dias corridos após 8 assinatura do contrato, para realização de testes de
funcionalidade 8 homologaçAo com o sistema utilizado no Acena Livre.

8.A.S.2.7 MODO DE FUNCIONAMENTO

a) A estaçao com placa de rede e o protocolo PXE e configurada, sendo o OOotsempre
pela mesma, ao Inicializar o PXE procura na rede informaç6er. de um scNidor
configurado para fornecer um kemel que ela posse baixar via tftp, sendo este kernel
capaz de reconheCer o mlnimo do hardware e principalmente o dispositivo de rede,
estabelecendo uma comunicaçAo via TCP"P, com a montagem do disco virtual. onde
ir' obter os driver& e os arquivos necessários para terminar 8 IniciaUzaçAo do modo
gréfico.

a) AI estaçOes de trabalho dentre outras funcionalidades aarAo utilizadas no Projelo
Acessa Livre, cujo sistema de Inlclallz.açêo seré fello atraWIs de boot remoto via rede
utilizando-ae o protocolo PXE.

b) ~ necessário que 8S estações de trabalho ofertadBl suportem e elCeaJtem os
aplicativos do Sistema Atessa livre, que se encontra disponlvel para consulta no site
www.prodeap.sp.gov.br.

c) ~ Inclspen8év~ que o hardware das estaçOes de trabetlo ofertadas possam ser
suportados pelo Kemet .Unux 2.6.23,2 M386 GNu/linux., da distribu~o Ubuntu
utilizada no Pro}eto Acessa Livre, com Cllslomizaç.Ao para boot remoto,

MEMORIARAM

FORNECIMENTO OE EQUIPAMENTO PARA TESTE

8.A.S.2.»

8.A.5.2.8

PROCEDIMENTOS PREUMINARES8.A.5.2.3

a) Deveria ser fornecidos no mlnlmo 2GBytes de memória RAM por computador,
configurada para operar em canal duplo (dual channeQ.

b) O computador deveré suportar expansibllidade de memória de no mlnlmo 4GByles e
deverá possibilitar elCpansAo de memOria de no ml nimo 80 dobro do fornecido sem
descarte das mamOnas instaladas.

c) Barramento de memória no mlnlmo do tipo DOR2 800MHz, capaz de operar com dois
canais simultâneos - .~DR2 Dual Chenner.

'.,
" '.

8.A.5.2.4 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇAo DO INDICADOR

a) Instalar o SYSmark 2004 SE.

b) Oesfragmentar o disco rlgldo e reiniciar o computador.

c)

.)

http://www.prodeap.sp.gov.br.


".. Cilderno de Especific.ações Técnlc<llS

Posto Poupa.emflo CIDADE ADEMAR
C.aderno dA [-oapociflc4Içôcs Técnicas

Pasto Poupalemflo CIDADE ADEMAR

cf) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compaUvel com
o psdrAo ACPI versAo 1.0 ou superior.

EXEMPLOS OE ORIVERS OE REOEB.A.S.1.1S

NETDEVlCES NET ETHERNET

Mil HAPPYMEAL

SUNGEM CASSINI

NET VENOOR 3COM VORTEX

TYPHOON NET TULlP

TULlP OE4X5

WINBOND 840 OM9102

ULlS26X HP100

NET PCI PCNET32

AM08111 ETH AOAPTEC 5TARFIRE

B44 FORCEOETH

OGRS EEPR0100

E100 FEALNX

NATSEMI NE2K PCI

8139CP 8139TOO

8139TOO TUNE 1WI5TER 8139TOO 8119

515900 EPIC100

SUNDANCE TLAN

VIA RHINE VIA RHINE MMIO

VIA RHINE NAPI 5C92031

NETDEV 1000 ACENIC

OL2K E1000

E1000 NAPI NSS3820

HAMACHI 0, RS169

SI5190 (";;-SKGE

SKY2 N ~}.._ ,.'4'&.
C ...•'" :7;'~.'~'" '0:::;'.

a)

8) Abaixo segue exemplos de drivers de rede compilados bullt-In (dentro), no kemel para
utlllzaçAo com diversas piscas de rede com boot remoto existentes no mercado:

b) Qualquer placa de rede que utilize um destes drivers psra linux listados abaixo poderá
fundonar.

INTERFACE OE REOE

PLACA IIAE (1I0THERBOARO)

PORTAS OE COMUNICAÇAo

SLOTS PC'

8.A.S.1.14

8.A.S.2.11

8.A.S.1.12

8.A.S.1.13

a) Todos os conectares das portas de entrada/salda de sinal devem ser identifICados no
padrAo de cores PC-99 System Deslgn Gulde, bem como pe'os nomes ou slmbolos.

b) 01 (uma) porta lerial padrlo RS232-e, com conector externo na cor azullurqueaa.

c) No mlnimo 06 (Seis) portas USB versAo 2.0, com os conectarei exlemos na cor preta,
sendo que peJo menos dUBs estejam Mes e localizadas na parte frontal do
computador.

d) 01 (uma) porta para mouse padrAo USB 2.0.

e) 01 (ume) porta para ladado padrlio USB 1.0.

f) 01 (uma) porta para monitor de vldeo padrAo oB15 VGA port, com o conectar extemo
na cor azul quando 8 controladora de vldeo for on-board.

g) 01 (uma) porta da interface de rede padrlo RJ45. com conedor externo na cor preta
quando a interface de rede Ethernet for on-board.

a) PadrAo 32bits PCI, PCI.Express ou superior.

b) Devera disponibilizar no mlnimo Ot (um) slot PCI .Express ou superior livre após o
computador Bstar configurado com 08 dispositivos solicitados;

8) O 810S deverá ser do tipo Flash Uemory, utilizando memória nAo volatil e
eletr!camente reprogramSvel.

b) Deverá mostrar no monitor de vldeo o nome do fabricante do computador sempre que
o compulador for inicializado.

c) Deverá possuir reCUf&08 de contro~ de permiaaAo através de unhas, uma para
inlclalizar o computador e outra para acesso e alteraç6es do configuraç6es do 610S.
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a) 01 (uma) controladora SATA 11com no mlnlmo 02 conectares, Integrada à placa-mAe.

b) Taxa de trans.ferência de dados de no mlnimo 3OOMByt.esls ou &uperior.

a) 01 (uma) controladora de vld90 por computador.

b) PadrAo PCI Expreu ou superior.
c) Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no mlnimo

1 monitor de 'lIda0 compativel com padrão VGA ou superior.

d) Tamanho de memória de vldeo de no mlnimo 128MBytes. com mecanismo de
alocaçlo dinAmica ou nAo da memória RAM do sistema. Caso a alocação ~Ja
efetuada de forma dinâmica, o mesmo deveré permitir que parte da memória RAM do
sistema seja alocada para vldeo à medida que seja necessária e liberada quando nAo
estiver sendo usada. Caso a alocação nao seja efetuada de forma dinAmIca, deverá ser
acrescentado â memôria RAM a mesma quantidade de memória ak>cada
exclusivamente para vldeo.

e) Resolução grafica de 1024 x 768 pixels ou 1440 x 900 pixels.

C<ld~rno d6 E'ftp~irlcaçü~s TécnÍ('.a.s
?(J.'Sto poupotempo C!DADE AOEMAR

MOUSE

KITOEAuOIO

B.A.5.2.23

8.A.5.2.22

a) De\lefé &er fornecido 01 (um) moua.e por computador,

b) Mouae tipo óptico com 3 bot6es. sendo 2 para seleçAo de objetos e 1 tipo serol para
roIl1gem.

c) Re•.oIuçAo de no minimo 400dpi.
d) Compatibilidade funcionai e operadonal de acordo com o padrAo PC'98 Sy.tem Design

Guide com conectO" de sinal kienliflCado na cor verde cas.o o de&ktop seja ofertado
com mau.e que utilize o padrão Mini oinn PS/2.

e) Conector do cabo de sinal padrAo usa.

a) Devera ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de
som. 01 (um) Alt~falante por computador.

b) A controladora de som deveu\ ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01
(uma) salda ampliflC8da para canaia e&tereofOnicol e 01 (uma) enlrada para microfone.

c) Deveré ler fornecido AIt~f8lante interno com amplifICador de sinal, de modo 8 eliminar
o uso de caixas de som externas, ou poderio ser Iornecidas caixas de som externas
que aejam alimentadas pela própria CPU, eliminando assim a necessidade em dedicar

uma tomada de alimentaçAo de energia és caixas de som.

C:.ldemo UI;')E~pecític ••çüf.ls Tácnir.~
Posto Puupol.ml'o CIDADE ADEMAR

CONTROLADORA SA TA

CONTROLAOORA DE V{OEO

B.A.5.2.18

~~DESP
Tecnologi:l d. Inf~m.lÇfIo

B.A.5.2.17

B.A.5.2.19 DISCO R{GIDO SATA DE 160GB

a) No mlnimo 01 (um) disco rlgido por computador.

b) Tipo interno 80 gabinete.

c) Disco rlg'do no mlnimo padrAo SATA 11.

d) Cspaddade mlnima de armazenamento por disco de 160GByte&.

e) Velocidade de rotação mlnima de 7200rpm.

f) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 300MByte&ls.

g) Tecnologia de pré-falha SMART (Seu Monitor Analysis Repor! T88t) Incorporado.

8) Deverá ler fornecido 01 (um) monitor de '1ldeo por computador.

b) Tipo TFT (Thin Film Transistor) de Matriz Ativa e tecnologia LCD policromético de 17
polegadas.

c) Formato padrAo 4:3 ou widesaeen 16:9

d) Visibilidade diagonal de 17 polegadas.

e) ReaoluçAo gràftCS mlnlrna suportada de 1260 li: 1024 plxefs 875Hz ou 1440 x 900
pixels 860Hz com dot pitch máximo de O,264nVn.

t) Tempo de respolta de no máximo 8 mlllsegundos.

g) Tratamenlo de superflcle anti-renexlvo e soU-estético.

h) BrUho de no mlnlmo 300 cdIm2.

I) RelaçAo de Contraste de no mlnlmo 500: 1.

D Funções OSD (OnScteen Oisplay) para ajuste de brilho, contra&te, cIock de pixel,
poslçAo horizont8~yer1~I. linguagem, temperatura de cor, regu18gem de cor.

MONITOR DE vtOEOB.A.5.2.24

UNIDADE DE LEITURA DE OVDROMB.A.5.2.20



8) GabInete tipo mlnldesktop (SFF.Small Form Faetor) ou desktop, perrnttlndo 8 utlltzaçao
na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes Intemos e o
funcionamento do computador.

b) Oeveré possuir no mlnlmo 01 (uma) baia de 3 ~ polegadas.

c) DeverA possuir no mlnimo 01 (uma) bala de 5 % polegadas.

d) Oeveré poslulr no mlnimo 01 (uma) bala Intema para disco rigido.

e) Acabamento da chapa do gabinete em micro textUnI fosca com proleçAo contra cargas
e'etroslélicas e cormsAo. .

t) O computador deve possuir botA0 liga/desliga e deve ser desligado por software
mantendo pressionado o botA0, o qual deve pOMulr dispositivo de proteçAo para
prevenir o desligamento addentsl do computador.

g) Devera possuir dlsplay ou leds acoplados no palne4 frontal do computador para Indicar
e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

h) Os equipamentos deverAo possuir gebinete& do tipo toolless, estendo preparados para
que não haja necessidade de utilização de ferramentas para a abertura e fechamento
do gabinete, remoçA0 de drtves ópticos e componentes nos atols PC!.

Deve posslblrttar a Instalação de cadeado ou 18Cl8 de segurança em &lot OU trava
externa do gabinete de forma e Impedir 8 abertura do gablnete.

a) Para o gerenciamento e InventL41riodo computador, devera ser disponibilizado com o
equipamento um agente OMI ou WMI, o qual deveré Informar no mlnlmo O número de
série, fabricante e número do attvo fIXOdo equipamento em campo edltável; modelo e
freqOência de clock do microprocessador; quantidade de memória RAM Instalada;
tamanho total do disco rfgldo; versAo da aios e do sistema operadonallnstalado.

8) Deverá ser entregue Certificado ou Relat6rio de Avaliação de Confonnldade emilido
por um órgão credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o
COMPUTADOR e MONITOR DE VlDEO eslAo em conformidade com a norma IEC
60950 (Safety of Informatlon Technok>gy Equipment lnduding Eletrfcal Bus.iness
Equlpment), para segurança do usuério contra incidenles elétricos e combuslAo dos
maleriais elétricos.

Caderno do E~peclflcaçõe3Ticnir.ll.S
Posto Poupalempo CIDADE ADEMAR

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTARIO

QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

8.A.5.2.2'

'.A.5.2.29

~~DESP
"Jecnologi. da InfQn'TU.Ç60

Mtar disponibilizado no sita do fabricante do equipamento o download dos drivers e
firTT'I\Naresatualizados do equipamento.

f) Caso o computador seJa fornecido com o sistema operadonal Windows Vista. a mesma
deverá estar na adiçAo Business e o Fomecedor deverá obrigatoriamente fornecer a
licença .downgrade- para a versAo mais recente do Windows XP Professlonal verslk>
português e Licença de Uso. bem como conjunto de CO/OVO para relnstalação do
Sistema Operacional e COIOVO de dliver&..

Cadurno df'l EQpociHcaçôos Técnicl'lS
Posto Poupalempo CIDADE ADEMAR

FONTE DE ALlMENTAçAO DA CPU

GABINETE DA CPU

'.A.5.2.28

~~DESP
T*<:no" da In'onTl~o

'.A.5.2.25

a) DeverAo ser fornecidos junto com o computador, todos os 9CesSÓrios e cabos para o
pleno funcionamento do mesmo.

a) O modelo ofertado deve estar em conformidade com O padrlo RoHS (Reslrictlon of
Hazardoua Substances), Isto ê, ser construido com materiats que nAo agridem o meio
8J"!lblente.

a)

O
b)

W c}

••••
J;iw d}

a)

Deveré ser fornecida 01 (uma) fonte de anmentaçAo princ.lpal. neces&érias para o
funcionamento do computador na configuraçAo máxima.

A fonte de alimentaçAo ofertada devera conter o recurso de fator de COrTeçAode
energia ativa ou passiva •.•PFC. (PCNlerFactor Corredion).

Faixa de tonsllo de entrada da 100VAC • 127VAC e da 200VAC à 240VAC • 60Hz,
com se~o manual ou automática de tensAo, capaz de sustentar a configuraçAo
máxima do computador .

Deve ser fomeck:to cabo de anmentaçAo com plugue de 3 pinos.

A fonte deverá ser de no máximo 300 watts de poIêncla. suportando o desktop em SUB

conflguraçAo máxima.

'.A.5.2.30

'.A.5.2.31

RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE

ACESSÓRIOS

a)

b}

c)

d}

a)

'.A.5.2.27 SISTEMAS OPERACIONAIS
',A.5.2.32 ACONDICIONAMENTO
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a) Deverão ser fornecidos Oesktops novos. kiênticoa 8 sem uso anterior. O modekl

afenado deverá estar em linha de produçao, sem prevlsao de encerramento. na data

de entrega da proposta.

8.A.5.3.2.1 PROCESSADOR
a) 01 (um) proceuador, arquilelura J(86, tecnologia de fabrtcaçAo de 45 nanómelros ou 65

nanOmetros e memória cache L2 integrada ao processador.

b) Deverá ser comprovado o desempenho correspondente iA pontuação mlnima de 170

(cento e setenta) obtida com software BAPCO SVSmark 2004 SE no modo

customizado e selecionado o cenário Office ProducUvlty Overall. com 3 (tr~s) iterações.

conforme itens 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4.
c) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia

compatlvel com o padrão ACPI versAo 1.0 ou superior e deverA possuir controle

autométlco para evitar superaquecimento que possa danificé-Io.

k} Alterar em opções de energia opç6e& para -nunca- desligar

I) Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.

8.A.5.3.2.3 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO INDICADOR

a) Instalar o SYSmark 2004 SE.

b) Deafragmentar o disco rigido e reiniciar o micro
c} Executar o SYSmark 2004 no modo customlzado e selecionando SYSmal1t Office

ProductNity com três iteraçóes.

C~:uhnnu do E'õpeciflcaçOfls TécIIIC.'CI
Po:sto Poupa tempo CIDADE ADEMAR

8.A.5.3.2.4 DO RELATORIO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

a) O Indice 8 aer considerado". o SYSmark OfflC8 ProductNity e sera calculado a partir da

mécUa aritméUca dos três valores gerados, desprezando-se a parte fracionAria. Este

rasurtado deverá ser maior ou tgual 80 apontado na e&peclflcaçAo técnica

b) P8l1I fins de comproveçAo de desempenho, é obrigatório que o re.ultado gerado pelo

software seja Impresso e entregue junto com 8 proposta 1écrica. bem como a

conflguraçAo do equipamento utilizado para os teates de benchmark.

c} Deverá ser fomeddo obrigatoriamente à PRODESP, o modelo e a conflguraçAo do

equipamento utilizado nll execuçêo dos testeI d8 benchmark.

~~DESP
T~ da In'ormM;Ao

C••dO(1)O d(~E'6podfíCaçoes TócnicM
Po:o;to PotJpoteml)O CIDADE AOEMAR

PROCESSADOR

CONDiÇÃO GERAL

8.A.5.3.2

~~DESP
Tecnolollin d. InforrnAÇlio

8.A.5.3.1

8.A.5.3.4 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO

PROCESSADOR ICHIPSET)

8) DeverAo ser fornecidos no mlnlmo 2 G8ytes de memória RAM por computador,

configurada para operar em canal duplo (dual channel).

b} Tamanho total de memória RAM suportado pek>computador dever' ser de no mlnimo

8 GByte •.
c} BatTamento de memória no mlnlmo do tipo OOR2 800MHz, capaz do operar com dois

canais simultAneos - -DDR2 Dusl Channer.

IolEM6RIARAM8•••••5.3.38.A.5.3.2.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

a} Formatar o disco rigido com uma única parttçAo NTFS. ocupando o espaço rMximo

disponlvel



~~DESP
Tecnolop ri.l"f~o

Cadamo dfl Et\peclticações Técnir:Ml
Posto POUp<llaml><>CIDADE ADEMAR ~~DESP

T~dalnf~

Caderno d& E<apecíflc3Içõe-s TécníGlILS
Posto Poupatampo CIDADE AOEMAR

B.A.5.3.6 SLOTS PCI

a) Padrao 32bils PCI, PCI.Expros. ou superior.

b) Deverá dlsponlblHzar no mlnlmo 01 (um) slot PCI -Expreu ou superior livre após o

computador 81tar configurado com OI dllposlttvos s.ollcftados;

a) Todos os conectares das portas de entrada/salda de alnal devem ser Identificados no

p8drAo de core. PC-Qg System Oeslgn Gulde, bem como pelos nomes ou Ilmbolol.

b) 01 (uma) porta serial padrAo RS232-C, com conectar externo na cor azul turquesa.

c) 01 (uma) porta paralela padrlo Centronica, com o conector externo na cor vermelha

púrpura et.GUl'O.

cf) No mlnimo 06 (S8Is) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na cor preta,

sendo que pelo menos duas eltejam INrea 8 localizadas na parte frontal do

DISCO RIGIDO SATA DE 160GB

CONTROLADORA SATA

CONTROLAOORA DE vfDEO

B.A.5.3.11

B.A.5.3.10

B.A.S.3.9

a) No mlnimo 01 (1SIl) disco rJgido por computador.

b) Tipo inlerno 80 gabinete.

c)

d)

a)

n
g)

a)

b)

8) 01 (uma) controladora SATA 11com no mlnimo 02 conectares, Integrada à placa.mãe.

b) Taxa de trangferéncla de dados de no mlnlmo 300 MBytes/s ou superior.

d) Devera operar automaticamente nas veJocidades de comunicaçAo de 10Mbps ou

1OOMbpsOU1000Mbps. bem como no modo ful~duplex.

e) Compsl1b1l1dade funcionai e operadonal com os p8drOes IEEE 802.3 para 10bas.eT

(Ethemet). IEEE 802.3u para 100baseTX (Fsst Ethemet) e IEEE 802.3ab para

1000ba.eT (Glgabil Elhemat) ..

f) Ol!l'VerAopossuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot ExecuUon Envlroment

(PXE).

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

b) PadrAo PCI Express ou superior.

c) Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no mlnimo

1 monitor de vldeo compatlvel com padrAo VGA ou superior.

d) Tamanho de memórla de vldeo de no mlnlmo 128 MBytes, com mecanismo de

alocaçao dinâmica ou nAo da memória RAM do sistema. Caso 8 alocação seja

efetuada de forma dinâmica, O mesmo deverá permitir que parte da memória RAM do

sistema seja alocada para vldeo à medida que seja necessária e liberada quando nAo

estiv8r sendo usada. Caso a alocaçAo nAo seja efetuada de forma dinâmica, deverá

ser acrescentado • memória RAM a mesma quanUdade de memória alocada

exclusivamente para vldeo.

e) Resoluçllo gráfica de 1024 x 768 pfxela ou 1«0 x 900 phcels.

PORT AS DE COMUNICAÇ10B.A.5.3.7

o)

n
g)

a)

b)

c)

h)

B.A.5.3.5 PLACA MÃE (MOTHERBOARD)

a) O 8105 devenl .er do tipo Aa.h Memory, utUlzando memória nao .olatll e

eletricamente reprogramével.

b) Deveré aer do pr6prio fabricante, nAosendo 8~toa de terceiros ou CEM,

c) Deverá mostrar no monitor de vldeo o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for Inlclallzado.

d) A In'clalzaçao do computador deverá ser realizada na seq06ncla definida pelo usuArio.

via CD-ROU eJou disco rlgk1o, bem como suportar pela placa de rede através do

racul$() WOL (Waka on LAN) compatl.al com o padrllo PXE (PJ'I>.bool Exacullon

Enviroment).

e) Deverá possuir recursos de controle de permlssAo através de senhas, uma para

Inicializar o computador e outra para acesso e alteraç6es das configurações do 810S.
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GABINETE DA CPU8.A.5.3.17

a) RasoluçAo gr/lfica mlnima suportada da 1280 x 1024 plxels • 75Hz ou 1440 x 900

pixels a 60Hz com doi pitch mâximo de a,264mm.

f) Tempo de resposta de no m'xlmo 8 ml1lsegundos.

g) Tratamento de auperllcie anti-reflexivo e anti-estético.

h} Brilho de no mlnimo 250 cd/m2.

RelaçAo de Contraste de no mlnimo 600:1.
D Funções 050 (O" Scre~m Display) para ajusle de brilho, contraste, pixel, dock, foco,

posM;.Aohorizontel-vertical, linguagem, temperatura de cor, regulagem de cor.

k) Ajuste de po&içAo do gabinete do monitor (horizontar):

Q Conec1or do cabo de .Inal podrAo 0615 VGA.
m) Fonte de alimentaçAo do monitor de vldeo com ajuste automético, suportando faixa de

tensAo de 100vAC B 2~AC, 850 ou 60Hz e cabo de allmentaçAo com plugue de 3

plnoa
n) O gabinete deverá externamente possuir cor semelhante ao do gabinete da CPU, com

botõea para ligar/desligar e da controle digitais, bem como IndlcadOC8SvIsuais para

informar os estados de ligado, espera e desligado.

o) Conformidade com a norma leoa3.

a) Gabinete tipo mlnidesktop ou ultrafino, onde as dimensões nAo podem ultrapassar 26,3

an de comprimento, 25,2 em de largura e 8.9 em de aitura.

b) O gabinete deve permilir a utilizaçAo na poslçAo horizontal e vertical sem comprometer

os componentes intemol e o funcionamento do computador.

c) Deverá ponuir no mlnimo 01 (uma) baia Interna para disco rigido.

d} Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proteçio contra cargas

eletroatâticas e COfTosaO.
e) O computador deve pos&uir botA0 IIga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botA0, o qual deve possuir dispositivo de proteção para

prev&nir o desligamento acidental do computador.

1) Oeveré poa8uil~\tIIapI8You LEOa acoplados no painel frontal do computador para Indicar

e permltlr'J11onltor~'al condições: de funcionamento do mesmo. ~'v .~ ~
g) OI eqúípam'JKltol ~erAo possuir gabinetes do tipo tooUess, estando preparados para ~ f'}: r';..'

, . -':I '//. •.•..~ 'I" . I" ~\ \ . , ij o.....
há). ~de (:1.8 utlll2açAo de ferramentas para 8 abertura e fechamen~t':::' .• . ,,)) '\

. ...tf'.:""." "'''_. ")8~nê\j ~~,~~a~~~~ttlcoa e componente& nos siots PC!. I ~J (';

poSlIt4J!r lialã~.:'d <CadeadOou lacre de segurança em alol ou tr~ .J ()~~ ( )

ga~le ,;~., ":":im~1f8 abertura do gabinete. O ...:~~~~~~.",'\ o..
/

C••d~flHJ!JO E~l,}Cittc. ••çóas, TécnÍ(',~

Pa$W Poupatempo CIDAOE AOEMAR

UOUSE

TECLADO

KIT DE ÁUDIO

8.A.5.3.15

8.A.5.3.14

8.A.5.3.13

c)

d)

a) DeverA ser fornecido 01 (um) Kit de Audio composta por 01 (uma) Controladora de

som, 01 (um) Alto-falante por computador.

b) A controladora de som deveré ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplificada para canais estereofônicos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) Devera ser fornecido Alto-falante interno com amplificador de sinal. de modo 8 eliminar

o uso de caixas de som externas, ou poderAo ser fornecidas caixas de som extemas

que sejam alimentadas pela própria CPU, de eliminando a necessk1ade em dedicar

uma tomada de alimentação de energia às caixas de $Om.

a) Deven't ser fomecido 01 (um) teclado por computador.

b) Teclado com conjunto de no mlnimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

função.
c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrAo PC99 System Oesign

Guide com conectar de sinal identificado na cor hlas, caso o desklop seja ofertado com

tedado que utilize o padrAo Min•..Oin PS/2.

d) Compa1jbi~dade com o padrAo ABNT Varla"t 2.

e} Conectar do cabo de sinal padrAo PS/2 Mlni-Din keyboard port ou padrAo use.

a} Deverá ser fornecido 01 (um) mousa por computador.

b)

c) Taxa de transferênda de leitura no mlnimo de ex para DVD-ROM e de 24X para CO-

ROM.

~~DESP
Tocnologi3 da InfDrm.ao;:ão
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CONDIÇÁO GERAL

ACONDICIONAMENTO

DOCUMENTAÇÃO T~CNICA

ACESSÓRIOS

8.A.5.4.1

8.A.5.3.24

8.A.5.3.22

8.A.5.3.23

8.A.5.4 CONFIGURAÇÃO IV. DESKTOP PLUS

a) DeverAo ser fornecidos manuais técnicos do usuério o de referência contendo todas as

Informações sobre os produtos com as Ins1ruç6e& para InstalaçAo, configuração,

operaçAo e administração.

8.A.5.4.2

a) 05 computadores, os monitores e os acessórios devem estar acondicionados em

embalagens com caixa e calços de proteçAo especialmente desenvolvidos p8ra

suportar o empilhamento e 811vibraçóes.

8.A.5.3.21 QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

a) Davorá .or ontregue Certificado ou Relatório de Avaliaçao do Conformidade omlildo

por um órgAo credenciado peta INMETRO ou Certificado ~lmllar, comprovando que o

COMPUTADOR e MONITOR DE VIDED estio em conformldode com a norma IEC

60950 (Safety of Informatlon Technology Equlpment Includlng Eletrical Business

Equlpment), para segurança do usuérfo contra Incidentes elétricos e combustAo dos

materiais elétricos.

b) Deverá possuir certificação EPEAT na categoria GOLO, wwweoeat net, certiflCBdo

deveré ser entregue junto" propo&ta.

c) Deve apresentar certlficaçAo de compatibilidade eletromagnética e de radiofreqOência.

CISPR 22:1993/ EN55022:904Cla•• B.

a) DeverAa ser fornecidos Desktops novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverA estar em linha de produção, sem previsAo de encerramento, na data

de entrega da proposta.

b)

a)

a) Deveria ser fornecidos Junto com o computador, todos os acessórios 8 cabos para O

~"no funcionamento do mesmo.

~~DESP
"k<noJora da Infomução

•
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8.A.5.3.19 SISTEMA OPERACIONAL

O computador deveré ser entregue com 01 (uma) licença do _Istema operacional MS-

W;ndows XP Professooal, versAo em português, e LIcença detUso. bem como com a

mldla de tnstalaçAo do sistema operacional fornecido.

O computador e todos os seus periféricos deverAo ser compatlvel com o sistema

oper8donal Windowa XP Professional.

Deverá ser comprovado no aceite dos equipamentos que o computador está preparado

pare suportar o Windows Vista Bualneaa, através do selo oficiai Microsoft Windows

Vista C8pable ou outro selo oflclal Mtcrosoft que comprove 8 compatibilidade.

O computador deverá ser fornecido com drivers para 8 Interface de rede, controladora

de vldeo. drive de CO-RW e DVD-ROM, teclado, mouse e damals componentes do

computador. Deverá estar disponibilizado no a!te do fabricante do equipamento o

download dOI driverl e firmwares atualizados.do equipamento.

Caao o computador seja fomeddo com o sistema operacional Windows VIsta, 8 mesma

deverá estar na edlçlo Bu.lne •• 8 o Fornecedor deveré obrigatoriamente fornecer 8

l1cença-downgrade- para a versAo mais recente do Windows XP Professk>nalversAo

português e Lança de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçAo para

reinstalaçAodo Sistema Operacional.

com seleçAo manual ou automéUca de tendo, capaz de sustentar B ronllgurtlçAo

méxima do computador.

Deve 881 fornecido cabo de afimentaçAocom plugue de 3 plnoa.

A fonte deverá ser de no mlb:imo 300 watts de potêncla, suportando o desktop em lua

conf)QureçAomáxima.

~~DESP
Tecno&ogia da Inf~

Deveré ler fornecido 01 (um) conjunto de fontes da allmentaçAo principal, necessárias

par1ilo funcionamento do computador na conflguraçao máxima.

Deverá posaulr eertlflcaç:Ao80 Plul e deverá possuir no mlnlmo 85% de ef\dêncla, para

melhor aproveitamento da energia elétrica.

A fonte de aUmentaçAo ofertada deverá conter o recurso de fator de correçAo de

energia ativa - .PFC. (Power Fador Corredlon).

Faixa de tensão de entrada de 100VAC 8 127VAC e de 20fNAC 8 240VAC • 60Hz,

a)

b)

c)

d)

e)

O

a)

b)

c)

O
W d)

!-'"
.::n

e)

'~

a)



r

• \.

c) Devera ser comprovado o desempenho correspondente. pontuação mlnima de 270

(duzentos e setenta) obtida com software BAPCO SYSmerk 2004 SE no modo

customlzado e selecionado o cenário Offlce Productlvlly Overall. com 3 (três) lteraçOes,

conforme itens 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.

d) O processador deve implementar mecanismos de reduçAo de consumo de energia

compatlvel com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior 8 dever' ponuir controle

automAl1co para evitar superaquecimento que possa danlficá-Io.

C••derno d~ E~peciflcaçbes Téçniu.s
PCl$WPoupal,"'po CIDADE "'DEMAR

MEMÓRI•••8.••••8.4.3

1.••••5.4.4 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE "'UXlUAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)

a) O dlipaet deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o

proceuador de no mlnlmo 1333 MHz, de acordo com o proceuador ofertado.

b) O cnlpaet devera suportar no mlnimo memória RAM do tipo DOR2 com freq~ncia Igual

ou superior a 800 MHz e deverA ser capaz de operar com dois canais simultâneos

(dual channel memory).
c) PoderA opcionalmente possuir controladora ICE padrAo ULTRA ATA/100 com no

mlnimo 1 canal.

8) OeverAo ser fornecidos no mfnimo 2 GBytes de memória RAM por computador,

configurada para operar em canal duplo (dual channel).

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no mlnlmo

8 GByles.
c) Barramento de memória OOR2 de 800MHz, capaz de operar com dois canais

simultâneos - .OOR Dual Channel-.

al O Indice a aer considerado é o SYSmark Offtce Produdivity e aera calaJlado 8 partir da

média aritmética doa três vaLores gerados, dsspreundo-ae a parte fracionâria. Este

fesultado deverá ser maSorou Igual ao apontado na especlficaçao técnica

b) Para fins de comprovação de decempenho, é obrigatório que o resultado gerado pelo

software seja Impresso e entregue Junto com a proposta técnica, bem como a

configuração do equipamento utilizado para 0' t8&185de benchmaOt.

c) DeverA ser fornecido obrigatoriamente ~ PROOESP, o modekJ e a configuração do

equipamento utlUzado na execuçAo dos lestes de benchmark.

~~DESP
Tec:ncdop d. InformaçAo

C,.derno de. E~p6r.ific~çõt'J~ TécnícM
?~tu Pouporempo CIDADE ADEMAR

8.•••.5.4.2.2 PROCEDIMENTOS PRELlMIN"'RES

g)

h)

d)

e)

1)

t)

D
k)

I)

b)

a)

~~DESP
TecooloKin da Infonn;\Çto
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a)

b)

INTERFACE DE REDE

CONTROLADORA DE vfDEO8.A.S.4.9

8.A.S.4.8

a)

b)

a)

b)

e)

a)

b)

c)

d)

a) No mlnlmo 01 (Lrna) Interface de rede por computador.

b) Padr60 PCI. onboard ou placa de rede.

c) Interface de rede padrlo Gigablt Ethemet

d) Deverá operar automaUcamenta nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou

1OOMbp. ou 1(x)()Mbps. bem como no modo full-dup5e)(.

e) Compatibilidade funcionai 8 operacional com 0& padrões IEEE 802.3 para 10b8seT

(Ethemet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethemet) e IEEE 802.3ab para

1000b8&eT (Glgabh Ethemef).

1) DeverAo possuir recursos de Wake on LAN (\NO L) e Pré-bool Execution Enviroment

(PXE).

e) 01 (uma) porta paralela padrão Cenlronica. com o conectar e)(temo na cor vermelha

púrpura escuro.

d) No mlnlmo 06 (Seis) portal. USB versAo 2.0, com OI. conectares externos na cor preta,

aendo que pelo menos dual. estejam localizadas na parte frontal do computador.

e) 01 (uma) porta para mouae padrão USB 2.0.

1) 01 (uma) porta para tedado padrJo use 2.0.

g) 01 (uma) porta para monitor de vldao padrAo 0815 VGA port, com o conector externo

na cor azul quando a controladora de vldeo for onboard, ou 01 (uma) porta padrAo DVI

quando o monitor ofertado possuir esse padrAo de conexAo.

h) 01 (uma) porta da Interface de rede padrAo RJ45, com conector externo na cor preta

quando 8 Interface de rede Ethemet for onboard.

Capacidade de proteçAo contra gravaçAo, realizada por 80ftware ou hardware

(Jumpeamento).

Capacidade de habilitar e desativar use através da BIOS.

Deveré mostrar no monitor de vldao o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for Inicializado.

Deverá possuir, integrado à placa-mãe do computador (onboard), sem adaptações,

subsistema de segurança TPM (Trusted Platafor~ Module) compsllvel com a nonna

TPM Specificallon Verolon 1.2 especificada pelo TCG (Trualed Compuling Group).

Para li ImplementaçAo e uso dos recursos que o TPM em conjunto com o sistema de

segurança orerecem, deverAo I$8r ofertados e entregues todos os programas de

computador necessários pera a utllizaçAo desta tecnologia.

d) A placa-mAe devera pouuir memória nAo volátil, para gravaçao de InformaçOes de

inventério de hardware (pisca mãe, processador, memória e disco) e software, que

sejam acesslvels remotamente pela rede, Independente do estado do sistema

operacional, bem como possuir sistema de alertas pró--ativo&que permitam minimizar o

tempo de recuperaçAo do equipamento defeltuOfio.

e) Deveré estar aderente às especfflC8Ç6es do DASH 1.0 e WS.MAN. definidas pelo

DMTF (Desktop Msnagement Task Force).

f} BIOS, no Idioma português ou Inglês, com 8S earaderisticlls a seguir:

• AtlvaçAo e desatlvaçAo de password medlanle o menu de InlclallzaçAo (setup).

• Senha(s) de proteçao para aceno ao setup do computador,

Recurso para detecçAo automâllc8 de Unidades de discos rlgldos.

Capacidade de bool pela unidade de CD-ROM/DVD.ROM.

Capacidade de Inibir boot pela Unidade de disco 1Ie)(1v818 pela unidade de CD~

ROM.

A pisca mAe deverá pos.sulr o número de série do microcomputador registrado

na 6105.

• Deverá possuir campo ,dltével para InserçAo de numero de património ou

lombo. captu""el por aplk:açAo d. Invenblrio.

g)

O
c..u h)

~
~

~

a)

b)
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a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de

som, 01 (um) AUe>-falante por computador.

b) A controladora de som de ••••erá ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

c) Disoo rlgido padrão SAfA 3.0 Gbps ou superior.

d) Capacidade mlnima de armazenamento por disco de 250 GBytes.

e) Veloddade de rolação minima de 7200 RPM ou superior.

f) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 300 MBytesls ou superior.

g) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Mon~Of Analysis Report Tesl) Incorporado.

J
/

.•.•..r

C.uJerllO t.l~ ::<õpeciflcaçüss Técnir.i'\$
?O$ta Poupatempo CIDADE ADEMAR

MONITOR DE vlDeo

MOUSE

8.A.5.4.16

k)

Q

n)

a) Deverá aer fornecido 01 (um) monitor de \lldeo por computador.

b) Tipo TFT (Thin Film Transistor) de Matriz Allva e lealologia LCO policromélico de 19

polegadas.

c) Formalo padrAo 4:3 ou widescreen 16:9;

d) Vlslbilidada diagonol da 19 polegada •.

e) Resotuçao gráfica mlnima suportada de 1280 li: 1024 pixel, 875Hz ou 14.0 li: 900

pixels a 60Hz com dot pitch mâximo de 0,29 mm.

f) Tempo de resposla de no méximo 8 milisegundos.

g) Tratamento de superflcie anH-renexlvo e 8nt~stétlco.

h) Brilho de no mlnimo 300 cdJm2.

Q

D

8) Dever. ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, do mesmo fabricante

computador.

b) Mouse tipo óptico com 3 botôes, sendo 2 para seleçAo de objetos e 1 tipo setoll para

ralagem.

c) RaaoluçAo de no minimo .o400dpI.
d) Compatibilidade funcionai e operaclonal de acordo com o padrAo pe98 Syslem Deslgn

Gulde com conector de ainsl identificado na cor verde, caso o desktop ,eja ofertado

com mouse que utilize o padrAo Minl-Oin PS/2.

e) Conector do cabo de sina( padrAo use 2.0.

~~DESP
TC'CnoloJin d.l",~

8.A.5.4.15
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KIT DE ÁUDIO

UNIDADE ÓPTICA OVO.RW

8.A.5.4.13

8.A.5.4.12

a} No mlnimo 01 (uma) unidade por computador.

b) Tipo interno 80 gabinete.

c) Untdade gravadora padrAo SATA ou lecnoJogia superior.

d) Velocidades minima' da gravaçêo: 16X OVO+R; 8X OVO+RW; 16X OVD-R; 6X OVO.

RW; 8X OVO+R Dual Layer. 8X OVO-R Dual Layer; 24X CO.R; 32X CO.RW; 12X OVO.

RAM.

e) Velocidades mínimas de regravaçao: 8X DVO+R, ex DVD+RW, 24X CO-RW.

O Velocidades mlnimas de leitura: 2-4X CO-ROM; 16X OVO-ROM.

g) Deverá ser fornecido software para gravaçAo de OVO e CO, compatlvels com os.

padrões suportadOS pela unidade fometida
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AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

8.A.S.4.20

8.A.5.4.21

o)

b)

8) Deve apresentar certificaçfio de compatibilidade eletromagnética e radlofreqOênda.

CISPR 22:1993/ EN55022:1994 Cio •• B.

a) Para o gerenciamento e Inventário do computador. deveré ser disponibilizado com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deverá Informer no mlnlmo o numero de

série, fabricante e numero do ativo fIXO do equipamento em campo editável; modelo e

freqüência de cJock do mlaoprocessado): 'quantidade de memória RAM Inslalada;

tamanho tolal do disco rlgido: versAo da BIOS e do sIstema operacional Instalado.

a) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) licenç8 do sistema operacional MS.

Windows XP Professional, versão em português, e Licença de Uso. bem como com a

mldla de InstalaçAo do sistema operacional fornecido.

b) O computador e lodos 08 seus periféricos deveria ser compatlvel com O sistema

operacional WindOYlS XP Professlonal.

c) Deveré ser comprovado no aceite dos equipamentos que o computador está preparado

para suportar o Windows VIsta Busine&s, através do selo oficial Microsoft Windows

Vista Capable ou outro selo oftelal Microsoft que comprove a compatibilidade.

d} O computador deverá ser fomecldo com drivers para a Interface de rede, controladora

de vfdeo, drtve do CO-RW e DVO-ROM, teclado, mouso e demais componentes do

computador. Devem estar disponibilizado no sita do fabricante do equipamento o

downkJad dos drlvers e flrrnv.fares atualizados do equipamento.

a) Caso o computador seja fornecido com o slatams operacional Windows Vista. a m&sma

deveré estar na edlçAo Buslnas' e o Fornecedor deveré obrigatoriamente fornecer a

lteença "'downgrade- para a versAo mais recente do Windows XP Professlonal varslo

português e licença de Uso. bem como conjunto de CO de recuperação para

relnstalaçAo do Sistema Operacional.

SISTEMA OPERACIONAL8.A.S.4.19

o)

~

d)

o)

c)

b)

al Gabinete tipo mlnidesktop (SFF-Small Fonn Factor) ou desklop, permitindo 8 utillzaçAo

na poslçAo horizontal e vertical sem comprometer OS componentes internos e o

funcionamento do computador.

b) Deverá possuir no mlnimo 01 (uma) bata de 3 Yí pok!:gadas.

c) Deveré pouulr no mlnlmo 01 (uma) bala de 5 % po~gadas.

d) Oeveré ponulr no mlnimo 01 (uma) bala Interna para disco rigldo.

e) Acabamento da chapa do gabInete em micro textura fosca com proteçAo oontra cargas

eJetrostlltlca •. e COl'TosAo.

t) O computador deve possuir botA0 liga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botA0, o qual deve possuir dlsposttivo de proteçAo para

prevenir o desligamento acidental do computador.

g} Deverá possuir display ou LEOa acoplados no painel frontal do computador para IndlcBr

e permitir monitorar a& condl(:Oes de funcionamento do mnsmo.

h) Os equipamentos deverAo possuir gabinetes do tipo 100ne$5, estando preparados para

que nAo haja necessidade de utilização de ferramentas para a abertura e fechamento

do gabinete, remoça0 de drivea ópticos e componnntes nos alots PC!.

Deve possuir sensor de lntrualo do gabinete que emita alertas ao sistema em caso de

abertura do gabinete.

D Deve possibilitar a InstalaçAo de cadeado ou lacre de segurança ern aJot ou trava

externa do gabinete de forma a lmpedlr a abertura do gabinete.

k) Possuir alto-falante Interno ao gabInete que &eJa desativado automaticamente quando

conectado algum dlsposttlvo de áudio externo ~ Interface de som -Iine-out- passando a

reproduçAo do som para esse dispositivo.



8.A.5.5.2.1 PROCESSADOR

C",derno d~ E••per.irlcaçofJs T~Cl1ícl'l$
Po.'Sto Poupa tempo CIDADE AOEMAR

8.A.5.5.2.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

8) Formatar o diACOrlgido com uma única partiçAo NTFS, ocupando o espaço m8ximo

dispo"l"el
b) Instalar o Windows XP Profeaslonal em português (Braail), de preferência usar versão

original em Inglês com Servlce Pack 2.
c) Instalar os drtverl que serAo fornecidos pelo fabricante para todos os dispositivos de

hardware, como chlpu:t, vldea, som e rede
d} Desabilitar atualizaç6es automáticas do Windows Update e o FirewaU (lCF).

e) Ativar 8 exec:uçAo de conteúdo aOvo nas propriedades do Microsoft Internet Explorer.

f) Verificar se todos os disposItivos estAo corretamente instalados no gerenciador de

disposttNOS

g) A resoluçlo da teta deve estar configurado com 1024)(768 pixels. com profundidade de

cores em 32blta 8 75 Hertz de frequ6ncla de aluallzaçAo de tela

h) Allerar memória virtual para o dobro da memória f1.ica (Ex: memória f1sice de 512

MByt•• o> virtual do 1024 MBytol)
Fazer as aegulntea alteraç6as em OpçOes Regionais e de IdIomas do painel de

controle: Guia Opções Regionais - PadF'Oes e FormataçAo = Ingl"s (Estados Unidos);

Guia Idiomas • Serviços de Tel(to e Idiomas de Entrada • Detalhes • Serviços

Instalados. • instalar Inglês (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (IntemacionaQ e

remO'W'er Portugu6a (Brasil)

D D•• abllltar protoçAo do tola
k) Alterar em opçOel de energia opçOes para -nunca- desligar

I) Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.

8.A.5.5.2.3 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO INDICADOR

a) In.tala, o SYSmarl< 2004 SE.

b) Desfragmentar o disco rigido e reiniciar o micro
c) Executar o SYSmark 2004 no modo customizado e sekx:ionando SYSmartt OtrlC6

Productivity com tlês iteraç6es.

~~DESP
Tec~Í11 d- InforrnaçAo

C••derno da E~V~cific••çüp.sTécllír.a:s
Po~to Poupatempo CiDADE ADEMAR

PROCESSADOR

CONDiÇÃO GERAL

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ACONDICIONAMENTO

ACESSÓRIOS

8.A.5.5.2

8.A.5.5.1

8.A.5.4.25

8.A.5.4.24

8.A.5.4.23

categoria Oold, no site: http://www.epeal.net. comprovando que o equipamento atinge

as exigências para controle do impacto ambiental em seu processo de fabricaçAo.

a) Deverao ser fornecidos Desklops novOs, idênticos e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverA estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data

de entrega da proposta.

8.A.5.5 CONFIGURAÇÃO V. DESKTOP PLUS

a) Deverao ser fornecidos manuais técnicos do usuério e de referência contendo todas a&

informações sobre os produtos com 8S instruções para inslalaçAo, configuraçAo,

operação e administração.

a) Os computadores. os monitores e 0$ acessórios devem 85tar acondicionado& em

embalagens com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para

suportar o empilhamento e as vibrações.

a) Deverao ser fornecidos junto com o computador, todos OSacessórios e cabo. para o

pleno funcionamento do mesmo,

~~DESP
Tl'!<ooIogl.' d. InIDnTl:IÇ:\a

http://www.epeal.net.


•
~~DESP
T«noIoglliI d. Inforrnaçào

Cildl'JfnO de Et\pe.clflcaçõe.v Tflenl(';lJ.~
Pu.to Puupalompo CIDADE AOEMAR. ~~DESP

Tecnologl.'1 d.lnf~

Cadarno d~ Especificações Técnit':l'lSl
Po.to PoupaI. mI'o CIDADE AOEMAR

a) DeverAo ser fornecidos no mlnlmo 4 GByles de memória RAM por computador,

configurada para operar em cana' duplo (dual channel).

b) TamanhO total de memórta RAM suportado pelo computador devera ser de no mlnlmo

a OBytes.

c) Barramento d. memória OOR2 de 8OO••••Hz. capaz de operar com dois canais

slmuhAneos - .OOR Dual Channel-.

PORTAS DE COMUNICAÇÃOa.A.5.5.7

d)

a.A.5.5.a SLOTS PCI

a) PadrAo 32bits PCI, PClaExpress ou superior.

b) Devera disponibilizar no mlnimo 01 (um) 510t PCI-Express x1 ou x16 ou superior livre

após o computador estar configurado com os dispositivos 80Ucitados.

a) Todos os conec1ores das portas de entrada/salde de sinal devem ser identttlcados no

padrAo de cores PC.99 Syslem Deslgn Gulde, bem como pelos nomes ou &lmbolos.

b) 01 (uma) porta serial padrAo RS232-C, com conectar externo na cor azul turquesa.

c) 01 (uma) porta peralela padrão Cent~?"ics, com o conectar externo na cor vermelha
~,'li"

"

Senha(s) de proteçAo para aOO6&Oao setup do computador.

• Recurso para detecçao automática de unidades de discos rlgidos.

• Capacidade de boot pela unidade de CO.ROMIOVD-ROM.

Capacidade do inibir boat pela unidade de disco ,nexlvel e pela Unidade de CO-

ROM.

• A placa mie deverá possuir o número de sêrle do mlcrocomputedor registrado

ne BIOS.

• Deve~ possuir campo editével pare inserçAo de número de património ou

tombo, capturAvel por apllcaçAo de Jnventérfo.

• Capacidade de proteçAo contra graveçêo. realizada por software ou hardware

Oumpeemento).

Capacldsde de h.bilila, e dosativa, US9 alrevés da 910S.

g) Deverá mostrar no monitor de vldeo o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for Inicializado.

h) Deverá possuIr, Integrado à plaea-mãe do computador (onboard), sem adaptaçóes,

subsistema de segurança TPM (Trusted Plataform Module) ~mpalivel com a norma

TPM Speclflcatlon VersJon 1.2 especfficada pelo TeG (Trusled Computing Group).

Para a Im~ement8çAo e uso dos recursos que o TPM em conjunto com o sistema de

segurança oferecem, deveria ser ofertados e entregues todos os programas de

computador necessários p8re 8 utlllzaçAo desta tecnokJgla.

257

MEMÓRIA

a.A.5.5.. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)

O chlpaet deverá suportar velocidade do barramento de comunlcsçlo com o

processador de no minlmo 1333 MHz, de acordo com o processador ofertado.

O chlpsal deve"l suporta, no mlnlmo memória RAM do tipo DDR2 com lroqOêncla Iguel

ou superior 8 800 MHz e deverá ser capaz de operar com dois canais simunêneos

(dual channet memory).

Poderé opcionalmente possuir controladora IOE padrêo ULTRA ATN100 com no

mlnlmo 1 canal.

D8Yer~ possuir controladora SATA com no mlnlmo 4 conectares 8 suporte 8

ImplementBçAo de RAIO 1.

O~verá Implementar mecanismos de radOçAo de consumo de energia compatlv&l com

o padrAo ACPl versAo 1.0 ou superior.

a.A.5.5.5 PLACA MÃE (MOTHER90ARD)

Capacidade de acesso à BIOS através de outro computador conectado na rede no

momento da Inicialização do POST;

Capacidade de redirecionamento do boat do computador pela rede através do U80 de

CO.ROM, disco nexlvel de 3 1/2 ou arquivo de Imagem no formeto ISO (CO e OVO

ROM) localizados em outro computador, com acesso 8 Interface remotamente.

Capacidade de permitir O acesso remoto 80 computador. mesmo com este desngado

ou com OSIstema Operacional travado ou Inacesslvel.

A plaea--mAe deverá possuir memória nAo veletil, para gravaçA.o de InformaçOes de

Inventário de hardware (placa mAe, procesedor, memória e disco) e softw8re, qué??{~

sejam acesslveis remotamente pela rede, Independente do estado do sIstema } I
operacional, bem como possuir sIstema de alertas prO-ativos que permitam mlnl!fiÍ~r,o~ ••. r;A~It.{:'" ,iJt.. .~.,~<;

tempo de recuperação do equipamento defeituoso. "'0' ~,b~;o':'~~:XA';.~ .
e) Deverá estar aderente às especificações do OASH 1.0 e W5-MAN, deflnkl" ,~ .•I.!;;;;:.) t';."-'.~ ''''"'',

DMTF (Desktop Management Task Force). ~~ '''j~ 1b"'o. :;.'~;r~'~"'~;~;.....~
o ••••",o4,.~, "tI,:,.••,.,1. .',,/ ..•.. ' 1

O 810S, no Idioma português ou inglês. com 86 caracterlstlca6 8 segui ~:I. ).C .••J;- 'i/. i 'l~
.~' ~.á -,. C '.I..., t':-• Ativação e desatlvaçlo de password mediante o menu do.•' a-qz~çAo(se 4A '1, ~"..' ': '~"'_.

.•• ..1~ -t.('fj ::+: I~ <"¥ o. '.' "{)

'):l ...~." "v - ~)' '. "',CJ

• "V:.' ":(', -Ir -i-{ ~' •• -;,.r ~ c.,
v' ~'~ ...,.'"~ ' '.,-,'~'. ~••~ .$. "'~ if <'$"l.,. ':", '.~,
''',,", ;"Uo~~~f •.r"'''~~.(~OJ', ...., ,r'

..,-i.....•..•~~t';;:."",,'{\~~(I. ••\.

"\;:'>;~y""~~"""~~':~(f
":>:';:\~'" . ~

"'.,~ ''''o

a.A.5.5.3

a)

b)

o)

d)

a)

O a)

W

Q••••• b)

-;,o
\

o)

d)



h) 01 (ume) porta da interface de rede padrão RJ45, com conector externo na cor preta

quando 8 interface de rede Ethemel for onboard.

./
/'

C.uJ~rno ele E't\peclnellçÕf!~ TécnletlS
Po~to Poupatampo CIDADE ADEMAR

(um) mouse por equipamento, do mesmo fabricante

TECLADO

KIT DE ÁUDIO

8.A.5.5.14

8.A.5.5.13
a) Deverá ser fomechjo 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de

som, 01 (um) Alto-falante por computador.

b) A controladora de som dever' ser onbo8rd ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplificada para canais estareofOnicos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) Devera ser fornecido Alto-falante interno com amplificador de .inal, de modo a eliminar

o uso de caixa. de som externas. ou poderAo ser fornecidas caixas de ~m externas

que sejam alimentadas pela própria CPU, de eliminando a necessidade em dedicar

uma tomada de a1imentaçAo da energia és caixas de som.

c)

a) Dever. ser fornecido 01 (um) teclado por equipamento, do mesmo fabricante

computador.
b) Teclado com conjunto de no mlnimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

b) TIpo interno 80 gabinete.

c) Unidade gravadora padrAo SAlA ou tecnologia superior.

d) Velocidade. mlnlma. de gravaçllo: 16X DVO+R; 8X DVO+RW; 16X DVO-R; 6X OVO-

RW; 8X DVD+R Dual Lay"" 8X DVO-R Dual Lay"" 24X CO-R; 32X CD-RW; 12X DVD-

RAM.

e) Velocidades mini mal de regrsvaçAo: 8X OVD+R, 6X OVD+RW, 24X CO.RW.

ry Velocidade. mlnlma. da leitura: 24X CO-ROM; 16X DVD.ROM.

g) Oeveri ser fornecido software para gravaçlo de OVO e CO, compatlveis com os

padrões suportados pela unidade fornecida.

~~DESP
Tec::r1Oloala da '"formação

•
c..uJernu dft E~pecifi4.:a:çü~ T8Clliu .."I

PO-.to PoupatemjJQ CIDADE AOEMAR

DISCO RIGIDO DE 250GB

CONTROLADORA SATA

CONTROLADORA DE VIDEO

INTERFACE DE REDE

8.A.5.5.10

8.A.5.5.9

8.A.5.5.8

a)

b)

c)

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

b) Padrêo PCI Express ou superior.

c) Controladora offboard com memória de vldeo de no mlnimo 256 MBytes.

d) Tipo de conedo padrêo DVI ou DMS59, compaUvel com o monitor LCD ofertado neate

item.
e) Resolução gráfica mlnima de 1280 x 1024 pixels.

f) Deverá ser compatlvel com DirectX 9, para suportar o Windows Vista Business.

a) 01 (uma) controladora SATA 11com no mlnlmo 04 conectares, Integrada.l\i plaea-mAe.

b) Taxa de transferênda de dados de no mlnlmo 300 MBytesls ou superior.

a) No mlnlmo 01 (uma) interface de rede por computador.

b) Padrão PCI, onboard ou ptaca de rede.

c) Interface de rede padrAo Glgabit Ethemel

d} Devera operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou

100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.

e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrOes IEEE 802.3 para 10bsseT

(Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fost Ethemet) e IEEE 802.3Bb para

1000baseT (Gigabit Ethernel).

f) DeverAo possuir recursos de Wake 00 lAN (WOL) e Pré-bool Execution Envlroment

(PXE).

~~DESP
Tcenol0il:1 d. 'nronn.1Ço'W



•
CadtN'no dPJ E-a.pecitlcaçOes Tácníc'ol'l$

Posto Poupalempo CIDADE ADEMAR

•
C:.tderno de (;'\lpecHicaçü~ TAcnlr.l'I.s

Posto Poupa tempo CIDADE ACEMAR

SISTEMA OPERACIONAL

FONTE DE AUMENTAÇÃO DA CPU

8.A.5.5.18

8.A.5.5.18

c)

a)

d)

b)

a) Dever' ser fornecido 01 (um) conjunto de fonle& de alimentaçao principal, necessarias

para o funcionamento do computador na conflguraçlo méxima.

b) A fonte de alimentaçAo ofertada deverfl conter o r&curao de fator de correçAo de

energia ativa ou paaslva _ -PFC. (Power Fador Corredion).

c) Faixa de tensAo de e~trada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC é 60Hz,

com seleçAo manusl ou automóilUca de tensão, capaz de sustentar a configuraçao

máxima do computador.

cf) Deve ser fornecido cabo de allmentaçAo com plugue de 3 pinos.

s) A fonte deverá ser de no máximo 300 watts de potência, suportando o desktop em sua

configuraçAo máxima.

f) O computador deve possuir bota0 liga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botA0, o qual deve possuir diSpOsitivo de proteçao para

prevenir o desligamento acidental do computador.

g) Devera posauir display ou LEOa acoplados no palner frontal do computador para indicar

e permitir monitorar as condiçOes de funcionamento do mesmo.

h) Os equipamentos deveria possuir gabinetes do tipo tooll8&s, estando preparados para

que nAo haja nec8ukfade de utl1l2açAo de rerramentas para 8 abertura e fechamento

do gabinete, remoçA0 de drives ópticos e componentes nos 810t&PCI.

Deve possuir sensor de InlnJ~ do gabinete que emita alertas ao sistema em caso de

abertura do gabinete.

D Deve possibilitar a lnstalaçAo de cadeado ou lacre de segurança em slot ou trava

externa do gabinete de ronna B Impedir a abertura do gabinete.

k) Possuir allfrfalante Interno ao gabinete que seja desativado automaticamente quando

conectado algum dispositivo de iludia externo â interface de som -Une-out- passando a

reproduçAo do som para esse disposiUvo.

GABINETE DA CPU

MONITOR DE vfDEO

8.A.5.5.17

8.A.5.5.16

a)

b)

c)

d)

a)

a) Devera ser fornecido 01 (um) monitor da vldeo por computador.

b) TIpO TFT (Thin Film Transistor) de Matriz Ativa e tealok>gla LCO pollcroméllco de 19

polegodes.

c) Formato padrAo 4:3 ou wldescreen 16:9

d) Vi8ibi~dade diagonal de 19 polegadas.

a) RasoluçAo gréfica mlnlmo suportada de 1280 X 1024 p1xeb a 75Hz ou 1440 x 900

p!xels a 60Hz com doi pltch mllixlmo de O.29mm.

f) Tempo de resposta de no mblmo 8 millaegundos.

g) Tratamento de !UJperfJcieanti-reftextvo ti anU-e&tétlco.

h) Brilho de no m{nlmo 300 cd/m2.

O ReleçAo de Contraste de no mlnlmo 1000:1.

j) Funções 050 (On Sereen Dlsplay) para ajuste de brilho, contraste, plx8l, doek, foco,

posição horizonlal.verUcal, linguagem, temperatura de cor, regulagem de cor.

k) Ajuste de posk;Ao do gabinete do monitor (horizontal);

I) Conedores dos cabos de alnal padrões VGA e OV!.

m) Fonte de alimentaçAo do monitor de vldeo com ajuste automático, suportando feixe de

tensAo de 100vAC 8 24OVAC, a 50 ou 80Hz e cabo de alimentaçAo com plugue de 3

pinos

n) O gabinete deverá externamente possuIr cor semelhante 80 do gabinete da CPU, com

botões para Ugar/desHgar e de controle digitais, bem como Ind~ore8 vlwals para

Informar os estados de I~do, espera e desJlgado.

o) Conformidade com a norma TC003 e regIstrado no EPEAT Em conformidade com a

norma TCO'03 e registrado no EPEAT (Elelronlc Product El"Nironmental Assessment

Toor) como categoria SlIver ou GoId comprO\o'adono de wwweoeat neL

e) Compatlbifidade funcional e oper8cional de acordo com o padrAo PC98 $ystem Deslgn

Gukle com conector de a1n81Identificado na cor verde, caso o desktop seja ofertado

cnm mousa que utllza o padrllo Mlnl.Oln PS/2.

O Conector do cabo de sinal p8drAo usa 2.0.

'-



•

computador. Dever#) estar disponibilizado no site do fabricante do equipamento o

download dos drtver, e firmwares a1ualizadosdo equipamento.

e) Caso o computador seja fornecido com o sistema operacional Windows Vt5tB, a mesma

deveré estar na ediçao Buslness e o Fornecedor deverA obrigatoriamente fornecer 8

licença -downgrade" para a ver&ào mais recente do Windows XP Professional versão

português e Licença de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçAo para

relnstalaçAo do Sistema Operadonal.
8.A.5.6 CONFIGURAÇÃO VI. SERVIDOR DE REDE

a) OeverAo ler fornecidos manuais técnicos do uauério e de referência contendo todas as

Informaç6ea sobre os produtos com as Instruções para lnstataçao, conflguraçAo.

operaçAo e administraçAo.

Cad,*,n~ de E:~eclncaçous Tecnit",as

Posto POupdtampo CiDADE AOEMAR

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA8.A.5.5.26

~~DESP
Tecno&cJeta da Inform.çAo

COldefllo da E'Opecí flcaç()es T écnicM
PO$to Poupatempo CIDADE ll.DEMAR

~~DESP
Tecnolog~ d* Infonn~'\o

PROCESSADOR

TIPO DE SERVIDOR

CONDiÇÃO GERAL

8.A.5.6.3

8.A.5.6.2

8.A.5.6.1

a) O servidor deverá ser fornecido com 01 processador com tecnologia Quad-Core,

a) Servktor tipo Monoproceasado de arquitetura x86 com 1 processador.

b) Gabinete tipo Torre e suportar a conversA0 para formato rack quando adquirtdo o

devido klt de conversA0.

a) Deveria ser fornecidos Servidores. novos, idAnticos e sem U50 anteriof. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produçAo, sem previsAo de ence"smento, na data

de entrega da proposta.

especialmente desenvoMdos para

RESPONSABILlDAOES COM O MEIO AMBIENTE

QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENT ÁRIO

8.A.5.5.22

8.A.5.5.21

8.A.5.5.2D

a) Deverá :ser entregue CertIficado ou Relat6rio de AvaliaçAo de Conformidade emItido

por um 6rgão credenciado pelo INMETRO ou CertifIcado simitar, comprovando que o

COMPUTADOR e o MONITOR DE VIDEO estao em conformidade com a norma IEC

60950 (Salely 01 Information Technology Equipment Indudlng ElelI1cal Bus.lness

Equlpment), para segurança do usuérlo contra Incidentes elétricos e combustAo dos

materiais elétricos.

o)

a) Para o gerenciamento e inventário do computador, deveré ser disponibilizado com o

equipamento um agente 0...,1 ou WMI. o qual deverá informar no mlnimo o numero de

série. fabricante e número do ativo fixo do equipamento em campo editével; modelo e

freqOêncla de clock do microprocessador. quantldede de memórla RAM Instalada:

tamanho total do disco rlgido: versllio da BIOS e do sistema operackmal instalado.

a) O modelo do equipamento ofertado deveré estar registrado no EPEAT (E~ctronic

Product Environmental Assessment Toar) da Agência de ProteçAo Ambiental (EPA),

nas categorias Bronze, Silver ou Gold, no site: http://www.epeel.net. comprovando que
exigências para contrcMedo impacto ambiental em &.eU

http://www.epeel.net.
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•
~~DESP
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C•••dillrno d(\ Eupedtlc"çbus Tt:cnic:lt!~
PO$to PoUpateml)O CID AO E AOEMAR

a) 01 (uma) controladora de vldoo por servidor.

b) Tamanho de memória de vldeo de no mlolmo 8 •••.•Byles.

c) Suporte a resoluçAo gráfica de '1024 x 168 pixels.

c) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou

l00Mbps ou l000Mbps. bom como 110 modo ful~duplex.

d) Compatibilidade funclonal e operaclonal com os padrões IEEE 802.3 para 10baseT

(Elhemet), IEEE 802.3u para l00baseTX (Fa.t Elhemel) e IEEE 802.3ab para

1000beseT (Glgab~ Elhernet).

e) DeverAo possuir recursos de Wake on LAN (\NOL) e PXE.

8.A.S.6.S CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO'

PROCESSADOR (CHIPSET)

o) O chlpaet deverá suportar veloddade do barramento de comunJcaçao com o

processador de no mlnlmo de 1GHz.

b) O chipset deveré suportar no mlnlmo mem6J1aRAM do llpo DDR.2 ECC ou FBD ECC

com freqOêncla Igualou superior 8 667MHz.

c) Controlador de memória deverá suportar correçAo de erro de 1 bit e detecç.Ao de erro

de 2 M. (ECC).

d) Barramentos de comunicação baseados nos padr6es PCl ou PCI.X ou PCI.Express.

e) Deverá Implementar mecanismos de reduçAo de consumo de energia compatlvet com

o padrêo ACPI versAo 1.0.

8.A.S.8.l0 CONTROLADORA DE vlDEO

CONTROLADORA DE DISCO RfGIDO

UNIDADE DE LEITURA DE DVD-ROM

8.A.5.8.11

8.A.S.S.U

a)

b)

8.A.S.8.12 DISCO RIGIDO

a) No mlnlmo 02 discos rlgldo •. por servidor.

b) TIpo hot p1uggable. .

c) Capacidade mlnima de armazenamento por disco de 146 GBy1es.

d) Velocidade de rotaçAo mlnima de 10.000 RPM.

e) Disco rigldo padrAo SAS d" 3 Gbps ou superior.

a)

b)

c)

8) No mlnimo 01 controladora por servidor sufidente para conlrole dos discos rlgldoa.

b) PadrAo PCI onboard ou se offlMJard deverá ser no mlnimo padrão PC1.X.

c) DevlMâ possuir canais suflCienles para o controle dos discos rlgidos soficitados.

d) PadrAo SAS ou superior.

e) Deverá possuir recurso hot pluggable.

f) Taxa de transferéncla de dados de no mlnimo 300 MBytes por segundo.

g) Deverá pennilir a lmplementaçao dos nlvels de RAIO Oe 1.

h) A. fundonalldades de arrav deverAo ser ImplementáveIs e configuráveis por hardware

através da utilllérlo especifico .

PORTAS DE COMUNICAÇÃO8.A.5.6.8

a)

b)

c)

d)

.)

8.A.S.8.S

8.A.S.8.8 BIOS

a) O 810S doveré aer do tipo Flash Memory, utilizando memória nAo volátil e

eletricamente reprogramével.

b) Devera mostrar no monitor de vldao O nome: do fabricante do aervtdor sempre que o

servidor for inicializado.

c) A InldallzaçAo do aervktor devera ser realizada na seqOência definida pelo usuério. vla

disquete elou C()'ROM elou disco rlgldo, bem como pela placa de rede através do

recurso WOL (tNake on LAN).

d) Deveria possuir recurso. de controle de permlsaAo alnlVes de senha •., um~ para

Inicializar o servidor e outra para ece•.ao e atleraçOes das conflguraçOes do 810S.

8.A.S.8.7 SLOTS PCI

a) PadrAo 32bha e10u 64btta PCI-X, PCI-Expreas ou superior.

b) O servkfor devem disponIbilizar no mlnlmo 2 •.Iots PCI-X ou PCI-Express Uvres após

atendimento de toda5 86 caraclerlstlcas aoridtadas.

INTERFACE DE REDE

a) No mlnimo 02 portas de rede por servidor,

b) Inlerface de reda padrão Glgablt Ethemel.J
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•

a) Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vldao equipamento. do mesmo fabricante do

servidor.

d) Capacidade mlnima de armazenamento de 200 GBytes sem compactaçao.

e) Taxa de gravaçao nominal de no mlnlmo 40 MBytesls

f) Taxa de compressão mlnlma de 2:1.

g) Deverão ser rorneadas 2 mldias para backup de dados e 1 mldia para limpeza

compatlvel com a unidade de backup ofertada.

a) Devera ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, do mesmo fabricante do

servidor.
b) Mouse. tipo óptico, com 3 botões, sendo 2 para $8laçAo de objetos 8 1 tipo semil par.

rolagam.

c) Resolução de no mlnimo 40Odpi.

d) Coneetor do cabo de sinal padrAo USB.

CadlMllo de i:<&peciflc••çúes Técnk.as
Posto Poupalempo CIDADE ADEMAR

FONTE DE AUMENTAÇÃO DA CPU

GABINETE OA CPU

8.A.S.6.1.

8.A.S.6.18

a) O servidor de\lerá ser fornecido com 02 fontes de alimentação, neces&áriaa para o

funcionamento na sua configuraçAo máxima.

b) A••fonte ••de ellmen1açêo deverAo aer redundantes e hot pluggable.

c) Faixa de tensão de entrada de 100 - 240Vac • 60Hz com chav8smento aulorMtico de

voltagem, capaz de sustentar a conftguraç.Ao máxima do servidor.

d) Deverão ser fornecidos. cabos de alimentação com plugue de 3 pinos para cada fonte

de alimentação fornecida.

a) Deverá ser gabinete tipo torre e suportar a conversA0 para formato reck quando

adquirido o devido kit de cooyer.ao.

b) Oeverâ pos5ulr no mlnlmo 04 balas frontais para discos rlgldos hot pluggable.

c) Deverá possuir display ou LEDs acoplados no painel frontal do servidor para indicar e

permitIr monitorar 81 condições de funcionamento do mesmo indicando elertas e falhas

de hardware.

m) Fonte de alimentaçAo do monitor de vldeo com ajuste 8utomético, suportando faixa de

tendo de lOOVAC e 240VAC. e 50 ou 60Hz e cabo de elimontaçllo com plugue de 3

plnoa.O gabinete deverá externamente polsulr cor aeme!hante ao do gabinete da CPU,

com botOes para ligar/desligar e de controle digitais, bem como indadores visuais

para informar os estados de ligado, espera e desligado.

n) Em conformidade com a norma TCO'03 eJou registrado no EPEAT (Eletronlc Product

Envlronmental Assessment TooI) como categoria Sllver ou Gold comprovado no slte

WNW.epeal.nel

~~DESP
Te<.noIosiada Inf~o

Cadamo da E¥pocificaçof)s Tilcnic1lS
;>0$\0 Poupat.mpo CIDADE ADEMAR

MONITOR DE vtOEO

MOUSE

TECLADO

8.AoS.S.17

8.A.S.6.16

8.A.S.6.IS
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por equipamento, do mesmo fabricante do

servidor.
b) Teclado com conjunto de no mlnimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

função.
c) Compatibilidade com o padrão ABNT Variant 2 ou padrAo internacional.

d) Conector do cabo de sinal padrão use.

~~DESP
Tecnologia da Inform"9't0

8.A.8.6.20 SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO SERVIDOR



•
C~derno d& E&pQciflc;,açôl!I$ Técnlr.Ml

Po.ta Poupo'empo CIDADE ADEMAR

•
ik~DESP
TecnolOll:la da Infonn,~ç:'jo

Cadt~rno dt'\:1:1lpecíflcações Tt\Çf)\Cl'I$

Pw.;IO Puup.'eml'o CIDADE ADEMAR

c) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibllity Lhot) da Red

Hei para o sistema operacional Red Hei Enterprise Linux 5 li ler comprovado através

do Ilnk hftps:Jlhardware.redhat.com.

cf) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility Liat) da

Novell para o sistema operacional Suse Linux Enterpris8 Server 10 8 ser comprovado

atrevês do lInk http://daveloper.novell.conVyet.8earchlSearch.j$p.

a) DeverAo ser fomecldos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as

InformaçOes sobre os produtos com as InstruçOes para Instalação, configuração,

operaçAo e administração.

8.A.8.8.22 DRIVERS

a) Deveré sef fomeddo obrigatoriamente junto com o servidor, CO', contendo todos 08

drivers para o servidor orertado para as vers6e1i dos slslemas operacionais citados no

hem .Compatlbilldades. (Interface de rede, controladora de disco rlgido, controtadora

de vldeo e demais componentes que o acompanham) poaslblUtando 80 usuério

facilidades na lnstalaçAo do sistema operaclonal.

8.A.8.6.23 QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

a) Dever' ser entregue Certificado ou Relatório de Avallaçao de Conformidade emitido

por um orgAo credencledo pelo INMETRO ou Cl!tf1fflcado similar, comprovando que o

SERVIDOR e o MONITOR DE VlDEO •• IAo em conformldede com a norma IEC 60950

(Safety of Informatlon Technology Equipment Indudlng Eletrical Buslness Equlpment),

para segurança do usuário contra Incidenles e1lttricoa e combustAo dos materiais

ol~lrIcoa.

a) O modelo ofertado deve estar em conformidade com o padrAo RoHS (R86trlctlon of

Hazerdoua Subslances), Islo " ser construido com meterlala que nao agridem o melo

8mb~nle.

8.A.8.6.2.

8.A.8.6.28

RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE

ACESSÓRIOS..,
a) D~8r10 ser fornecidos Junto com o servidor, todos os aces$Órios 8 cabos para o pleno

funcionamento do mesmo.

a)

8.A.S.6.27 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA S' ~r~~

http://daveloper.novell.conVyet.8earchlSearch.j$p.


8.A.6.1 UNIDADE GRAVADORA E REPRODUTORA EXTERNA DE OVO

•
Caderno dt' E:•••~clflc:.lçõ*S Técnif.as

j)Quto Poupatf!ft'lpo CIDADE ADEMAR ~~DESP
Tecnoioata da lnl~

8.A.6.1.1 QUANTIDADE

Caderno Ú6 E"pycílic<tçõf:s Tecnir.1lS
P(;.çto Poup;1t3rnpo CIDADE ADEMAR

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

B.A.S GRAVADOR E REPRODUTOR DE CO E OVO EXTERNO

8) DeverAo ser fornecidas unidadea gravadoras nOV8S, idênticas e sem U$O anterior, O

modek> ofertado dever. estar em linha de produção, sem previsAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

RELSTR.22412009 v.l • AGOSTO/200B 8.A.6.1.2 TIPO DE UNIDADE GRAVADORA

8) Unldado de gravaçAo externa.

8.A.6.1.3 CARACTERlsTICAS TECNICAS

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especlrlcaç6es técnicas

mlnimas necessárias 85 quais o produto ou seNiço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

'-

a) A unidade deveré suportar capacidade de armazenamento de no mlnlmo 8.5G8ytes

com possibilidade de gravaçAo de dados, vldeo e áudio em mldlas DVD+R. DVO.R,

DVO+RW. DVD-RW. DVO+R da dupla camada. CD-R a CD-RW;

b) Taxa da transfarência +/. (GravaçAo): DVD+R DL: 4x. DVO+RW: 4x. OVD.R: 8x. DVO.

RW: 4X, CD-R: 24x. CD.RW: 16x;
c) Taxa de tranoferéncla +/. (leitura): OVD+R: IOx. DVD+R DL: 8x. DVO+RW: 8x. OVO.R:

IOx. DVD-RW: 8x. CD.RIROM: 4Ox. CD-RW: 4Ox;

d) Tempo médio de BcessO deveré. ser. CQ..ROM: 110msec, DV[)'ROM: 130msec. DVO~

RAM: 130msec;
e) Capaddade do buffer deverá ser de no mlnlmo 2 MS com teste de buffer em

andamento;



8•.0..7.1CONFIGURAÇÃO l-IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA\'•..

a;~DESP
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ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.7 IMPRESSORAS

8.A.7.1.1 QUANTIDADE

a) a) Deveré Sef fornecidas Impressores novas, idênticas e sem uso anterior, O

modelo ofertado deveré estar em linha de produçAo. sem prevlaAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

RELSTR.233120OSv.l - AGOSTO/2009 8."-7.1.2 TIPO DE IMPRESSORA

8) Pâglna monocrométlca com tecnologia Laser;

8."-7.1.3 CARACTERlsTICAS TECNICAS

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fomllCB as especl1lceções técnicas

mlnlmaa necessárias ., qual, o produto ou &ervlço ofertado pela proponente dever'

obrigatoriamente atender.

a) Velocidade nominal de Impressão mlnlmo de 30 (trinta) PPM;

b) Processador com velorJdade mlnlma de 400 MHz;

c) Possuir dispositivo automático que permita a Impressão frente e verso (Duplex);

d) Resolução mlnlma real de 1200 X 600dpi;

e) DeverAo ser fornecidos no mfnimo 128 (cento e vinte e oito) MBytes de memória;

f) Volume mensal de Impressão suportado dever' ser dei no mfnlmo 100.000 pagInas:

g) Entregar para cada Impressora 01 (um) Kit de cartucho de toner Preto:

h) Toner e cilindro Integrado em um único elemento sem uso de krt adaptador;

i) Supor1ar linguagem da Impres80ra Post Script levei 3 e PCL 6;

D Compatlvel com os al8terT\lllsopereclonala Linux Ubuntu versAo do kemel 3.1. MS-

Windowa. 2000 e XP Profissional ou mais recente:

k) Possuir racuRo para ImpressAo por senha,

8."-7.1.4 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

a) 1(uma) Interface de comunlcaçAo USB versão 2.0 ou &uperk>r e 1(uma) interlace

Ethernet com 1 (uma) porta RJ-45 com detecção autométlca para a9 velocidades de

10Mbps e 100Mbps Bas.eT.

8•.0..7.1.5 SERVIDOR DE IMPRESSÃO

B)

b)

c)

a)

b)



•
8.A.7.2 CONFIGURAÇÃO li_IMPRESSORA LASER OU lED COLORIDA

C.dl!fFlO de E\\pecífic~çõe3Técnic3S
Posto Poupatempo CIPADE ADEMAR

QUANTIDADE8.A.7.2.1
a) Deveré ser fomecidas impressoras novas, ktênlicas e sem uso anterM>(. O modelo

ofertado deverA estar em linha de produçAo, sem prevlsAo de encerramento, na data

de entrega de proposta.

C••d~rno de E'ap~lflc;açüe~ TÁ(;nicM
Pc.to Poupul.:npo CIDADE ADEMAR

c) O software deveré suportar aplicação gréflC8 Windows ou via Browaer Web. executada

em qualquer estaçAo da rede k>cal, sob sistema operacional Linux, M5-Windows 2000

e XP Profissional ou mais recente:

d) Permitir funções de controle como conOguraçAo de endereço IP;

e) Com funções de supeNisAo como: MonitOfaçAO da sltuaçao operacional da Impressora

quanto é prontalfora de linha, sem papel na bandeja, papel enroscado 8 nlv'" de loner.

a) Fornecer 1(uma) bandeja principal (padrão) para fonnutário A4, Carta e Oficio devendo

a mesma suportar no mlnlmo 500 (quinhentas) folhes padrão A4,

a) Fornecer para cada impressora cabo de alimentaçAo e cabo use, para conexão da

Impressora 80 computador.

a) A impressora de ..••era possuir, painel de controle com display para exlbiçao de status

operacional;
b) O nlvel da ten&âo de allmentaçao de••••erâ ser de 115 v a 60 Hz, com tolerAncla de +f.

10% sem o uso de adaptadores de tensão.

a) Devera ser fornecido utilitário tipo -drtve(" da impressora;

b) Suportar sistema operacional Linux, MS.Wlndows 2000 e XP Profissional ou mais

recente:
c) Possuir funçOes operacionais tais como: tamanho do papel. resoluçao e quantidade de

cópias.

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

CARACTERISTlCAS TÉCNICAS

TIPO DE IMPRESSORA

8.A.7.2.4

8.A.7.2.3

8.A.7.2.2

a) Velocidade nominal de impressAo mini ma de 22 (vinte e duas) PPM em preto ri 22

(vInte e duas) PPM em cor;
b) Tempo da salda da primeira pagina de até 15 segundos em mono;

c) processador com velocldade mlnlma de ~50 MHz;
d) Com dispositivo automéllco que pennila 8 impresa.Ao frente e verso (Ouplex);

.) R•• oluçao mlnlma ,eal d. 1200 X 6OlJdpl;
1) Com no mlnlmo 128 (cento e vinte e oito) MBytea de mem6r1a, expanslval até no

mlnlmo 512 (quinhentos e doze) MBylea;
g) Volume mensal de ImpressAo suportado deveré ser de no mlnimo 55.000 pliginas;

h) Entregar para cada Impres&Ofl!I 01 (um) KIt de cilindro e cartucho de toner composto

das seguintes cores: Preto, eiano, Magenta e Amarelo;

i) Suportar linguagem da impreu.ora Post Saipt 3 8 PCL 5;
D Compatlvel com os sistemas operacionais Unux, MS.W\ndows 2000 e XP Profi&&ional

ou mais recente;
k) Possuir r8CW"SO para impresslo por senha.

a) PAgina oolorida com teCllologia Laser ou lEP.

ACESSÓRIOS

GABINETE

BANDEJA

UTiLITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

8.A.7.1.10

B.A.7.1.9

8.A.7.1.8

8.A.7.1.7

l€;~ B.A.7.1.11 SUPRIMENTO ADICIONAL..•.âj~~ntregar 01 (um) kit de cartucho de toner preto (adicional) novo, original do fabricante

~ 4ú;-,. /1..c., Ao remanufaturado, com rendimento mlnimo de 10,000 paginas, para cada

!b:~~f:~C;el':~;~p.~ressora,

~ ~~t:°~ft:~~~~.~~;;.-'.-
".'1 ~'" "B.A:~ 1.1F' -DPCUMENTAÇÃO TÉCNICA

8) A . ntt~g8': o .pl"((lduto, fornecer manual técnico do usuario e de referência com todas

/ / .a;:M : ~~~~s ~~~~ro~~,to, instruçôes para instalaçêo, conftguração e operaçAo -

A, emportu h~. h" - r''Vy "1.,.'

<'~
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•
C••tlerno de (-<õpeGlfic:ações Tftcnlr.Jl,S

Posto Poupalampo CIDADE ADEMAR

•
Caderno dt'l LBpucíflcações Técnir.l'l.S

Pasto Poup.tampo CIDADE ADEMAR

8.A.7.3 CONFIGURAÇÃO 111• IMPRESSORA LASER OU LED COLORIDA

em português.

a) Deveria ser fornecldas Impressoras novas, idênticas e lem uso anterior. O modelo

ofertado dever. estar em linha de produção, sem prevfsAo de encerramento, na data

.de entrega da proposta.

a) Fornecer 1(um) software agente de gerenciamento local e ",moto, para gerenclamento

de impresslo;

b) Com suporte a protocolos de comunlcaçAo TCP/IP;

c) O software deverá: suportar 8pUcaçAO gréflCS Windows ou vIa Browser Web, exea..rtada

em qualquer asraçAo da rede local, sob sistema operacional Linux, MS-Windows 2000

e XP Profissional ou mais recente;

d) Penn~1r funções de controle como conl1guraçAo da endereço IP;

el Com funç6es de supervi6Ao como: MonitoraçAo da sttuaçAo operaclonal da Impressora

quanto à pronta/fora de linha, sem papel na bandeja, papel enroscado e nlvel de toner.

8.A.7.3.1 QUANTIDADE

8.A.7.2.7 UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO 8.A.7.3.2 TIPO DE IMPRESSORA

a) Deveré ser fornecida 1(uma) bandeja principal para formulário A4. Carta e Oficio 11

devendo 8 mesma aupor1ar no minkno 250 (duzentos e cinqOenta) f~h8s padrlo A4.

a) Fornecer para cada lmpres.sora cabo de alimentação e cabo use, para conexAo da

impressora ao computador.

a) A Impressora deverá possuir painel de cristal liquido para exlbiçAo de &tatua

operacional;

b) O nlvel da tens.A<> de sllmentaçAo deverA ser de t 15 v 860Hz, com lolerAncla de +1-

10%.

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

CARACTERfsTICAS TÉCNICAS8.A.7.3.3

8.A.7.3.4

a) Página coIortda com lecnologia Laser ou LED.

8) Velocidade nominal de ImpressAo mlnima de 30 (trinta) PPM em preto e 30 (trinta)

PPM em cor:

b) Tempo de salda da primeira pAgina de até 10 segundos em mono;

c) Proc8saador com vekx:idade mlnlma de 600 MHz;

d) ReaoluçAo mlnima rsal de 1200 X 600dpl;

e) Com no mlnimo 256 (duzentos e clnqOenta e seis) M8ytes de memória, expanslval até

no mlnlmo 512 (quInhentos e doze) MBytes;

f) Volume mensal de ImpreaaAo suportado deveré ser de no mlnlmo 100.000 páginas;

g) Entregar para cada Impreasora 01 (um) Kit de Cartuchos de Toner composto das

&eguintes cores: Preto, Clsnc, Magenta e Amarelo;

h) Suportar linguagem da Impreuora Post Scr1pt Levei 3 e PCL 5e:

I) Possuir suporte a impressA<>digitallzada em espelho de carteira de Identidade.

Impressos em papel de &egurança fillgranado ou com fibras de garantia, de 94 g/m2,

com impressões em lalho-doce calcográfico.ACESSÓRIOS

BANDEJA

GABINETE

8.A.7.2.10

8.A.7.2.8

8.A.7.2.9

8) DeverA ser fomecldo utllit.érlo tipo -drtver- da ImpressOf's:

b) Supor1ar sistema operadonal Linux, MS.W1ndowa 2000 fi XP ProfIssIonal ou mais

recente;

c) Com funç6es operaclon8is tais como: tamanho do papel, reaoluçAo fi qusnUdade de

cópias.

SUPRIMENTO ADICIONAL8.A.7.2.11

8) Entregar 01(um) KIt de cartucho de toner (adlclonaf) novo original do fabricante nAo

remanufalurado composto das seguintes cores: Preto, etano, M8gentáJ;tr.~m8reIO, com

rendimento mlnlmo de 5.000 páginBs cada 8 5% de cobertura. ,} ~

, .4~>". ..,~,,"í,••.•.~ (~ ~ .~?:'.
8.A.7.2.12 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA C"O~"'/,'O!~:r,~~'-t,.,

a) Ao entreger o produto, fomecer manual técnico do usuário e ti'ir~~fef '. ~,I~s

as informações sobre produto, insl.ruç6es P8r8lnstBlací9~figuraÇA :~~~,P ~"-.~o'S-::",
, ~'~"',~.'i'~'•."'~";lJ'~!v..

'.:.•. ',~,.," 1'''0 ('o. r ..
4. 0-1'~." ',',' '.,
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C"u.lefllo de E'Qp~ífjc •••çü8s Técnic1lS

Poeto Poupat.mpo CIDADE ADEMAR

CARACTERISTlCAS TÉCNICAS

TIPO DE IMPRESSORA

QUANTIDADE

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

8.A.7.4.3

8.A.7.4.2

8.A.7.4.1

8)

.)

a) Velocidade nominal de ImpressAo mlnlmo de 500 cps a 10 cpp bidireoonal;

b) A quantidade de colunas Impressas dever' ssr 80;

c) Dever' &uportar emulaçao Epson, IBM 8Oki mlcroline:

d) Compallbllldade com os sistemas operacionaIs MS-Windows 2000 e XP ou mais

recente;
e) Com no minimo 128 (cento e vinte e oito) Kbytea de memória ou buffer de impressAo;

f) Tendo de entrada deverâ ser de 115 V a 60 Hz, com tolerància de +1-10-/••

b)

c)

8)

a) Matricial por Impacto de 9 agulhas.

a) Dever~o ser fornecidas impressoras novas, Idênticas e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produçAo. sem prevlsAo de encerramento, na data

de entrega da proposta.

8.A.7.4 CONFIGURAÇÃO IV • IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS

a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do usuário e de referência com todas

as Informaç6es sobre produto, Instruções para InslalaçAo, configuração e operação -

em português.

~~DESP
~dal"fDf"TTUlÇlo

8.A.7.3.12

C••d~rno d('t E<&plItcíflcaçoos Tecnicas
Posto poupQt~mpo CIDAOE ACEMAR

279

GABINETE
deverá possuir painel de cristal liquido para exibiçAo de status

BANDEJA

UTlUTÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

GERENCIAMENTO

8.A.7.3.S

8.A.7.3.8

8.A.7.3.7

8.A.7.3.6

para o .spoor de Impresdo.

a)

a)

a)

b)

a) Deve ser fornecida 1(uma) bandeja principal para formulário A4, Carta e Oficio 11

devendo a mesma suportar no mlnimo 500 (quinhentas) folhas padrAo A4.

a) Deverá ser fornecido utUitârio tipo -drtver" da Impressora;

b) Suportar sistema operacional M5-Wlndows 2000 e XP Professional ou mais recente;

c) possuir funções operacionais tais como: tamanho do papel, resoluçAo e quantidade de

cópias.

8) Fornecer 01(um) aoftware agente de gerenciamento local e remoto, para

gerenciamento de Impressão;

b) Tipo gerenciador de impressão;

c) Suportar protocolos de comunlcaçAo Tep'I?;
d} O software devera suportar aplicação gréftC8 Windows ou via Browser Web, 8lCecutada

em qualquer estação da rede local. sob sistema operacional Linux, MS.Windows 2000

e XP Profissional ou mais recente;

e) Permitir funçOes de controle como configuração de endereço IP;

f} Com funções de supervisão como: Monitoração da situação operacional da impressora

Quanto é pronta/fora de linha. sem papel na bandeja, papel enroscado e "Ival de loner,

~~DESP
T«noIoxb da InfortTlilÇ\o



a) Fornecer para cada impressora, fita de ImpreasAo, cabo de allmentaçAo e cabo

Paralelo, para conexão da Impressora ao computador.

C-.darno de (;\lpedflcaçôfJs T~cnk.1l3
POl6to Poupatempo CIDAOE AOEMAR~~DESP

Tecno&ogl. d. lnfDrTllJlÇio

8.A.7.4.7 ACESSÓRIOS

•
Cad6ff1(J dfl t:1lpeciflc.;açõf',s Tltcnlcll$

Posto Poupal.mllo CIDADE ADEMAR

•
~~DESP
TecncMoJI;,d.lryf~

a) O painel de controle deverá possuir tedas de comando sobre poslcionamento do papel,

pausa, auto-teste, -on-rine- l.off.~n8.e luzes indicativas.

8.A.7.5.6 MANUSEIO DO PAPEL

a) Oeveré ser entregue com cada Impressora 02(duaa) fitas pretas (ad~nal) nova,

originaI do fabricante não remanufaturado, com rendimento aproximado de 7 (sete)

milhões de caracteres.

8.A.7.4.8 SUPRIMENTO 8) O fracionamento do papel deverá ser auaves de tratores e remalina, com possibilidade

de imprimir folhas soltas;

b) Possibllner Imprimir ete 06 (.els) vles:

c) Possuir ajuste de formufárlo -line-fetHr, ~o~feed"e ajustes milimétricos de linha.

8.A.7.4.9 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 8.A.7.S.7 ACESSÓRIOS

a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do usuério e de referência com todas

as InformaçOes sobre produto, Instruções para lnstalaçAo, conflguraçAo e operaçAo -

em portugu~s.

a) Fornecer para cada lmpres.sora,. fita de ImprsssAo, cabo de alimentação e cabo

Paralelo, para conexlo da Impressora ao computador.

8.A.7.5.8 SUPRIMENTO

B.A.7.S CONFIGURAÇÁO V • IMPRESSORA MATRICIAL 136 COLUNAS

8) Deveré ser entregue com cada Impressora 02(duas) fitas pretas (adicional) nova,

originai do fabricante nAo remanufaturado, com rendimento aproximado da 7 (sele)

milhões de caraderes.

B.A.7.5.1 QUANTIDADE

a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do usuário e de referência com todas

8& Informaç.Oes sobre produto, Instruções para InstalaçAo, conflguraç.êo e operaçAo -

em português.

a) Deveria ser fomeddas Impressoras. novas, Idênticas e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverA 8star em linha de produçao, sem previslo de encerramento, na data

de entrega da proposta.

8.A.7.5.9 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

B.A.7.S.2 TIPO DE IMPRESSORA

a) Matooal por impacto de 9 agulhas.

QUANTIDADE8.A.7.6.1

8.A.7.6 CONFIGURAÇÁO VI. MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3

8) Deveré ser fornecido Muttifuncional laser ou LED colorido novo e sem uso anterior. O

modelo ofertado deveré estar em linha de produçAo, sem previsAo de encerramento,

na data de entrege da proposta.

CARACTERlsTICAS TÉCNICAS8.A.7.5.3

e)

e)

n

e)

b)

c)

d)



e) Linguagens de ImpressAo PCL5c e PostScript3;

1) Possuir dispositivo automético que permita 8 impressAo frente 8 verao (Duplex);

g) De mesa com allmentador automático de documentos para no mlnlmo 50 (clnqOeots)

folhas A4;

h) Possuir rodlzio com trava a fim de (adUlar 8 locomoçAo e inslalaçAo do equipamento;

Entregar para cada equipamento 01 (um) Kit de Cartuchos de Tonar composto das

seguintes cores: Prelo. Clano, Magenla e Amarelo;

Compativel com 0& sistemas operacionais Linux, MS-WindO'tNS 2000 e XP Profinional

ou mais recente,

8) 1(uma) interface de comunicaçAo use ver,.ao 2.0 ou superior e 01 (uma) interface de

knpres&lo Interna padrAo com detecção Butomalica para as velocidades 10Mbps e

l00Mbps BaseT.

C~dam(J de C"1lpeci"t~••çõp.s Tecnícas
Pu.to Poupatamllo CIDADE A()EMAR

SERVIDOR DE IMPRESSÃO8.A.7.6.9

a) 01(um) ISBNidorde ImpreaaAo; o mesmo dever' ser do tipo interno ao gabmete;

b) Com auporte ao protocolo de comunicaçAo TCPIIP;

c) Suportar sistema operacional MS-Windows 2000 e XP Professional ou mais recentes,

para o -spoor de imprenAo.

C••d0rno de E1lpQcirlCaçües Técnir.M
Pu.to Poupatempo CIDADE ADEMAR~~DESP

TfM:noI08iõl da In(OflTlaç"to
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a) Resolução mlnima real de 600 X 600dpi;

b) Velocidade nominal de ImpressAo mlnlma de 25 (vinte e cinco) PPM em preto e 10

(dez) PPM em cor.

CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL

UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

GERENCIAMENTO

8.A.7.6.12

8.A.7.6.11

8.A.7.6.10

a) Fornecido utilit.ério tipo -driver" da impressora;

b) Possuir funçõel operacionais taia como: tamanho do papel, resolução e quantidade de

cópia&.

a) 01(um) software agente de g&renciamento local e remoto;

b) TIpo gerendador de ImpressAo;

c) Suportar protocolos da comunicaçAo TCpnp e SNt.1P;

d) M6dulo de Software devera suportar aplicaçAo gréfica Windows ou via Browl8r Web,

eJl:ecutads em qualquer eslaÇAo da rede k>cal;

e) Com funç6es de controle como configuraçAo de endereço IP;

f) Permitir funçOes de supervisAo como: Monltoraçao da sltuaçAo operacional da

impressora quanto à pronta/fora de linha, sem papel na bandeja, papel enroscado e

nlvel de toner.

COPIADORA

SCANNER

VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

8.A.7.6.6

8.A.7.6.5

8.A.7.6.4

a) Formato de salda de papel AS até A3;

b) Suportar originais do tipo livros e folhas soltas;

c) Formato máximo dos originais no vidro de exposição A3;

d)

e)

Q

6.A.7.6.8

8) Formato máximo dos originais A3;

b) Resolução de no mlnimo de 30Odpi;

c) Velocidade de le.itura de no mlnimo 25ppm a 200dpi;

d) Permitir 256 (duzento& e cinqOenta e seis) tons de cinza para digitalização;

e) Colorido com o recurso de encaminhamento para pasta em rede e e-mail nos formatos.

TIFF e JPEG;

a)

b)

c)

d)



~~DESP
T~noIop d.lnf~

•
C.derno dt')Etlpociflcaçôes Tácnír.1lS

Posto Poupalemllo CIDADE ADElAAR ~~DESP
Tecnoklgla d. Infor'l'mÇio

Cademo d6 Ev.pedflcações Técnír.3S
Posto Poupalomllo CIDADE ADEMAR

remanufelurado composto dai seguintes corEts: Preto, Cisno, Megenta 8 Amarek>, com

rendimento mlnlmo de 9.500 pAginas cada a 5% de cobertura.

8A7.6.15 ACESSÓRIOS ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

a) Fornecer para cada equipamento cabo de allmentaçAo, usa e RJ 11, para o bom

funcionamento do muhlfuncional.
S.A.S SCANNERS

8.A.7.8.16 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
RELSTR.234I2D09 v.1 - AGOSTO/2009

8) Ao entregar O equipamento, fornecer manual técnico do usuérlo e de referência com

todas aI informaç6es sobre o equipamento, Instruç6es para InslalaçAo, configur8çAo e

operaçAo - em português.

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇÓES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece o. espedflcaçõe. técnica.

mlnlmas necessárias 81 quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

0(f'toriamente atender.

c,.:~.'.



•

B.A.8.1 CONFIGURAÇÃO I. SCANNER COLORIDO

a) Digltalizador de alta velocidade colorido, com tecnologia de sensor de imagem, tipo

Dual CCD (dual charge copled d9'Jlce).

a) Deverêo ser fornecidos scsnners novos, Idênticas e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produçAo, sem previsao de encerramento, na data

de entrega da proposta.

Caderno Ú" E••.p~c.ltlc.açüc$ TéeniclI5
Po.to Poupul.mllo CIDADE ADEMAR

OOCUMENT AÇÃO TÉCNICA

ACESSÓRIOS

8.A.B.1.6

B.A,B.l.S

TIFF. JPEG e PDF;
CompaUvel com os sistemas operacionais MS-WindOW& 2000 e XP Profissional ou

mais recente.

a) Fomecido cabo de alimentaçAo e use, para conexAo ao computador. para todos os

equipamentos.

~~DESP
Tecnoloala da I"f~

e) RolaçAo automática de documentos baseada no conteúdo;

f) Possuir recurso de remoçA0 automética de paginas em branco;

g) PossuIr recurllo de detecçAo automática de bordas de documentos (Cropplng);

h) possuir recurso para separaçAo automática de documentos e lotes de documentos;

ij Deve penniUr a visuallzaçAo de imagens capturadas durante o processo de

dlgitaJizaçAo;
D UtiUtário de captura e tratamento de imagem em sistema de acaneamento, para

mtcrocompulador monousuário;
k) Permitir armazenar Imagens nos mais diferentes formatos de arquivos: TIFF, multi-

CadernQ de E'6p~ificações Técnir,Ml
Po~to Puupatemllo CIDADE ADEMAR

TIPO DE SCANNER

QUANTIDADE

B.A.B.l.2

B.A.B.l.l

8.A.8.l.3 CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

a) Com alimentador automático de f~ha (AOF), com capacidade para no mlnlmo 50

(cinqOenla) rolha. A4;
b) Pennilir realizar digitalização de documentos no ADF nos formatoa AS, Carta, A4 e

Legal bem como documentos como RG, CNH e CPF (incluindo o cartão de PVC);

c) Possuir dispositivo automático que permita a dlgltalizaçAo de documento frente e verso

a)

b)

c)

O)

(duplex);
d) Com nat.-bed integrado, acoplado mecanicamente ou via cabos de interligação;

e) Possuir dispositivo de detecçêo de dupla alimentação;

f) Possuir recurso Dropout eletrônIca (elimlnaçAo eletrOnica de cores);

g) Velocidade de dlgitalizaçao de documento tamanho A4 nos modo monocrométlco e

tons de cinza de 40ppm amplex e SOppm duplex a 200 dpl no mlnlmo;

h) Volume diário de digitalização suportado de no mlnlmo 3.000 documentos;

I) ResoluçAo óptica mlnima de 600 dpl (pontos por polegada);

D Permitir 256 (duzentos e c1nqOentae seis) tons de cinza para digitalizaçAo;

k) Permlllr profundidade de 24 bits;
1) possuir drivers 1818e lWA1N compatlveis com Windows 2000, XP e Vlst!,'V~m suporte

à~ ~
m) Compatibilidade de hardware com microcomputador PC: 4&... r. ~) .•.•...~ ,"'" /' .••...•; ",f.'.
n) Interface de comunicação padrAo USB veraa.o 2.0 ou superior; (;. l:""", (~';"4) ~~!1~'0,~.

I!. '.' C <, .{,' "
o) possuir fonle de alimentação com faixa de tensêo de 100 B 24(1'11 .•..:~~~/~~;.

tolerância de +1. 10% (ajuste automético). '''1'' 1'~í"=..~,j''~'1:':J'ti.) .•... ...y~ ..-,.• o .. c~
"". .,L,~...//I~""-:")~"'i£' '~I(I.'

&:.' .••..(., ( 'v "() ,,~
".04: ",.:. \..;j~ J'j:~••..~
....--.?:f"J'/7"),~s ~,

, '!' "'C.
')t} I;'OJ:.;"''''~:''
O!/.: :'
~.~,,:

''(' ','

a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuário e de referência com

todas as InformaçOes sobre o produto. instruç6es para instalaçAo, conflguraçAo e

operaçAo • em PDrtugults.

~
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C••derno dt\ E'oIopedlh:'3ções TÁcnle:LS
Posto Poupalempo CID"'DE "'DEM"'R

•
~~DESP
TocnolOJl:IõIda In'orm~

Cadorno de EQpeclricaçôp.s Tr.cnicl'\S
PO$to Poupatem"o CID"'DE ADEM"'R

ESPECIFIC"'ÇOES TiôcNIC"'S BÁSIC"'S REQUERID"'S

8.A.I APARELHO DE FAX LASER

8.•••.9.1 AP"'RELHO DE F•••X LASER

8.•••.9.1.1 QU"'NTlDADE

8) DeverAa ser fomeddos aparelhos fax laser novos, IdAntlcos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deveré estar em linha de produçAo. sem previalo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8•••.•9.1.2 TIPO DE "'P"'RELHO FAX LASER

RELSTR.235/2009 v.l • "'00STO/2oo9
8) Impressão com tecnologia laser monocrom~tica.

8) Vefoddade do modem deveré ser de 14.4kbps (TransmisaAo);

b) Vefocidade de IransmissAo deverá ser de aproximadamente de 06 (seis) segundos por

péglna:

c) Oeveré ser fomeddo no mlnlmo 1 (um) cartucho de toner preto;

cf) Reloluçlo do fax hortzo~tal X v&rtlcal modo fino dever' ser de 203 X 196 Ipi 8 modo

nonnal de 203 X 98 Ipi;

e) Memória para armazenar no mlnimo 170 (cento e setenta) páginas;

f) Possuir funçAo para o envio de mala direta;

g) Deve ser compatlvel com o grupo 3;

h) Compatibilidade oom linha de telefonia publica;

I) CompreslAo de dados deve ser MH. MR. ECM.MMR;

j) Dever' ser homologado pele agencia Analel:

k) Tipo de discagem devera ser manual, no gancho e rediscagem automática e manual;

I) Alimentador automático de documentos CADF)devera suportar no mlnimo 20 folhas;

m)' TensAo de alimentação deverá ser de 115 v 860Hz, com lok!rAncla de +/- 10%.

PREÂMBULO

CONTEÚOO

ESPECIFICAÇOES rtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece es especlflcaÇÕ"s técnicas

mlnimas necessárias 8S quais o produto ou seN'iço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

8.••.•9.1.3

8.""9.1.4

CARACTERISTlCAS TECNICAS

ACESSÓRIOS

. \

8) O equipamento devem vir acompanhado pelo Monofone e por todos os demais

componente. que pennitam o seu perfeito funcionamento .



C:.lideorllo de E1:IopQdflc<.liçoes Técnicas
Posto Poupa tempo CIDADE ADEMAR ~~DESP

TKt'dogl. •.•da Infonn.ay'io

Cad~rno d~ E~p\tCíflcaçõ6sTécnlcu
PU.to Poupa tampo CIDADE AOEMAR

8.Aol0.1 CONFIGURAÇÃO I • TOTEM MULTIMIDIA

8AlO.l.l QUANTIDADE
ESPECIFICAÇOES TIÕCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

B.A.IO TÓTEM MULTlM/OIA

a) Deverlo r.er fornecidos Totens Multimldia novos, idênticos e sem uso anterior. Todos.

0& componentes integrantes do totem (CPU, Monitor Touch Scrcan e Impre$.$OraLaser

ou Impressora Térmica), também deveria ler ~Ol, idênticos e sem uso anterior.

RELSTR.22512009 v.l • AGOST0t2009
8.A.l0.l.2 TIPO DE TOTEM

a) Totem Multimldia para consulta de dados com monitor Touch Sereen, teclado, mouse

externos e impressora laser ou TOOntca.

8.A.l0.l.3 GABINETE E ESTRUTURA

8) O deslgn deve ser moderno, compacto e apresentar linhas suaves e Ievementl!t

arredondada. que nAo deixe o gabinete com aparência em formato retangular (tipo

caixa) e com linhas reta.;
b) O Painel operacional deve ser projelado de forma que o usuério possa interagir

faclmenle com o equipamento;

c) A ergonomia do gabinete deve ter o monitor na parte superior fronlal, fixado de modo 8

permitir boa visualizBÇAo de dados n8 leJa e com total visão das imagens 18m

Incidência de luz ou reflexos. O Ieclado e o mouse extemoa, bem como a aalda de

ImpressAo deverIa ter fácil aceslo, proporcionando operaçAo adequada para o

ulJuário,mesmo com ai proleçOesanti-vandalismo;

d) A estrutura do gabinete deve aer robusta e estaval, de modo a acomodar lodos os

equipamentos e&pecificados, montada em _açow(tratado contra oxldaçio), composto

com outros materiais, desde que nAocontenha partes internas ou eKtemasemmadeira

e leUI derivados, a base deve ser apoiada de forma que nAo perca facilmenle seu

centro de equillbrio e também Impeça seu deslocamento Indevido quando nAo fixado

ao piso. Dever. ler possibilidade O&\~I~par8fiJ:açâoopcional 80 pia0;

e) As cores extemas do gabinete devert' ~ acabamento em aço escovado ou pintura

prala em epóld efelrostéll~,'~inand;~~l:nJvermelho, peraonalizadaa com logotipo

Poupatempo, cujo layoui<a~f~~ ';3p;W~opreviamente pela Superintendência
,...,., '..•.4: 'l.;t .• " "" •• ' __'

Poupatempo. NAO~.1 pe "da fiJ~çA~'~~.g~I~~~ qualquer outra Identificaçãodo

fornecedor ou fabricá le. em que ér,parteéltterRtt.~ablnete;
.~') \~l ~.,-.•...,.•,,,","v~,

f) O gabl~le~ d.~~:{~~O dua,sald8S '~~i~t~It~~f~â~e frontal, com proteçAo

anti-.vanda~smó.&em:imp ira~ldado rrr,::';'1 1,;;,";: ~~rC?9G'.
f •. \ ~ :? I ••' , ~7 • I; (. ,~";J • '\.

g) O g~bjné~e 1j~ej Pot:suir ~s de liZflh( ~ ..aft •••.fadh -r...o manuseio dos

equip~;;ento8, .port~"i::o~ .fe ur~ CN8~~~ ler An~tlo de abertura de

forma ~ :~r!P;:lr.,~;~m;~ut:~.o o ame~tQ 1~~~$ eclmento de papel na
". "($'., -,;1y "."':t C " r:"

impressore .[jlftcUldSdea; /:.,.. . v.x"r ....
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CONTEÚDO

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇOES TIÕCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece •• especifICações técnicas

mlnlmas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente devem

obrigatoriamente atender.



a;~DESP
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Caderno de Ell.pQciftcações Técni(';1U,l
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Htcnotogta da Infonnaçio

Caderno de E'Opcclflcaçbeji Ti:cnícl'lS
Posto Poup.teml'o CIDADE ADEMAR

SLOTS PCI8.A.10.1.4.5

8.A.l0.l.4.3 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO

PROCESSADOR (CHIPSEn

8) O chipset devera suportar velocidade do barramento de comunlcaçAo com o

proc.et.sador de no mlnlmo 8OOMHz.de acordo com e IIspeclflcaçAo do processador

ofertado;

b) O chlpset deverá suportar no mlnlmo memória RAM do tipo DOR2 SORAM com

freqOêncfa Jgualou superior a 667MHz. li deverá ser capaz. de operar com dois canais

aimuttAneos (dual channel memory);

c) Deveré possuir controladora SATA 2 com no mlnlmo 2 canais;

d) Deverá Implementar mecarNlmlos de reduçAo de consumo de energia compatlvel com

o pedrAo ACPI verslo 1.0 ou superior.

d) No mlnlmo do tipo OOR2 ou IUperiOr,

e) Taxa de transferéncla Igu81ou superior 8 667MHz.

8.1>..10.1.4.4 810S

a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utiUzando memória nAo volétll e

eletricamente reprogramavel;

b) Deverá mostrar no monitor de vldeo o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for Inicializado;

c) Oeveré auportar qualquer data luperlor ao ano 2006;

d) A Iniclal.izaçAodo computador deveré ser realizada na seqOêncla definida pelo usuArio.

via disquete eJou COROM e10udisco rlgido. bem como pela placa de rede através do

recurao WOL rNaka on LAN) compallve! com o padrAo PXE (Pr6-boot Execution

Envlroment);

e) Deveré possuir recursos de controle de permissAo atraves de &enhes, uma para

InlcialiZar o computador e outra para acesso e alteraçOe&das configurações do BIOS.

PROCESSADOR

CPU (MICROCOMPUTADOR)

8.1>..10.1.4.1

8.1>..10.1.4

c)

a) 01 (um) processador. com arquitetura x66 e memória cache 12 Integrada 80

processador;

b) A freqOência de c~ devera ser no mlnlmo de 2.OOHzpara processador proposto com

controlador de memória extemo ou no mlnlmo de 2.2GHz para proceaaador proposto

com controlador de memória embutk:lo no processador;

c) O processador deve Implementar mecanismos ds reduçAo, de con&umo de &n6f'gla,

compaUvel com o p8drAo ACPI versAo 1.0 ou superk>r e "deveré possuIr controle

autométlco para evItaI'"Buperaquecimento que possa danlfic&-Io;

d) Memória cachê L2 de no mlnimo 1Mbyte;

e) Velocidade do barramento de comunicaçAo do processador com o restante do sJstema

deverá ser no mlnimo de 800MHz.

a)

b)

h) O gabinete deverá ter gulas Intemos para passagem de cabos ~icos e eiélricoa,

pennitindo 8 mobilidade dos equipamentos instalados sem que os mesmos fiquem

soltos. r~oua com tomadas no padrAo NEUA 5--15R findas Internamente 80 meamo de

modo 8 suportar 8 figaçAoe o consúmo de lodoa OI diapositivos instalados;

. Oa equipamentos Integrantes do totem deveria funcionar corretamente mesmo na 6U8

configurBÇJo mhima, em temperatura ambiente nAo controlada, lato ê, sem ar

conc:Uclonado:para lua o gabinete do totem deverá ter um ~.Iema de 8XauatAo

próprio, com ventilaçAo forçada atrav6s de ventiladores Instalados tnternamente com

fluxo de ar dirigIdo para fora do Tolem;

D Deveria existir aberturas frontais para acomodar o teclado e 'rnoua., eKtemoa, evitando

vandalismo e em poslçAo de operaçAo adequada ao usuério; 8 salda do papel devera

ser na parte frontal do equipamento com gula para liberaçAo do papel na salda de

ImpressAo e em poslçAo da retirada do papel adequada 80 usuério, &em dehcarque o

mesmo cala 80 chAo;

k) A. dimena6es do gabinete deverAo ser proporcionais é operação de um usuário de

estatura mediana (1,75m), na poslçAo em p', com largura aproximada de 800 Mm.

,
\



d) 01 porta para mouse padrão Mini-Din PS/2 com conector ederno na cor verde ou

padrllo USB:
e) 01 porta para tedado padrão Mlnt-Oin PS/2 com conedor externo na cor lllás ou padrAo

USB:
01 porta para monitor de vldeo psdrAo 0815 VOA port, com o conector externo na cor

azul quando a controladora de 'IIldeo for onboard;

g) 01 porta da Interface de rede padrAo RJ45, com conector externo na cor preta quando

a interface de rede Ethemet for onbosrd.

C••derno de e-'p\Klflcêlç6ftS TllcnÍC'.1I.S

Posto Poup8tem~0 CIDADE ADEMAR

UNIDADE DE LEITURA DE OVO

DISCO RlalOO

CONTROLADORA SATA

B.A.10.1.4.12

B.A.10.1.4.11

a) No mlnlmo 01 (um) disco rlgldo por computador;

b) Tipo Inlemo 80 gabinete;

c) Oiaco rlgido no mlnimo padrAo SATA. 2;

d) Capacidade mlnima de armazenamento por disco de 16OGBytes;

e) Velocidade de rotaçao mlnima de 7200rpm;

f) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 3OOMBytesis:

g) Te<:nologia de pré-Ialha SMART (Sel! MonnOf Anelysi. Repor! Tesl) inco<p<>rado.

a) No mlnH'no 01 (uma) unidade de leitura de OVO por computador;

b) Tlpo Interno eo gabinete;

c) Unidade de lenUla de OVO pedrêo SATA;

d) Taxa de transferência de leitura no mlnimo 16X;

e) Compatibilidade de lenura com mldia. COROM, CORW. OVOROM. DVOR e OVORW.

a) 01 (uma) controladora SA TA 2 com no mlnlmo 01 canal, integrado é placa-mie;

b) Taxa de transferência de dados de no mlnlma 300MBytesJs ou superior.

B.A.10.1.4.10

a;~DESP
Tecnok»p da.InfonnM;io

C;.l,h~rno de E'clpeciflcaçües TfJcf1lc~~

PCJ.$to Poupatemllo CIDADE AOEMAR

CONTROLADORA DE vfOEO

INTERFACE DE REDE

B.A.l0.1.4.B

B.A.10.1.4.7

a)

b)

c)

a)

b)

a) No mlnimo 01 (uma) interface de rede por computador;

b) PadrAo PCI. onboard ou placa de rede;

c) Inter1acede rede padrAoGigablt Ethemel;
d) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicaçêo de 10Mbpa ou

100Mbps ou 1000Mbps. bem como no modo full-duplex:

e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrOes IEEE 802.3 para 10ba$8T

(Ethemet). IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethomet) e IEEE 802.3ab para

1000baseT (Gigabit Ethernet);

1) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré--bool Executlon Envlroment

(PXE).

li)

.e)

a;~DESP
TocnoIogla d.lnfonTUÇ'lo



Caderno de ~Q.peciflcaçõf:!STécnh:lls
PO$WPoupotompo CIDADE ADEMAR ~~DESP
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Caderno de EspeelflcaçõB$ Tilcní(",1l..:!i

Po.to Poup.tomllo CIDADE ADEMAR

8) Deveré c.erfomeck:kJ01 (um) mou£e externo tipo TrackBall anti-vandalismo por totem;

b) Mouse com 1 bollo para aeleçllo de objetos;

c) ReaoluçAo de no mlnlmo 400dp1;

cf) Compatibilidade funcional e operaclonal de acordo com o padrAo pe98 Syatem Deaign

Gukte com conector de sinal identmcado na cor verde;

e) Con&ctor do cabo de sinal padrão PSf2 Min•..Oin keyboard port ou padrAo USB.

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

MONITOR TOUCH SCREEN

8.A.1D.1.4.1i

8.A.10.1.S

Vista Capable ou outro selo ofICial Microsoft que comprove 8 compaflbHldade;

d) O computador deverá ser fornecido com driver& para 8 Interface de rede, controladora

de vldeo. drtve de CQ...RWe OVQ...ROM,teclado, mouse e demais componentes do

computador. Dever' estar disponibilizado no site do fabricante do equipamento o

download dos drivers e finnwares atualizados do equipamento;

e) Caso o computador sela fornecido com o sistema operacJonalWindows Vista, 8mesma

deverá eslar na edlçAo Buslness e o Fornecedor deverá obrigatoriamente fornecer Q

licença -downgr8de- para a vers.Aomais recente do Windows XP Professlonal versAo

português e CessA0 de Uso, bem como conjunto de CO de recuperação para

relnstalaçAo do Sistema Operacional.

a)

a) Deve ser fornecido montado no gabinete de cada Totem. 01 (um) monitor de vldeo

LCD (Llquld Crialol Display);

b) O monitor deverá ser pollcromatlco de 17 polegadas, tipo TFT (Thln Fllm Transistor) de

rnatrbcatlv8, com (Touch Sereen) tecnologia capacitlva ou unra Som senslvela toque e

com tela resistente a graxas, 6leos, água e outros contamlnantes tipo gordura em

geral;

c) Devera suportar 16 milhões de cores;

cf) Deveré suportar resoluçAo gráfICamlnima suportada de 1024 x 768 plxels;

e) Deverá ter freqOênda de varredura horizontal 60 Hz;

f) Deveré ter compatibilidade funcionai e operacional de BCOrdOrom o padrAo PC99

SystefTl Oeston Guide, com conectar de sinal identificado na cor azul escuro;

g) Oeveré ter conector do cabo de sinal padrAo OB15 VOA;

h) Oeveré ter fonte de alimentaçAo com ajuste automático, suportando faixa de tensêo de

100vAC a 240VAC a 60 Hz e cabo d~.~limentaçAO com plugue de 3 pinos.

'.

8) Para o gerenciamento e Inventário 'do computador, deveré ser entregue com o

equipamento um agente OMI ou WMI, o qual deverá lnfonnar no mlnlmo o número de

série, fabricante e númem do ativo fDCOdo equipamento em campo edilével; mod~o e

freqOêncla de' clock do miaoprocesaador; quantkfade de mem6rla RAM Instalada;

tamanho tolal do disco rfgldo; vemo da 810S e do sfstema operack>nal tnstalado.

SISTEMA OPERACIONAL

GABINETE DA CPU OU CPU INTEGRADA

8.A.10.1.4.18

8.A.10.1.4.18

a) Gabinete tipo mlnldesktop (SFF.SmeM Form Fedor), que permita a utilizeçAo na

poslçao horizontal e vertical, sem comprometer os componentes Internos e o

funcionamento do computador ou CPU Integrada é estruture Interna do totem;

b) A abertura e fechamento do gabinete deverlo ser realizados sem o uso de ferramentas

(toolloss);

c) Oeveré possuir no mlnlmo 01 (ume) beia de 3 % polegedea;

d) Deve" possuir no mlnlmo 01 (uma) baia Intema para disco rigldo;

e) Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proteçAo contra cargas

elelrostátlcas e corrosIo;

f) O computador deve possuir botA0 liga/desliga e deve ser desHgado por software

mantendo press5onsdo o botA0, o qual deva possuir dispositivo de proteçAo para

prevenir o desUgamento acidental do computador;

g) Deverá possuir dlsplay ou LEOs acoplados no painel frontal do computador ou externo

80 tótem para lr"ldicerti permitir monftorar as condiçO&ade funcionamento do mesmo.

8.A.10.1.4.17 FONTE DE AUMENTAÇAo DA CPU

8) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de fontes de allmentaçAo princlpal, necessértas

para Ofuncionamento do computador na configuraçAo méYlma;

b) Falxe de tenslo de entrade do 100vAC e 127VAC e de 200vAC e 240VAC a 60 Hz,

com seleçAo manual ou automática de tens60. capaz de sustentar a conftguraçAo

mélClmado computador,

c) Deve ser fornecido cabo de alimentaçAo com plugue de 3 pinoa.

a) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) cessAO~••de uso do sistema

operacional M5-Windows XP Professlonal, veraAo em portuguê~~~m como com a

mldia de lnstalaçAo do sistema operacional fomeddo; 4{,. I'/,ti,
b) O computador e todos os seus periféricos deverAo ~~tt~~1cÓin o slslema,,: ..••'" ~,.._6,,:"-

operaclonal WIndows XP Profesllooal: '"'t{~;O~::~:?:~',~;".~l;_..
c) Devem aer comprovado no acette dos eqUipame~s que o"'C'bJ;!P'~-, ~~~ .•~~p.:.~~~

para suportar o WandO'oN'$Vista BUllne •• , atravet'do selo ofIdal P..o~ Wi~~.

('9~."". Ia ":'~,";~:(0>
, .11.: '(! "/ '., ' •••• ,1

~9 ~."'/"',.r,.""'" *0/- ',V;.;.: i,/.7. "":'.(:,.......~ y "V 4 to" •
. ,'.~t .:.,, ':'. "'I...•~ ' .lo.) ~ :J, 0)0 ••.•.'
~~.'t ':;,~.(,." "'ty. ~ -

""lo ~~t::"'" v~ .. :•
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CARACTERISTICAS TÉCNICAS IMPRESSORA TÉRMICA

a) Deverâ ser fornecida 01 (uma) impressora nova, .em U1U> anterior, por totem;

b) TIpo pllgln. monocromáUca com tecnologi. térmica:

c) Velocidade nominal de impressAo mlnimo de 50 (cinqüenta) mmlaec formato A-4 ou

. Letler;

d) ReaokJçAo mlnlma de 300 dpl;

e) Tamanho da mem6ria flash mlnimo de 1 MB;

f) Cido mensal de ImpressAomlnimo de 70.000 pagina/mês;

g) Deverá &uportar linguagem da impressora Post SCripl Levei 11e peL6;

h) Dever. possuir 1(uma) intorface de comunicaçAo use versAo 2.0 ou superior e 1 (uma)

porta .eri.1 RS232:
ij Deverá ser fomecido 01(um) servidor de Impressao, do tipo Interno ao gabinete;

D Deverá suportar sistema operaclonal WlndCJ\WS2000. Windows XP, Windows

200012003Server, WlOdowl Vista, Unux ou mais recente. para o .spoor de inpressAo;

k) Deverá lJor fom&ddo 01(um) software agente de gerenciamento local;

I) Dever. asr do tipo gerenclador de lmpreasao;
m) O Modukl de Software deverá suportar aplicação grAfica Windows ou via BrowserWeb,

executada em quatquer estaçAo da rede tocai. lob alstema operacional Windows XP.

200012003Server, Unux ou lupariar;
n) A funçAo de 8upervisAo auportada dever' monitorar a situaçAo operacional da

Impressora quanto à pront8lfora de linha, papel perto do fim, fim de papel;

presença de papel no cortador 8 papel enroscado;

o) Deverâ roerfornecido utilitário tipo -driver" da impressora;

p) Deverá 6uportar siatema operacional MS-Windows XP, 200012003 Server, Linux ou

mais recente:
q) Devera possuir funções operacionais tais como; tamanho do papel, re$Oluçlo e

quantidade de Imprenlo;
r) Deverá suportar papel tipo rolo térmico com um lado aenslvel;

s) O gabinete da Impressora deveré possuir no pQ'Q; de controle tecla de comando sobre

posicionamento de papel, auto-teste, -o~li~e- '.o~~e. e luzes indicativas;

t) Deverá possuir fonte de 81imentaçlt>;~'l"faiF' ••~~iQ~sAo de 120 v 860Hz, com

tok!rAnda de ./ .• 1O'Y.. f?~~Ô"'~:o~;:~;cJ'~ib
;lr. '-',,'-'(""'''''/. ,.

. (,,~_ •..i'-: ..•~.~/:.:#".;;:.~'::':~. .
B.A.10.1.6.3 C RIOS(PAR"'Cf~~)4?;!E,,!}U' "'~~\ '4"'0 .

.) DeverAo .er ro~~. í,~~ de . .nt.çAo.~.~ ec:~-!~if.:,:.bos •• ce.SÓrlo.~"-";:)\' Q J ,) '-.

necessários p~ .s~n # 6e~ do comp dor, momto~e yn~or't!~ gabinete do, tL ..
totem .~ : ~:•. 'lc ',.. ' _ ~#J"'. -.;/ Ç';\!d t{;~\ : ',j .~ .~~

b) oeve;é ser ;;:;;;'~d::ni~.~;~6 :ci, de 3 ~ • coned~",cib~ba de ik5ll1 padrAo \C . ,.: >-
~,''''' .• ~''')~ '; ~ ."',,"'('''', ;;,; \/,.)/ ...•.Py ....;.Oin k"ybbé'd port ou p,..;; po '\6~: '1' <;., ~. - ....."v~<~,.· ,;;~~~;""
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CARACTERlsTICAS TÉCNICAS IMPRESSORA LASER

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) impressora nova, sem us.oanterior, por tatem;

b) Tlpo págIna monocromática com tecnologia Laser,

e) Velocidade nominal de lmpreaaAo minimo de 18 (dezoito) PPM no formato A4;

d) Re.oIuçAo mlnim. de 600 X 600 dpi;

e) Tamanho da memória mlnimo de 32 MS;

f) CleJomensal de Impressão minimo de 30.000 pagina/mês;

g) Deveré ser entregue para cada impressora 01 (um) Cartucho de Toner e cilindro, os

mesmos deverão lIar integrados no mesmo cartucho;

h) DeverA suportar linguagem da impreasora Post Script Levei 11e PCL6;

I) Deverá possuir 1(uma) Interface de comunicação usa versAo 2.0 ou 5upeftor;

D Deverá pos.suir 1(uma) Interface de comunicaçAo de rede 101100 Mbpa com RJ45;

k) Deverá ser compatlvel com a Norma Intemacional PadrAo IEEE 802.3 para 10BaseT e

IEEE 802.3u para 100BaseTx;
I) Deverá ser fornecido 01(um) servidor de imprenAo, do tipo interno ao gabinete;

m) Deverá suportar protocolos de comunicação TCPIIP e SNMP;

n) Deverá suportar protocolos de aplicação OHCpmlNS e LPDILPR;

o) Deverá suportar sistema operacional Window$ 2000. Windows XP, Windows

2000/2003 Server, Windows Vista, Linux ou mais recente, para o .spool- de impressao;

p) Deverá ser fornecido 01(um) software agente de gerenciamento local;

q) DeverA ser do tipo gerenciador de impressão;
r) O Modulo de Software devera suportar aplicação gráfica Windows ou via Browser Web,

executada em qualquer estaçAo da rede local, sob sistema operacional Windows ~p,

200012003 Server, Unux ou superior;
s) A função de supervisão suportada deverá monItorar a situação operacional da

Impressora quanto. prontalfora de linha, quantidade de papel, fim de papel,

papel enroscado e quantidade de toner;

t) Deveré ser fornectdo utllitério tipo .driver" da impressora;

u) Devera suportar sistema operacional MS.W1ndaws XP, 2(X)Q12~ ••server, Linux ou

mais recente; .••..~6'
v) Deverá possuir funções operacionais tais como: tamanho...do papel'" J,}J;soluçAoe'1b. J'.< 'O($;

quantidade de ímpressAo; -?,.. ,~ -1:".. "'''/''' ~/b
1':':. (~~ (}.,/<1, ,.

w) Deverá ser fornecida 1(uma) bandeja principal para fonml1a'~~.nM~'. !~~EJ:!~~1ó~~,
devendo 8 mesma suportar no mínimo 250(duzentos$,cinqoentã)J,. f\8J,'~, t,Q;~4!.. ;-fJt~1

x) O gabinete da impressora deverá possuir no painel de°£ntrole teda ~tiJf!le" o ~., : ,•.•..<;.;.,.~ •. .•.. ,'•• ,,} '-l:i.; •.•., r.
posicionamento de papel, pausa, 8uto-teste, .o~_11e. '.off-line- eJuzes . -dicl!.dya. -}, v.\~0, '({t",

/ '), oI.') / '0 ",.:~ ••••. ' ,~ 4.j' •.
y) Deverá possuir fonte de alimentação com,':faixa.'Ré~sAo de 1}b v a H~~, ,~~~()~... '~;.

/ ,;o,', _", C;, A, -' " ,~, J
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8.A.10.2 CONFIGURAÇAO 11 • TOTEM MULTIMIDIA PNE

k}

d) A estrutura do gabinete deve ser robusta e estável. de modo a acomodar todos os

equipamentos especificados, montada em -aço- (tratado contra oxidaçAo), composto

com outros matertals. desde que nAo contenha partes Internas ou externas em madeira

e seus derivados, 8 base deve ser apoiada de forma que nAo perca facilmente seu

centro de equillbrlo e também Impeça seu deslocamento IndeVido quando nAo fIXado

ao piso. Deverâ ter possibilidade para f1xaç.Aoopclonal ao piso;

e) As cores externas do gabinete devem ser acebllmento em aÇO escovado ou pIntura

prata em ep6xl eletroatAlica combinando com vermelho. personalizadas com logotipo

Poupatempo, cujo layout seré fomeado e aproveda previamente pela Superintendência

Poupatempo. NAo será permitida flXaç.Aode logotipo ou qualquer outra identificaçAo do

fornecedor ou fabricante em qualquer parte ext&ms do gabinete;

f) O gabinete deve ter 02 (duss) saldas de áudio, situadas na parte frontal, com proteção

antl--vandallsmo sem Impedir a salda do som;

g) O gabinete deve possuir bandejas desllzantel para fadlitar o manuseio dos

equipamentos, porta com fechadura e move que devera ler Angulo de abertura de

forma a permitir a manutençAo dos equipamentos e abastecimento de papel na

Impressora sem difICUldades;

h) O gabinete deverá ter guias Internos para passagem de cabos lógicos e elétricos,

permItindo a mobilidade dos equipamentos Instalados sem que os mesmos fiquem

sO«O&,régua com tomadas no padrAo NEMA 5-15R flXBdas Internamente 80 mesmo de

modo I!l suportar 8 1IgaçAoe o constn'no de todos os dispositivos Instalados:

Os equipamentos integrantes do totem deverAo funcionar corretamente mesmo na SUB

conflguraçAo máxima, em temperatura ambiente não controlada, Isto é, sem ar

condicionado; para lsso o gabinete do totem deverá ter um sistema de exaustão

próprio, com ventAaçAo forçada alravés de ventiladores Instalados Internamente com

ftuxo de ar dIrigido para fQf1lldo Totem;

D No painel operactonal do gabinete, deverAo estar Instalados o monitor, teclado e mouse

externos com proteçAo anti-vandalismo, e em poslçAo de op~raçAO adequada a um

usuário senlado em cadeira de rodas; a salda do papel devere Ser na parte frontal do

UTERATURA T~CNICA (PARA CADA TOTEM)

GABINETE E ESTRUTUTURA

TIPO DE TOTEM

QUANTIDADE

8.A.10.1.8.4

8.A.l0.2.3

8.A.l0.2.2

8.A.l0.2.1

8) Totem Muhimldia modelo para portadores de deficiAncie fhdca, possibilitando consutla

de dados, com monitor Touch Sereen, teclado e mouse externos e ImpressOfalaser ou

Impressora térmica.

a) OeverAo ser fornecidos lolens muNlmldla novos, idênticos e sem uso anterior, Todos oa

componente. Integrantes do totem (CPU, Monitor Touch Screen e Impressora Laser ou

Impressora Tt!umica), t8mb~m deverllo ser Idênticos e sem uso anlerior.

a) O deslgn deve ser moderno, compacto apresentando linhas suaves e deverá

posslbWtar a condlçao de aanes para utlllzaçAo com segurança e autonomia por

usuário sentado em cadeira de rodas;

b) O equipamento deve possuir aproxlmaçAo frontal com altura livre klferior de no mlnimo

0,73 m e oom profundidade Irvre inferior de mlnimo 0,30 m. O Painel operacional deve

ser projetado com os controles localizados 8 uma altura entre 0,80 m e 1,20 do piso

com profundidade máxima de 0,30 m em relaçAo • face frontal externa do.p.
equipamento, de fonna que um usuário utilizando uma cedelra de rodas ~--{P Interagir

facilmente com o equipamento, confOfme especiflC8çAo tê:cnlca 10 EqUiP8~S de

euto-atendlmento, de Norma - NBR9050; -t4'o. '~ • ..t::h~t-;
c) A ergonomia deve ter o monitor posicionado de modo que a t .~ """"UO',(~ri.\~~!i'6\

usuário permitindo boa vlauallzaçAo dos dados na nwwma ~ •..•' á!if~~io~d~~ .••...

Imagenl lem Incidência de luz ou renexos, fádl acesso ~tdecl8dO, - .~.~~id.a~ '~;f....~
Impressa~, que deverAo estar em pOllçAo de _ ~ adequa para \'t~M'riO "~:v,,;"o%c~ \'
mesmo com ai proteç.Oesantl-vend8Ii1mo; .•.. :,/. .I),j;'~t- 'ti .,...:~ 1.<' .:,,;.l';-:-~.

.,...<.....,-::...:~;/~~\, U /. ...~j/..;..,..~; '."~

301 :~;':~;~:;;~~~:~ :;.;:" . ~, •. :,:J:~9,::)~
.;.~<v ~ ~~,,~~ ~ ~~j ~ •

..,

8) Deve ser fornecido Juntamente com cada totem, um conjunto de manuais do usuário

contendo todas as Informações sobre os produtos que o compõem: totem,

microcomputador, Impre&Sora, monitor, teclado e mOUS8, com as Instruções para

instalaçAo, configuração e operaçAo dos mesmos.

c) Oeveré ser fornecido teclado avul&Ocom eompl!ItiblrKfade com o padrAo A8NT Veriant 2

e conectar do cabo d•• in.1 padrAo PS/2 Min~Dln keyboard port ou padrAo USB por

t6tem.

•....



a) 01 (um) processador, com arquitetura x86 e memória cactle l2 Integrada 80

processador;
b) A freqOéncla de clock deverâ ler no mlnlmo de 2.6GHz para processador propofoto oom

controlador de memória extemo ou no mlnlmo de 2.20Hz 'Para processador proposto

com controlador de memOria embuttdo no processador;

c) O processador deve Implementar mecanismos de radoçAo de consumo de en8lgis,

compatlvel com o padrAo ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir controle

automático para evitar superaquedmenlo que possa danificit-Io;

d) Memória cachê L2 de no mlnlmo 1Mbyte;

e) Velocidade do barramento de comunicaçAo do processador oom o restante do sistema

deverá ser no mlnimo de SOOMHz.

a) PadrAo 32bits PCI, PCI-Expreas ou superior;

b) Deveré disponibilizar no mlnimo 01 (um) "lot PCI.Express ou superior livre após o

computador estar configurado com os dispositivos solicitados.

C.uJernu do E\lpeciflcOIviies recnicu
P""to poupa1eml'o C!DADE ADEMAR

SLOTS PCI8.A.l0.2.4.5

c) Dever' &uportar qualquer data superior ao ano 2006;

d) A InicializaçAo do computador deveré ser realizada na uqOência definida pek>usuario,

via disquete eJou COROM elou disco rlgldo, bem como pela placa de rede através do

recurso WOl (Wake 00 LAN) compatlvel com o padrão PXE (Pré-boot Execution

Eovromenl);
e) Devera possuir recursos de controk!l de permissão atr8Yés de &enhaa, urna para

Inicializar o computador e outra para acesso e alteraç6ea das configurações do 810S.

C••d~mo de E-svecíhcaçüas Tãcníc1t.S
Po.osto POuplltampo CIDADE AOEMAR~~DESP

Tcocnologin da Inform..ção

8.A.l0.2.4.3 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO

PROCESSADOR (CHIPSEn

a) O chlps8l dever' suponar velocidade do barramento de comunlcaçAo com o

processador de no mlnlmo BOOMHz, de acordo com a especificaçAo do processador

ofertado;
b) O chipset devera suportar no mlnimo memória RAM do tipo DDR2 SORAM com

a) DeverAo ser fornecidos no mlnimo 2GBytes de mem6ria RAM por computador,

configurada para operar em canal duplo (dual channeQ;

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no mlnimo

4GByt •• ;
c) Barramento de memória ODR2 capaz de operar com dois canais simultâneos - -DOR2

Dual Channel-;

d) No mlnimo do tipo OOR2 ou superior;

e) Taxa de transferência Igualou superior a 667MHz.

INTERFACE DE REDE

PORTAS DE COMUNICAÇÃO

8.A.l0.2.4.7

8.A.l0.2.4.8
a) Todos 08 conectares das portas de entrada/salda de sinal devem ser idenlifados no

padrAo de cores PC-99 System Deslgn Gulde, bem como pelos nomes ou slmbo\os;

b) 01 (uma) porta paralela padrAo Centronlcs, com o conector externo na cor vermelha

purpura escuro;

c) No mlnlmo 04 (quatro) porta. usa VOfsAo 2.0;
d) 01 (uma) porta para mouse padrAo Mln••.Oin PS/2 com conector externo na cor verde

ou padrAo USB;
e) 01 (uma) porta pare teclado padrão Minl-Oin PS/2 com conedor externo na cor Iilês ou

padrão USB;
f) 01 (uma) porta para monitor de vldeo padrAo 0815 VOA port, com o conectar externo

na cor azul quando 8 controfadora de vldeo for onboard:

MEMORIARAM8.A.l0.2.4.2

a)

b)

c)

d)



Caderno dA E%peciflcações Técníc1l.S
PO.to Poupatempo CIDADE ADEMAR

•
Cado-rno do: Eilpoelflc<tçôes Tácníf.::..s

Po,to Poup.lllmpo CIDADE ADEMAR

.) Deverá ser fomecldo 01 (um) KHde Áudio composto por 01 (uma) Conlrolador. de som

8 01 (um) AHo-falante por compulador,

b) A controladora de som deverá ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplif.cada para canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone;

c) Alto-falantes com amplificador de sinal.

a) Deverá ser fomecido 01 (um) teclado edema por totem, conforme caracterlslicas do

gabinete Item 8.A.9.2.1.3, com SOlUçA0 anti-vandalismo;

b) O l&dado extemo devera ler teclas com acabamento em aço escovado combinando

com o acabamento do totem;

c) Teclados sem teclas de acesso ao sistema (ou desatJvadas), para o modelo ederno;

d) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrAo PC99 System Deslgn

Guide, com conector de slnalldentificsdo na cor Dlãs;

e) Compatibilidade com o padrão ABNT Varient 2;

O Conectar do cabo de sinal padrão PS/2 MinJ.Oln keyboard port ou padrão USB.

b) PCI Express ou superior,

c) Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no mlnimo

1 monltor de vldoa compatlve! com padrAo SVGA ou superior,

eI) Tipo de memórie RAM SDRAM ou SGRAM ou DOR;

e) Tamanho de mem6r1ade vldeo de no mlnimo128MBytes, com mecanismo de alocaçAo

dinâmica ou nao da memória RAM do sistema. Caso 8 sk)caçAo seja efetuada de

forma dlnimlca, o mesmo deverá permitir que parte da memória RAM do sistema sela

alocada para vldeo • medida que seja neceasérl. e Dberada quando nAo estrver sendo

usada. Caso 8 alocaçlo nAo seja efetuada de forma dInâmica, devem ser

aaescentado t\ memória RAM a mesma quantidade de memória alocada

exduatvamente para vldeo;

O Resoluçlo gráfica mlnima de 1024 x 768 pixels.

8.A.10.2.4.9 CONTROLADORA SATA PARA DRIVES ÓPTICOS

a) 01 (uma) controladora SATA com no mlnlmo 01 ",mal;

b) Taxa de tranaferêncl8 de dados de no mlnlmo 100MByteala ou superior.

8.A.10.2.4.14 TECLADO

8.A.1 0.2.4.1 O CONTROLADORASATA 8.A.10.2.4.15 MOUSE
a) 01 (uma) controladora SATA 2 com no mlnlmo 01 canal, integrado é placa-mAe;

b) Taxa de transferêncla de dados de no mlnlmo 300MByteals ou superior.

8.A.10.2.4.11 DISCO RIGIDO

a) No mlnlmo 01 (00l) disco rJgkto por computador,

b) Tipo interno 80 gabinete;

c) Disco rigldo no mlnlmo padrAo SATA 2;

d) Cepacldade mlnima de armazenamento por disco de 16OGByte•.;

e) Velocidade de rotaçAo mlnlma de 1200rpm:

O Taxa de transferência de dados de no mlnimo 3OOMByte&ls:

g) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Mon~Of Analysis Repo<1Tosl) Incorporado.
a) Gabinete tipo mlnldesktop (SFF-Small Form Fadar), que permita 8 utilização na

posição horizontal e vertk:al. sem comprometer os componentes Intemos e o

funcionamento do computador ou CPU Integrada é estrutura Intema do tolem:

b) A abertura e fechamento do gabinete devarAo ser realizados sem o uso de ferramentas

GABINETE DA CPU OU CPU INTEGRADA8.A.10.2.4.18

a) Deverá ser fornecido 01 (um) mou&e ex1emo tIpo Track8all antj..vandalismo por totem;

b) Mouaa tipo óptico;

c) Mouse com 1 botA0 para seleção de objetos:

d) ResoluçAo de no mlnlmo 400dpl;

e) Compatlbllldade funcional e operaclonal de acordo com o padrão PC98 Systam Deslgn

Gulde com conector de slnalldentlt\cado na cor verde;

f) Conectar do cabo de sinal padrão PS/2 Mlni-Oln keyboard port ou padrAo USB.

UNIDADE DE LEITURA DE OVO8.A.10.2.4.12

8) No mlnimo 01 (uma) unidade de leitura de OVO por computador;

b) TIpo Inlemo ao gabinete;

c) Unidade de 10H••.e de OVO padrAo SATA;

d) Taxa de transferência de 'altura no mlnimo 16X;

e) Compatibilidade de leHura com mldles COROM, C

DVO-RW.

8.A.10.2.4.13



g) Deverá possuir display ou LEDs acoplados no painel frontal do computador ou externo

ao totem para indicar e permitir monitorar as condiçOes de funcionamento do mesmo.

C••d~rnu de E'llpeciflcilçbes TltCllicllS
Pa.to Poupalernpo CiDADE AOEMAR

CARACTERlsnCAS TÉCNICAS IMPRESSORA LASER

IMPRESSORA DO T6TEU

B.A.10.2.&.1

8.A.10.2.&

a) Del/eté ser fornecida 01 (uma) Impress0f8 OOI/a, sem uso anterior, por lotem;

b) TIpo pagina monocromática com tecnologia Laser,

e) Velocidade nominal de impressAo mlnimo de 30 (trinta) PPM no formato M;

d) RosoluçAo mlnirna do 1200 X 1200 dpi;

8) Tamanho da memória mlnlmo de 64 MB;

1) Ciclo menul de lmpresslo mlnlmo de 70,000 paginaI mês;

g) Dever' aer entregue par. cada impressora 01 (um) Cartucho de Toner e cilindro, os

a) Para o atendimento do Item Impressora do Totem devera ser ofertada Impressora

Laser ou Térmica conforme especificaçOes técnk;as abaixo.

a) Deve aer fornecido montado no gabinete de cada Totem, 01 (um) monitor de vldeo

LeD;
b) O monitor devoré ler poIlcrornétlco do 17 polegada.; Upc TFT (Thin Fftrn Transistor) do

matrix ativa, com (Touch Saeen) tecnoaogla capacltlva ou Ultra Som &enslvel 8 toque e

com tela resistente a graxas, óleos, égua e outros contaminantes tipo gordura em

geral;

c) Dever' suportar 16 mUhOesde cores;

d) Deveré suportar resolução gréfica mlnima suportada de 1024 x 768 pixela;

e) Deven\ ter treqOêncla de varredura horizontal 60 Hz;

1) Dever' ter compatlbUldade funcionai e operacional de acordo com o pedrAo PC99

System Oesign Guids, com conectar de sinal identificado na cor azul escuro;

g) Deverá ler conectar do cabo de sInal padrlo OB15 VGA;

h) Deverá ter fonte de allmenlaçlo com ajuste autométlco. suportando faixa de tenaAo de

100VAC 8 240VAC a 60 Hz e cabo de alimentaçAo com plugue de 3 pinos.

Caderno ÚOE~pedficaçõG~ reCnleM
Pusto Poupulornpo CIDADE AOEMAR

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENfÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

FONTE DE AUMENTAÇAo DA CPU

8.A.10.2.4.19

8.A.10.2.4.18

8.A.10.2.4.17

a)

a) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) ceSSA0 de U&O do sistema

operacional MSoWindows XP Professlonal, versAo em português, bem como com a

mldla de lnstalaçAo do sistema operacional fornecido;

b) O computador e todos 05 seus periféricos deveria ser compatlveis com o sistema

operacional Windows XP Professional;
c) Deverá ser comprovado no aceite dos equipamentos que o computador .está preparado

para suportar o WindO'NS Vista Business, através do solo oficial Microsoft Windows

Vista Capable ou outro sek>orlCial Microsoft que comprove B compatibilidade;

d) O computador deveré ser fomeddo com drivers pare a Intertace de rede, controladora

de vldeo, drive de CD-RW e DVD-ROM, teclado, mousa e demais componente's do

computador. Deverá estar disponibilizado no site do fabricante do equipamento o

download dos drivers e firmwares atu:alizado& do equipamento;

e) Caso o computador ••eja fornecido com o alstema operacional Windows Vista, a mesma

deverá estar na ecUçAoBuslness e o Fornecedor dever' obrigatoriamente fornecer 8

licença -downgrade- para a veraAo mais recente do Windows XP Profe9slonal versAo

portuguêS e CessA0 de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçAo para

reinstalaçêo do Sistema Operacional.

a) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de fontes de BlimentaçAo principal, necessarias

para o funcionamento do computador na configuraçAo mâxima;

b) Faixa de tendo de entrada de 100vAC a 12NAC e de 200vAC a 240VAC a 60 Hz,

com seleção manual ou automatica de tensAa, capaz de sustentar a configuraçAo

máxima do computador;

c) Deve ser fornecido cabo de alimentação com plugue de 3 pinoa.



•
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UTERATURA TÉCNICA PARA CADA TÓTEM

ACESSÓRIOS (PARA CADA TÓTEM)B.A.10.2.6.3

8.A.l0.2.6.4

a) Deverlo ser fomecidos os cabos de a&mentaçAo. bem como outros cabos e acessórios

necessários para as conexões do computador, monitor e Impressora no gabinete do

totem,

b) Deverá ser fornecido mouse óptico de 3 botOes e conector do cabo de sinal padrAo

PS/2 Min~Din koyboBJd port ou padrao USB por t6lam;

c) Deverá ser fornecido tedado avulso com compatibllldade com o padrão ABNT Vanant 2

e conector do cabo de sinal psdrAo PS/2 Mlnl-Dln keyboard port ou padrAo use por

tótern.

o Deverá &.ardo tipo gerenciador de ImpressAo;

m) O Modulo de Software deveré suportar aplicaçAo gráfica Windows ou via Browser Web.

executada em quaJquer estaçAo da rede local, 80b sistema operacional Windows XP,

200012003 Servar, Linux ou superior;

n) A funçAo de 8upervlsao suportada deverá monitorar 8 siluaçao operacional da

Impressora quanto à prontalfora de linha, papel perto do fim, fim de papel;

presença de papel no cortador e papel enroscado;

o) Dev8l'"à ser fomeddo utilitário tipo -drtver" da Impressora;

p) Deverá suportar sistema operacional MS~Wlndows XP, 200012003 Sarver, Linux ou

mais recente;

q) Deverá possuir funções operacionais tais como: tamanho do papel, resoluçAo e

quantidade de impressAo:

r) Dever' suporte r papel tfpo rokJ térmico com um lado aenslvel;

s) O gabinete da Impressora deven\ pos'suir no painel de controle tecla de comando sobre

posicionamento de papel, 8uto-teste •• on.line. / ~off-Iine- e luzes indicativas:

t) Deverá possuir fonta de allmentaçAo com faixa de tensAo de 120 v a 80 Hz, com

tolerAnda de +/~ 10%.

CARACTERlsnCAS TÉCNICAS IMPRESSORA TÉRMICAB.A.10.2.8.2

Devera suportar sistema operacional Windows 2000, Windows XP, WindOYJ'&

200012003Server, Windows VlSt&, Unux ou mais recente, para o .spool. de

Impressão;

Deverá aer .fornecldo 01(um} software agenle de gerenciamento local e remoto;

Devera ser do tipo gerenciador de ImpressAo;

O Modulo de Software dever' suportar aplicaçlo gráfica Windows ou via Browser Web,

executada em qualquer aataçAo da rede local, sob ,ialoma operacional Windows 2000,

Windawva XP, Windows 200012003 Server, Windows Vista, LInux ou superior;

A funçAo de supervlsAo suportada deverá monitorar 8 situação operecional da

Impressora quanto à prontalfora de linha, quantidade de papel, fim de papel,

papel enrO&CBdo e quantidade de foner:

Devefá ser fornecido utllih\rio tipo -dl1ver'" da Impressora;

Deverá suportar sistema operacJooal WlndO'NS 2000, Windows XP, Windows

200012003 5efver, Windows Vista, Linux ou mais recente;

Deverá poaaulr funç6ea operacooals tais como: tamanho do papel, resoluçAo e

quantidade de Impres.sAo;

Deverá ser fornecida 1(uma) bandeja prindpal para fonnulário A4, CartAo fi Envelope,

devendo a mesma suportar no mlnimo 500(quinhentas) folhas padrlo A4 li no mlnimo

1 envelope;

O gabinete da impreuora devem possuir no painel de controle tecla de comando &Obre

poslclonamento da papel, pausa, auto-taste, .on-Ilne- /.o11-lIne- e luzes Indicativas:

Deverá possuir fonte de alImentação com faixa de tendo de 120 v 860Hz, com

tolerAncla de +/~10'1•.

a) Deverá &8r fornecida 01 (uma) Impressora nova, s.emuso anterior, por totem;

b) T1po pégina monocromática com tecnologia térmica;

c) Velocidade nominal de Imp~essAo mlnlmo de 50 (clnqOenla) mmlsec fonnato A4 ou

Letter;

cf) Re&ofuçlo mlnima de 300 dpi;

e) Tamanho da memória ftash mlnlmo de 1 MS;

f) Ciclo mensal de ImprassAo mlnlmo de 70.000 pagina/mês:

g) Deverá suportar IInguag&m da Impressora Post SCript Levei li e PCL ~<S'

h) Dever. possuir 1(uma) Interface de comunlcaçAo usa ver&AO"~ ou 8U;;{rtl!~e 1 (uma)
~ ;." 1.t~..•...~

porta serial RS232; ~. (~~ (4:2"';"6 y~ ••• '~1.
'u.~'O_ l}. ". (). .,Dever. serfomeddo 01(um) servidor de Impresslo, do tipo' .~ l];...9ab!ne~,.,"(

"~ r 0''''''''
Deverá suportar slslema operadonal W1ndOW',,"~~, WI .•.•.• : "XJ~••~~nd~ ..t..-,

200012003 Server. WIndows Vista, Linux ou ~~ ~cente, para o -' _8 t"~r~s~~~o~. ,<~:....
k) Deverá ser fornecido 01(um) software ager;ttfl'~QI¥.:enclBmen~loca, _"",'_,I '-", <io "~i'

.ç)'. '~~"'i ./ A. ~, 1_.' . ',', ',>,.~~<\~>:>';'<''\f7t-- .;i-:.':~'~'."';~
309 ~~-. "\. ~';"'j ••,~ d ,) J'., c.:;.:,
.•• ~J.<:"<"c .~:<:. '.tC>t-'-> .'A

o)

p)

q)

r)

.)

t)

u)

v)

w),-.,.J
x)

" ,
.•.

y).. j

:,.
,J
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8.A.11.1 TABLET PC

C••dt'lrHO do E&P0Cir1C~Ç08$ Tôcnícas
p(;sto P!JupatBmpo CIDADE. ADEMAR

8.A.11.1.1 CONDIÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇOES Tr;CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

a) DeverAo ser fornecidos lablal PC novos, idênticos e sem uso anlerior. O modelo

ofertado deveré estar em linha de produçAo, sem previsto de encerramento, na dala

de entrega da proposta.

B.A. 11 TABLET PC E POCKET PC

8.A.11.1.2 PROCESSADOR

RELSTR.22612009 v.1 • AGOST012009

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES Tr;CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as .speclflcaçOes técnicas

mlnlmas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

8) 01 (um) processador por Tab'et PC, com arquitetura e caraclerisHcas funcionais

compatlveis ou superiores com os processadores oom tecnologia Dual - Core Mobile

especiflco para uso em NoteboOksITab'el PC.
b) O processador devera possuir recurso compallvel com teQlokJgia de baixo consumo de

energia para oUmizaçAo do consumo de bateria.

~) FreqOêncla de clock mlnimo de 1.4GHz.
d) Tamanho da memória cache l2 mlnimo de 3MBytes para dados IntegradOS80

proceuador.
e) Velocidade do barramento de procesaamento (Front S.kie Sua) suportada pelo

processador igualou superior a 800MHz.
1) O procesHdor deve Implementar mecanismos da redução da consumo de energIa

compatlvel com o padrAo ACPI v.1.0 ou superior e controle automtltico para evitar

superaquecimento que possa danlflcé-Io.

8.A.11.1.3 MEM6RIARAM

8) Devertl ser fornecido no mlnimo 4GBytea de memória RAM por Tablat PC •

b) O Tablet PC devera poulbltitar expansAo de memória de no mlnlmo 4GBytes e

suportar dual charmel rnenlOf)'.

o) No rnlnlmo do tipo ODR.2 d. 800MHz.

\

DE CONTROLE AUXIUAR DO

a)



•
8) O 8108 deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando mem6rta nAo volátil e

eletricamente reproQramsvel.

b) •••iniclallzaçAo do Tablel PC deveré s." realizada na seqOêncla definida pelo usuério.

via disquete e10uCOROM eloo disco rigido, bem como pela placa de rede atreves do

rec.urllO WOL (Wake on LAN) compatlvel com o padrão PXE (Pré-boot ExecuUon

EnvIroment).

c) Deveré possuir recuraoa de controle de permiaalo atrav6a de senhas, uma para

Inicializar o Teblet PC e outra pera acesso e attereç6ea da. configureçôel do 810S.

cf) Dever' possuir integrado tiO hardware do notebook, subsistema de segurança TP••.•

(Trusled P1ala!onn Module) oompatlval com a nonoa TPM Specificatlon Varalon 1.2

espaclllcadal pelo TCG (Trulled Compullng Group).

e) Dever' possuir recurso de IdenUflcaçlo blométrlca -nngerprinl- Integrado 80 hardware

para autentlcaçAo do usuérlo.

1) Para B lmplementaçAo ti uso doa reaJrsos que o TPM em conjunto com 8 ktentlfJC8çAo

blorMlrlca oferecem, deverlo ser ofertados e entregues todos os programas de

computador necessários p.!!lrBti utllzaçAo desta. lecnoIoglas.

8) DiaponlbUlzar no mlnlmo 01 (um) barremenlo PC Card llpo 11ou PC expreaacardlS4

eJou34 Itvre após o lablet PC estar configurado com os dispositivos 6OUcitado&.

b) Barramento padrAo PCMCIA verslo 2.0 ou ExpreSlcard.

B.A.ll.I.7 PORTAS OECOMUNIC •••çAo
a) No mlnlmo 02 (duas) portas USB veraAo 2.0.

b) 01 (uma) por18para monitor de vldeo padrAo 0815 VGA porto

e) 01 (uma) por1ada Interface da rede p8drAo RJ45.

d) 01 (uma) lnlerface Wircless.

e) 01 (uma) Interface Bluetoolh.

f) 01 (um) kit de áudio composto por 01 (uma) salda de áudlo e 01 (uma) entrada para

microfone.

o
w
w
w

B.A.l1.1.5

8.A.ll.I.6

BIOS E SEGUR"'NÇ'"

B"'RR"'MENTOS

C••d~f10 dft EBpodrlc.açô".~ Tócnír.ll$
Po.sto PoupateMllo CIDADE AOEMAR

•
Caderno de E",p~ífiGaçôf1$ Técnicll.S

PO$to Poupateml3ô CIDADE AOEMAR:

e) Compatibilidade funcional e operacional com os. padrões IEEE 802.3 para 10baseT

(Ethemal), e IEEE 802.3u pare 100baseTX (Fa.1 Ethemet) e IEEE B02.3ab para

lOOOba.eT (Glgabll Ethemet).

f) Deveria possuir recu~os de Wake DO LAN ('v\IOL).

8.••••11.1.9 INTERFACEWIRELESS LAN

a) No mlnlmo OI (uma) Interface Wlrele •• LAN por Tablet PC.

b) A Interface Wire1ess LAN deverâ eatar integrada 80 gablnele do Tablet PC sem a

utmzaçAo de oloto PC Cerd.

c) COO"lpaUbilldadefuncional e operacional com oa padrões IEEE B02.11b e g.

d) A Interface devere suporter 8' veoodBdes de tranamiulo de 1. 2. 5.5, 11 e 54Mbps

(fall-back).

8.•••.11.1.10 INTERF"'CE BLUETOOTH

a) No mlnlmo 01 (uma) Interfaoe Bluetooth por Ta~et PC.

b) A Interface dever' eslar Integrada ao ga~netl!l do Tablet PC sem a utllizaçAo de slots

PC Cerd.

8.A.ll.l.ll CONTROLADOR'" OEVfoEO

a) OI (uma) controladora de vldeo por Teblet PC compaUvel com WXGA.

b) Padrlo de barmmento da controladora de vldeo PCI Exprl!lss ou superior.

c) Tipo de memória RAM SORAM DDR2.

d) Tamanho de memória de vldeo de 258MByte •.

e) . ResokJçao gráfica málCimada tela LCO de 1280 lC800 pllC6lscom 262 mil cores.

1) Resolução gráfica mál(ima do monitor de vldeo externo de 1280 x 800 ptxels.

8••••.11.1.12 CONTROLAOOR'" DE DISCO

a) 01 (uma) controladora de disco com no mlnlmo 01 (um) canal, Integrada à plaC&-mAe.

b) PadrAo SATA I.

e) Taxa de transferência de dados de no mlnlmo 150MBytes.

g) 01 (um) conector Oe-ln para adaptador AC.

e)

b)

c)

d)

e)



•

8.A.ll.l.16 TECLADO

a) Devera 58r fornecido 01 (um) tedado integrado ao gabinete do Tablet PC.

b) CompatlbUidade com o padrAo ABNT Variant 2 ou padrão Internacional de teclado.

c) 1eclado alfanumérico com 12 tedas de funçAo e teclas combinada. para acea'!W rápido

ao sistema de gerenciamento de energia.

8.A.ll.l.15 KIT DE ÁUDIO
a) Deverá &er forneckios 01 (um) Kit de Audio composto por 01 (uma) Controladora de

som, 01 (um) Att~f8lante e 01 (um) Microfone por TBblet PC.

b) A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) 'aids amplincada para

canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) O Alto-falante deverá ser integrado ao gabinete do lablat PC com amplificador de

sinal.
cf) O Microfone poderá ser integrado ou externo ao gabinete do Tablet PC.

a) Del/eré ~r fomecJda no mlnimo 01 (uma) unktade OVORW.

b) Tipo Interno ao gabinete ou externo vIa cabo com conexão USB.

c) A unldade deveré suportar mldia com capacidade de armazenamento de no mlnimo

8.5G8ytes com possibilidade de gravação de dados, vldeo e Audio em mldlss DVO+R.

DVD-R. OVD+RW, OVD-RW. DVO+R de dupla camada, CD-R e CD-RW,

cf) Taxas de transferências ~Inimas de: 24X para leitura de CD-ROM. 16X para

regravação de CO-RW. ex para leitura de OVO, 8X para gravaçlo de DVO+R. 4X para

gravaçAo de DVD+RW, 2.4X para gravaçAo de DVO+R Dupla Camada, ex para

gravaçllo de DVD-R, 4X para gravaçAo de DVO-RW;

e) Deverá ser fornecido software para gravação de OVO e CO.

c..uJ~mo do E•••pec;;ificaçüe~ TécnteA$
Pw;.to Poupataml)o CIDADE AOEMAR

8.A.l1.1.20 CARREGADOR EXTERNO DE BATERIA

a) Dever' ser fornecido 01 (um) carregador externo de bateria por Tablel PC.

b) O carregador de bateria devem ser do tipo adaptador AC/OC.

c) O. carregadores deveria operar com tensAo de entrada no mlnimo n8 faOca de

l00VAC a 240VAC.
d) Deverá ser fornecido 1 carregador externo para C8negamento direto na bateria através

de conexAo direta lem que haja 8 necesskJade de uso do TatHet PC para

carregamento.

e) Frequencla de operaçêo de 50 a 60 Hz.

f) A capacidade de carga da bateria dever' ser de no mlnimo 50 Watll.

g) Deverá"" fornecido cabo d. aUmentaçAo elétrica.

8.A.ll.l.21 BATERIAS

8.A.ll.1.1 g CARREGADOR DE BATERIA COMUM

a) Oeveré ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por Tablet PC.

b) Os carregadores de bateria de'VerAo ser do Opo adaptador AC/DC.

e) o. carregadores deverAo operar com ten&Ao de entrada no mlnimo na faixa de

100VAC a 240VAC.
d) Deverá ser fornecido 1 carregador para carregamento da bateria conectada no Tabtet

PC.
e) A capacidade de carga da bateria deverâ ser de no mlnimo 50 Wans.

f) Devera ser fomecldo cabo de aQmentaçAo elélrica.

~~DESP
Tctcr1cHo&~ct-lofomuçào

e) Tela senllvel a toque (touchscreen).

f) Ra.oIuçAo gréfica mlnlma .uportada de 1280 x 800 pixel •.

g) Suportar 262 mil corei.

C••darno dR E"pecific;açües TécnicAS
Pú..•.•to Poupatempo CIDADE AOEMAR

UNIDADE DVDRW

~~DESP
Tecnologi:l da Informaç.l\o

8.A.ll.l.14

II~C,
I

I

8.A.ll.l.17 MOUSE

a)

b)

c)

8.A.ll.1.18 TELA DE vfDEO

a) Deverá ser fornecido com 01 (uma)

b)

c)

d)



Cad(~rn(J de E\\padncaç()es Técllir.i\S
PO$to Poup.lnmpo CIDADE ADEMAR

Cadarno de E-speciflcações Técnk.M
PO$to Poupnlompo CIDADE ADEMAR
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~~DESP
Tecnoklp d. InI~

mantendo pre&6lonado o botA0, o qual deve possuir dispositivo de proteçAo para

prevenir o de&ligamento addantal do Teblet PC.

d) DeverA possuir Indicadores vtsuals elou sonoros acoplados no Tabtet PC pare Ind~r e

pennltlr monitorar 88 condiç6es de funcionamento do mesmo.

s) Deverá pol&u1r alarme &onoro ou visual para indicar batena com baixa carga.

1) Dever' possuir 01 (uma) bala para disco rlgldo.

g) Devorá ponulr 01 (uma) bala para a bateria p<lndpal.

h) Dever. poS&ulr 01 (uma) fenda para fixaçAo de cabo antj..furto que penntta prender o

Toblet PC am objetos ou móvel, lixoo.

•
~~DESP
TecnoIor'a ria Informaçio

segurança do usuário contra IncJdenles elélricos e combustlo dos malerials elétricos.

8.A.ll.1.26 RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE

a) O modelo do equIpamento ofertado devem eslar registrado no EPEAT (E~ctronic

Produd Environmental Asaessment TooQ da Agência de Proteção Ambientai (EPA), na

categoria Gord. no slte: hhp:/ho\ww.epeat.net, comprovando Que o equipamento atinge

aa exlgbnclas para controle do Impacto 8m~entsl em seu processo de fabricação.

b) O modelo ofertado deve estar em conformk:Jade com o padrão RoHS (Reslrictton of

Hszardous Substances). lsto 6, ser construIdo com materiais que nAo agridem o meio

amblenle.

6.A.11.2.1

a.A.l1.2 POCKET pc. '.

a.A.11.1.27 AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

a) Para o gerenciamento e irwentér10 do Tabfel PC, deverá ser antregue com o

equipamento um agenle OMI ou WMI, o qual deverá Informar no mlnimo o flÜmero de

lêrle. fabricante e numero do ativo fIXOdo equipamento em campo edttével; modelo e

freqOênda de dock do mlcroproceuador; Quantidade de memória RAM instalada;

tamanho total do disco rfgldo; versão da 8105 e do sistema operaclonallnstalsdo.

a)

a.A.ll.l.30 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

8) DeverAo ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referênda contendo todal as

Informações sobre os produtos com as instruçOes para Instalação, conflguraçAo.

operaçao e admInistração.

a.A.ll.1.29 ACONDICIONAMENTO

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) maleta com alça feita especialmente para transporte do

Tab~t PC e seu~ acesa6rios.

b) O Tablal PC e seus sC8SSórkJs deverão estar devidamente acondiclonados em

embalagens e calços de proteção aproprfados.

6.A.11.1.28 ACESSÓRIOS

8) Deverao ler fornecido. tod08 08 acessórios. pertinentes para o funcionamento do

Teblet PC, InckJslve a caneta tipo stylus.

a.A.ll.1.24 SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS

O labial PC deveré ser entregue com 01 (uma) licença do alaleml!l operacional MS-

Wtndowa XP Tablel PC Edition, "oraAo em português, e Licença de Uso, bem como

com 8 mldia de InstalaçAo do sistema operacional fornecido.

O Tab'et PC e todos os seus periféricos deverio ser compatfvel com o slltema

oparaclooal MS.Wlndows XP Tablet PC Ed"1on • Wlndowa Vista.

Deve..-8ser comprovado no acei1e dos equipamentos que .~ TabJet PC está preparado

para luportar o Windows Vista Business, atr'Bv~s do ser.~ ofICIai Microsoft WIldOW$

Vista Capable ou outro selo oficiai Mk:ros.oft que comprove a compatibUldade.

O Tablet PC devera ser fornecido com drtvera para 11 Interface de rede. controladora de

vldeo. drlve óptico, teclado, mou&e e demais componentes do Tablet PC. Deverá

estar disponibnlzsdo no site do tsbrlcente do equipamento o download dos drlvers e

firmwarea atualizados do equipamento.

Caso o Tabktt PC seja fornecido com o sistema operacional Windowa Vista, a mesma

deverá estar na edlçAo 8usiness e o Fornecedor deverá obrigatoriamente fornecer a

licença -downgrade- para B versêo mala recente do M8-Wlndowa XP Tablet PC Editlon

versAo português e Licença de Uso, bem como conjunto de CO/OVO para ~~talaçAo

do SI5tama Oporadonal a COIDVO d. drivara. -lo::-, ~<'"~
1'~••.~ ."-!'.~~C <..,..J ('1.,;; •• ~ '~4';

B.A.ll.l.25 QUAUDADE DO EQUIPAMENTO O~:~",;tr~~~::'(;;'.~'i,'
a) Devera ser entregue Certificado ou R~8tOr1o de AV8118~.~e Co .....' e;~1~~_''b .~:.;.~

por um 6rgAo credenciado pelo INMETRO ou certl•.~~o similar. com rO'V~~., q~~;.%':,lit \J'~~--:
NOTEBOOK orertado está em conformidade cqn;.8.~orm8 IECr (Sar~ '''''Of''''''I) ~;'I..'C:9.;o
Informalloo Technology Equlpment Indudir:tg .. ~tri~ ';'Áu~lnesll E~p nl),.p "'a"":, ~"v.'f(~:2-JI

/., ,,'e~•. 1- 'y ~ 'i" L' .~., <.;..,
\/. .• ;..."' •••• '(~ ~'" J..;{.. 1d .~:J...~...~.." \J.~_\
~ "~"•.•'-.J, ~ \~,.;. (', Lf:J' '. /- .~}.l.J 'J.)

317 .~.;; .•]~:3;...J~)~ ••~~ ••~~~~.s. ~". J ,.: •• ):2;;) ....
<-:- ~ ~'(; ~r: "<~ ••• -<1 '-& ... ~.~.1..~;,;>~~ ~ .. ",

-",t 1
-.<:~

a.A.ll.l.23 DIMENSÕES

O peso do Tablal PC deveré ser de 2.3Kg no méxlmo +5%, lndusos o disco rfgldo, a

unidade OVORW • a bataria principal.

A espesr.ura (ettura) do Tablet PC deverá ser de 3.4an no máximo +5%.

a)

b)

a)

b)

O c)

W
W

d)
~

e)
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de entrega da proposta.

Ctlderno dft E~pQc;íflc ••çõe.s Tec;:nicM
PO$tu Poupatempo CIDAOE AOEMAR~;DESP

Teeno&op da Inform..çflo

apUcaUvoa.

C) Ooverlo ser fornecidas ferramentas para a administração do. Pocket PC, como

Gerendador dD Arquillos, Backup. ferramenta de aincronlzaçAo com desktop pc.

Ca(Jerno de E'6pl;!cíficltçües Técnicl'lS
Po.\ÕtoPaupatempo CIDADE ADEMAR

PROCESSADOR E MEMÓRIA8.A.ll.2.2

a) Devem pos,uir Interlace para comunteaçAo wireless padrAo WIFI802.11b Integrado

b) Deverá possuir interface para comunicação wirelesa padrAo Bluetoolh 1.2lntegrado

8.A.ll.2.4 TELA

a) TIpo transflexlva TFT aVGA de 3,5 polegadas e senslvel 80 toque

b) Resoluç.êo de 240 x 320 pixels e suporte e 65 mil cores

a) Processador com freqOéncia de clock mlnlmo de 824MHz

b) Memória RAM com tamanho mlnimo de 64Mbytes

c) Memória ROM com tamanho mlnimo de 320Mbytes

8.A.l1.2.3 CONECTIVIDADE

8.A.l1.2.8 BATERIA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

a) Deveré ser fornecida 01 bateria recarregâ..-eldo tipo Lithium.lon de no mlnimo

1440mAh
b) DeverA ser fornecido carregador de bateria 10G-240VAC 8 5OI60Hz, com ajuste

automático de tenaAo

8.A.ll.2.10 ACESSÓRIOS

a) Deverá ser fornecido 01 Itylus.

b) Deverá ser fornecido Base USB.
c) De•••erá ser fornecido cabo use pare sinaonizaçAo com desktop PC.

8) Deverá pouuir 01 porta Infra•••ermelho padrão •••.1.2 integrado

b) Deverá possuir 01 conectar para coneJCAocom a Base ou Cabo de SincronizaçAo

c) De•••erá possuir 01 conector para carregador de bateria Integrado

d) Deverá possuir 01 8olotde expansAo para cartao de memória Secure Digital Integrado

e) Deverá possuir 01 510t de expandia para cartAo de memória Campeet Flash tipo 11

integrado

8.A.ll.2.5 PORTAS E SLOTS PARA EXPANSÃO
8.A.l1.2.11 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) DeverAo ser fornecidos manuais técnicos do uauério e de referência contendo toda8 8&

informações sobre os produtos com 8S InstruQOes para instalaçAo, conftguraçAo,

oporaçavadministraçao.

8.A.ll.2.6 CONTROLES E INDICADORES

a) Deverá ponulr botão para controle e navegBçAo na tela

b) Devera possuir indlcador do status do sinal WiFI

c) Devem possuir bot6es para UgalDesliga e Raset

a)

b)

c)

a)

b)
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8.A.1Z.1 SWITCH E CABOS KVM

C••dem(J dt\ Eap~citicaçoesT6cnír.ou
Po.vto PrJuputt!lmpO CIDAOE ADEMAR

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.12 SWlTCH E CABOS KVM

RELSTR.Z47/Z009 Y.1 • AGOST012009

8.A.1Z.1.1 CONDiÇÃO GERAL

a) Deverá ser fornecido switch KVM novo, Idêntico e sem uso anterior. O modelo ofertado

deveré estar em linha de produçAo, sem previaAo de encerramento, na data de entrega

da proposta;

b) Deveria ser fornecidos 08 (oito) cabos KVM (para cada Swltch) com salda RJ45 fêmea

respectivamente com cabo UTP entre 1,90 e 2,0 metros cada, novos, idênticos e sem

uso anterior para conexão de cada porta do console swltch aos servidores:

c) Deverlo ser fornecidos 08 (oito) cabos KVM (para cada Switch) com salda RJ45 fâmce

respectivamente com cabo UTP entre 2,90 e 3.0 metros cada. novos, IdêntIcos e sem

uso anterior para conexAo de cada por1ado console switch 80S servidores.

PREÂMBULO
8.A.1Z.1.Z SWlTCHKVM

<=>
tu
tu
'':')1

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇÕES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fomece a6 •• peclficaçOe6 técnica.

mlnlm88 rleCessériS8 85 quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

.~

a) Rael<Console Sw~ch KVM da 16 poria. RJ45;

b) Oev&rá ter gabinete com pintura fosca e kit para flXsçAO em rack padrêo de 19

polegadas:

c) Devem ter tamanho mbimo de 2U;

d) Deverá suportar 16 servidores monitorados com suas portas para monitoração do

tadado, mouse e monitor da vldeo;

e) Deverá possuir 01 porta OB15 para monttor, 02 Interfaces PS/2 (Mini Oln) para teclado

a mousa, e 02 portas USB para conectar teclado e mouse com esta Interface;

f) Deverá apresentar as Informações de servidor selecionado e de estado, apresentando

no monitor de vldeo .O~en Olsplay-;

g) Deve Informar estado de equipamento ligado através de LEOs Frontais:

h) Deve suportar modo de comutação de servidores manual ou automética -port

Q

D
k)

Q

a)

b)
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C:.aderno de E~p0círlc.aç()esTácnícas
Posto Poup'10mpo CIDADE ADEMAR

CONTEÚDO

PREÃMBULO

8.A.13 SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FILAS

RELSTR.228/2009 Y.l • AGOST0I2009

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

ESPECIFICAÇOES TEcNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece aa especifICações técnicas

mlnlmas necenárias as quais o produto ou &ervlço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

~~DESP
Tec:noIotla da IrtfonnilÇAO

C,ulerno oe E'Bpe.cific.açoes TácniclUl
Pc;.'sto PoupatempQ CiDADE AOEMAR

LITERATURA TÉCNICA

ALIMENTAÇÃO ELETRICA

8.A.12.1.5

8.A.12.1.4

a) Devem ser fornecidos manuais técnicos contendo todas 8S informaç6es e instruçOes

para instalação. configuraçAo e operação dos produtos.

a) Deve suportar o equipamento na configuração màxima com ll!KlsAo de entrada de 100

V o 220 V (blvo~) .60 Hz o cabo do alimontaçAo com pluguo do 3 pinos.

com conectares fêmea RJ45 pera conexlo com cabo UfB Cal5.

e) Deverão ser fornecidos todos os acessórios eJou complementos neceuarios para

pleno funcionamento do equipamento.

~~DESP
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C~dem() dt'lEu.pacifluaçôos TI'icnicM

Ponto Poup.lI'Jmpo CIDADE ADEMAR
Caderno do E~ped'lcaçõfts Técl1!r.",s

Posto Poupnteml)() CIDADE ADEMAR

COMPATIBIUDADE E TRADUÇÃO (DRIVER)B.A.13.1.1.3

Impreterivelmente, que todos os dispositivos do barramento tenham suas requlsiç6es

atendidas num Iimtte de lempo méximo especificado e que, na média, tenham tempos

de duração para comunJcaçAo e tratamento de dados equtvalentes entre si;

h) Em cumprimento 808 requisitos das normas técnicas IEEE 802.3. IEEE 802.3u e ElA.

485.

8) O Poupaflla possui comunlcaçAo com OSdispositivos (painéis eletrOnicos). em "Ivel de

software, através do conceito de driver do dispositIvo - driver do painel eletrôrdco

(DdP);

b) Este driver do dlsposltrvo n60 é o mesmo driver mencionado pera InstalaçAo.

configuração e diagnóstico do dispositivo;

c) O drtver do dispositivo é o componente de software (escrtto em Java) que realiza 8

tradução de requistç6es do Poupafila para o pro1ocolo do dispositivo (PdO);

d) No caso da lnexlstênda deste d~r do dispositivo, a PRODESP o desenvolverA.,."
através do resultado POI~2}~ ..•1 testé\,~ desempenho e verificação de conformidade

dos equipamentos coml1,t~J1;~';!~~,~.:~~~ltetura, que devem seguir a metodologia
solIcitada neste documento.;. O~ ~ ~).."c,' .£~b

0.7"':'- .~ •.•~_~~,.,..y:. '
e) Os dlspo!lt~ol ((~e o se;.. .•..~Jet~tÍt\~~patlVelS com o sistema Poupafila,

prtndpal~~ através aderêri a d. '8U,PtlO com os requisitos mlnimos 1011' $.. ;. ..}:.o:.,. 'Z% "'\ 'l ",!I"o:'; ~'.J'.~.~ .,. .t;,/F .(,- .~ .. ~ .""0 Co'}

"~:.~~.i(~~"1.; ~ • ~ ~::~Z,~..t;~~~~.~'):j~~.1 ..•'''~:~.'''-:;-~ j í::> ~.'/,,;' .:;' ~~ '~
<,0.., ..~: .(~~;.;..:, ~~'~"j \, ••••J.jj,. '"t~ct~~>...
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SERVIDOR
Poupafll.

NÓ Df ENOfREÇO lP (d __

ftslco que permite o acesso .• Ul1 ou
tNts d~ através de 1O"/lP)

HINI-
IMPRESSORA

NOTA: PC't E H1NI NOTEBtXJKS OJM lEO.ADO V1RlUAl slo CDMPONENTES DE
MERCADO - INTRiRANTES DfSTA SOLuçA0 - QUE sAo ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE

FIGURA 1 - ARQUITETURA DO POUPAFILA

ARQUITETURA DA SOLUÇÃOB.A.13.1.1.2

A rede da &OluçAo na qual estaria mnectados os equipamentos ~ baseada num

b8T1l1mento sertal dedIcado EIA..4I65 (também conheckjo como antigo RS-485), que

permite extensõe. de até 1.200 metros, comunk:.and~se com a rede Ethemet através

do uso de conversores de mldla (conversores de Interface) EIA-485 I Ethemet, por

soquets (socket) TCPI1P padrAo;

O Poupafila (software) controla todos os equipamentos 8 partir de s.ervldor(es)

Instalado(s) em rede Ethemet, possibilitando a centrallzaç.Ao, a extensão geogréfica e o

atendImento slmuhllineo 8 diversos segmentos de rede EIA-485 que utlUzem essa

B.A.13.1 SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FILAS

B.A.13.1.1 DESCRiÇÃO

B.A.13.1.1.1 TIPO DA SOLUÇÃO

8) A sOluçA0 de gerenciamento de filas para controJe de atendimentos ao pUblico a ler

fornecida deveré aer composta por equipamentos (hardware) especlflCO& e dedados B

esta apficaçAo, disponlvels no mercado (mini notebooks e computadores pessoais para

chamada e emlssAo de senhas, pslN!lls eletrônIco •., minJ-impre&'$Of8s de senhas e

aceasórios). e que será interligada 80 ~OUP8f18;

b) O Poupafila é o sistema de gerenciamento de filas desenvotvldo peta PRODESP com

recuraos de programaçlo (software) pr6prios que operam sobre equipamentos de

mercado, com UIO da linguagem de programaç:Ao Java, concefto de drlver de

dispositivos e comunlcaçAo TCPIIP (em rede Ethemet);

c) Todos os equipamentos deverao ser Integralmente compatlvels com o Poupaflla;

d) As figuras constantes deste edital &Ao parte deste anexo e vislldos como eapedflcaçOes

técnicas, para BuxlPo e visuallzaçAo do descrtUvo estético e estrutural.

.)

O
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FIGURA 2 - CONCEITO DE DRIVER DO DISPOSITIVO

neste documento (comandos e procedimentos), sina que noo S8fiam posslva!s e

passiveis de existir o DdP tampouco o DdM;
a. O PdO nAo necessita ser em código abeno ou padronizado, porém, devem ser

fornecidas Informaç6es suficientes ia PROOESP de forma a ler assimilada e

gerar subsldios para o desenvolvimento do DdP.

C••defllQ do E",peciticaçoes TéçníclClJ
Posto PoupaternJlo CIDADE ADEMAR

CONDiÇÃO GERAL

PAINEL ELETRONICO

8.A.13.1.2.1

8.A.13.1.2

8) Deveria ser fornecidos peinéis e1etr6nicos idênticos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produçAo, sem previsAo de encarramento,

na data de entrega da proposta.

como textos e fOmlal0s de impressão, na interface serial EIA-232 (também

conhecido como antigo R5-232) do próprio PC ou mini notebook, para que o

cupom de senha (CdS) seja Impresso.

b) A tran.minAo de dados entre PC (ou mini notebook) e min•..impressora, e a ImpressAo

do CdS devem ocorrer "em que a comunlcaçlo entre PC (ou mini notebook) e
Poupafila I8ja Intenompida ou IOfra atras.ol (delays);

c) Os NdS Imprimidos do automaticamente cadastrados nos bancos de dados do

Poupama para &arem chamados posteriormente peJos pontos de atendimento;

d) As chamadas de senhas devem s.er feltas pelos pontos de atendimento do Poupa fila

(dientes instalados em PCs e em miol notebooka) na medida em que informam 80

Poupafila que estio livres. Além da chamada de senha. uma série de atividades ocorre

no Poupafila, como 8 rechamada de senhas, a transferência de aenhas para outras

filas. o registro dos servtços executados 8 a escolha do tipo de atendImento.

~~DESP
TecnoIoc'" da lnf~

DISPOSITNO

"AINÉIS t:LE~6NICOS

Caderno de Especlflc;açoes Técnicas
Po:,,;toPuupatemJlo CIDADE AOEMAR

PROTQCOlO 00
DISroSITIYO (PdO)

Este nlo o mesmo dri~fornKido para
IIlstalaçAo. connguraç50 e diagnóstico.

é desenvoMclo pela PRODESP
espedftcamenk para o PdO em confonnldbde
com os requisitos mlnlmos est.Ibeleddos neste

doclSlleOto: o drlwrdo .Inel DdP.

SERVIDOR poupama:-~1~~~----~~------~~~~-~~w:
: Poupaflla DISPOSITIVO:, ', ',,
,-------------~------

~~DESP
TecnoklRliiI d. Informação

--------------------------------------SERVIDOR poupama CONVERSOR DE MtDIA PAINEL ELETRÔNICO

8.A.13.1.2.2 TIPO DE PAINEL ELETRONICO

8.A.13.1.1.4
~
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CARACTERlsncAS FlslCAS8."-13.1.2.3

a) Painel eletr6nlco com campos numéricos e alfanum6ricos de diodos emissoces de luz

(light-emittlng dlode _ LEO) para sinalização visando atendimenlo ao público em geral.

Integralmente compatlvel com o Poupafila.

,,

protocolo do c:ItspostNo (PelO)

EIA ...•85

tabo tJTPCeL Se-

E1A"'S
rcPIlP

IEEE 8023
an.m<t

Cabo tITP"""~,,..

poupilflIa

TrP/iP

lEEE 802.3 Er/1I!mt!t

RED€

ENLACE

a)

SESSÃO

APUCAÇÃO

MEIO ÁSIa> cabo LfTPCAt. 5e
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Fundo em metal de alte resistência que nAo compromete estétice e estruturalmente o

conjunto;

D Anteparo de proteç.Ao frontal do paInel em acrflico ou pollcarbonmo em tonalidade

técnica .vermelho digita'., com tratamento anti-ref1exAo, evitando que o painel $Ofra o

"efeito espelho. refletindo outras fontes luminosas externas que prejudk.8m seu

acabamento a. principalmente, sua visibilidade para 8 leitura das Informações;

k) Conflgurãvel através de chave "alca combinatória alinhada (OIP &wttch - dual 1n-lIne

packsge swltch) ou chaves do tipo push bunon, Jotalizados na parte traseIra do painel

sem que haja a necessidade de abri-Io.

8.A.13.1.2.6 PARAMETRIZAÇÃO DA EXIBiÇÃO

a) A parametrizaçAo de valores de duraçAo de exibição de NdS, IlpO e volume de som. e

demais parAmetros poderão ser fehas de dua6 formas:

a. Através de comandos Informados. pelo fornecedor e que serAo enviados pelo

Poupaflla ao painel eletrônico;

b. Com a utlllzaçAo de ferramenta de administração de painéis fomeclda com O

produto e compaUvel com Microsoft Windows XP;

b) As parametrlzaçOes reanzadas através de pacotes de comandos deverAo eslar

associados a pacote, de ACK (acknowledge) relacionados fi sua execuç.Ao.

8) No mlnimo, 02 (duas) portas seriais EIA-435 com conector 8P8C (RJ45) fêmea;

b) Permitir conectividade de ai' 30 (trinta) sIstemas Interligados em seu barnuYlento (até

1.000m):

c) Barramento em cabo rigido nâo-bnndado (unshielded twtsted pair - UTP) Categoria Se;

d) LEOa instalados na parte externa 8 traseira do painel aletrOntco, para 8 visuallzaçAo do

tráfego de dados com o barramento. sendo 01 (um) na cor vermelha acendendo de

forma sincronizada com o ftll)l'Ode dad06 8 01 (um) na cor amarela Indando falha de

comunlcaçlo;

e) Circuito efetr6nlco (hardware) de desconexlo autométlca em caso de defeitos que

garanta que apenaa o painel eletrOnico defeituoso pare de operar e que a comunlcaçAo

permaneça ativa, em pleno funcionamento para o resto do barramento serial.

ACESSÓRIOS (PARA CADA PAINEL ELETRÓNICO)

COMUNICAÇAo

8.A.13.1.2.7

8.A.13.1.2.8

a) Fonte de elirnentaçAo com detecçAo automática ou aeleçAo manual para tensões de

110 VAC a 220 VAC a 60 Hz. com cabo:

b) Conjunto (klt) 'de fixaç.êo em parede, em teto ou em pedestal (com o pedeslar),

completos. com lodos OI componentes necessários, conforme o ambiente de

In,'alaç.JIo. a critério da PRODESP;

e) Softwares e.drtv.,... n&eeaaérios para a lnstalaçlo, conflguraç.Ao e diagnóstico do painel

el.trOnk:o (nAo é o mesmo que OdP).

a)

a) A comunlceçAo do Poupa fila com o painel elelrOnlco se daré unicamente pelo protocolo

TCPIIP. O aÍ3t&ma será responsável pela abertura e manutençBo dos sockets de

. comunicação bem como pelo envio dos comandos dentro do padrão 8COfdado com o

FORNECEDOR;

b) O PdO apresentado nAo define a estrutura de pacotes e sim as necessidades de

comandos disponlvels para a Interface com o painel eletr6nico e 8 ~ssid8de de

resposta e estabilidade desta comunlcaçAo;

. a. Todo o comando enviado para o painel eletr6nlco serA respondido por este

através de um pacote de ACK (acknowledge) no quals8rá po8s1velldentificar o

painel eletrOnico de origem e o comando para o quat este estará respondendo

oACK.

b)

APRESENTAÇAo DAS INFORMAÇOES

INTERFACE SERIAL EIA-485

8.A.13.1.2.5

8.A.13.1.2.4

a) As chamadas dos NdS deverAo ser precedidas de uma campainha sonora com, pelo

menos, duas freqOAnclas distintas e de forma sincronizada oom o InIcio da elfiblçao das

Informeç6ea no painel, em confonnktade com a norma ABNT NBR 10152 - Nlveia de

Ruldo de Conforto AcúsUco - máximo de 65 dB(A) de intensidade sonora:

b) As InformaçOea exibidas deverAo ptscar no p~inel em perlodos de 01 (um) segundo,

sendo 70';' do perlodo aceso e 30 % do periodo apagado, com a duraçAo total da

apresentação podendo ser programada por meio de DIP 8witch ou push butlon

externamente 8C8sslvela para 05 (dnoo) e 08 (otto) segundos, ou parametrlzadas em

oonformidade com o Item 1.2.6 abaixo;

c) A última mamada exibida deveré permanecer acesa no painel at fJlue uma nova aeJa

allf8Sonlada; :,,;>~•••2:

d) Os NdS recebidos e nAo exibidos no painel nAo poderIo ~:'.. k!~~!,~~la o corte
de al1mentaçAo elétrica, devendo os mesmos se~ âl::ki "lt. ).~o a

eletrield~e seja reatabeleclda. J') ...~':'~~ ;~~j;'.ii.I •••
•~ '~J'<.~<1'.~~~,~'';;v~;.

001 i"'.~~;:~~~7}:';,;;/~.(';'~r•
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endereço IP não muda de forma nenhuma. A individualidade de um painel eletrOnico

dá.se pela associação do endereço IP de seu nó e sua identificaç.êo única (lO) dentro

do nó;
a. A relaçAo entre o n6 de endereço IP e o painef eletrOnico poder. aer, do ponto

de vista do nó, de um pare muitos ou um para um;

b. Um nó de endereço IP poderA estar fLStcamente associado a somente um

painel eletrOnlco ou a muitos. Esta assoclação nAo d8'J8 aer confundida com o

conceito de grupo de painéis eletrônicos. uma vez que aquela é lógica e esta é

f1stca;
c. O painel eletrônico poderA possuir em sua estrutura física uma interface de

rede TePII? (Elhemet), o que ocasionara na 888oclaçAo um n6 de endereço lP

para um único painel eletrOnico. Este painel é enlAo denominado painel

TCP/IP;
d. O painel eletr6nico poderé nAo possuir em SUB estrutura fisa tal interface, o

que ocasionará na associação um nó de endereço IP para um ou yártos

painéis eletrOnlcos. Este painel é entAo denominado painel serial, pekJ caráter

de estar em série numa estrutura de comunlcaçAo EIA-185:

8. No caso do painel TCP/IP. o conceito de grupo de painel eletrOnico será

modificado dentro da lógica do sistema Poupafila.

.- \

~-

C••demo de E'&peciflcaçüfffl TécnicAS
Posto PoupQtampo CIDADE ADEMAR

PACOTE DE PLUG ANO PLAYa.A.13.1.2.12
a) O pain~ eletr6nico devera, de forma Individual atrevés de &eu nó de endereço IP,

enviar 80 socket de comunicaçAo um pacote de PLUG ANO PLAY em duas situaç6es:

8. Painel eletrônico conectado ao nó 80 &er ligado;

b. Painel eletrônico ligado 80 ~er conectado ao nó;

b) NAo faz parte da presente especificaçAo 8 compostç.lo desse pacote: obriga-se ao

FORNECEDOR garantir que o pacote de PLUG ANO PLAY será enviado nas situações

acima citadas e que o mesmo esteja detalhado na documentação do produto;

a)

c)

confinnar o recebimenlo de comando enviado pelo sistema atrav~s do socket de

comunicação (paeato do confirmação - ACI<):

b) Todo comando enviado 80 painel eletrônico deverá receber uma oonfinnaçAo, caso

seja recebido por 8ste;
c) O pacote de confirmaç.Ao deverá oonter as informaçOes do painel eletrOnm de origem

e o comando que este asté confumando;

d) O não recebimento do comando lem detectado pelo Poupaflla pela BU&ênclado ACK.

A MO execução seré deteclada por mensagem de ACK do pain8t eletrOnico Indicando

o código de erro;

o) Exomplo: [HEADER] [COMANDO) [ERRO]IID PAINEL] [BCC)

a. [HEADER] - cabeçalho;

b. {ERRO}- O em nAo erro e 1 em erro;

c. [10 PAJNEl]- oúmEH'oIdentificador do palneleletrOnlco em leu nó de endereço

IP;
d. [BCe] - bIock check character (caradere de checagem do bloco de dados).

~~DESP
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PACOTES E COMANDOS8.A.13.1.2.1D
a) Todo pacote a ser enviado a um painel elelrOnico pelo Poupafila devera referir-se ao

mesmo de forma Individuai através do endereço IP de seu n6 e sua identificaçAo unica

dentro desse nó (10);

b) Em caso de painéis TCP/IP (ou seja. um painel para cada nó) a IdentifICação unlca

poderá ser NULA ou O (zero) ou de acordo com a documentação do produto;

c) Os pacotes que vierem do painel (ACK e PlUG ANO PLAY) deveria conter a

informaçAo do painel eletrOnico; G.;C);
d) O tamanho do pacote 8EH'élivre bem como a necessidade de byte, de ~c::...ou de

'7/11

cheCks.um desde que estes estejam documentados pelo f8brtca~e4dp;r~~ ¥~!;.;./Ô ~
e) Os .comandos. slo pacotes enviados pelo Poupafila através ~~'?I{ff~~~~,et":",

nólP oom a identificação Individuai do painel eletrOnlco. Todo ~TJ.' Vei.à"B .}ef.? .:,"~ (,
~.... I "1',/ .;, "'I ~

executado pelo painel elelrOnico, ser associado e udl .l\CK côfi ~ a ~~~,'.II :o.;J: ~~ •
~ "'''1. ",~ "~.."'. "' ..',. '''lU '<.~,

execuçAOj Z '. ''t;,'/.) t...,,J ~ ~.::~~ c./J. .;:.•

() As InrorrrtaçOes contidas entre colchetes rr e .Ji;J~postas dQN1 "'" byte u,•• ';;r'.<;....J~~~.; 4 ••••

• f..., •.. :.:t..~_ / '.fI: .r'.
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precedido de um ACK informando este: recebimento e Indicando que o painel o

elteculará Imediatamente;

b) O FORNECEDOR deveré Informar o tempo mlnlmo entre o envio de comandos; este

Intervalo AMa reapeitado pelo Poupafila e nAodeverá exceder 05 (cinco) segundos;

8. Este intervalo de envio deverá ser parametrizedo no pacote, com o comando

de eltlblçAo ou" através de software fornecido pelo fornecedor para

conflgursçao do painel eletrônico.

8.A.l3.1.2.U LISTA DE COMANDOS

operaç.ao e diagn6stlco.

b} O FORNECEDOR deveré Informar detalhadamenta em sua documentação os

seguintes dados:

a. Formato do pacote de envkJ;

b. Formato do pacote de ACK;

c. Exemplos de todos os comandos;

d. Interva,loentre os comandos:

e. Dados da exiblçAo quanto' duraçAo e parametrizaçAo.

DESCRITIVO VISUAL

TIPO DE MINI-lMPRESSORA

8.A.13.1.2.18

8.A.13.1.3.2

III1IBBBB BB
l ) '- ~---./ '--n . J-y-- V ~

a) Aspecto do painel eletrônico (apresentação dos caracteres): 01 (um) campo

al~anumérico para TdS. 04 (quatro) algarismos para NdS e 02 (dois) algarismos para

.ponto de atendimento •.

8.A.l3.1.3.3

8.A.l3.1.3 MINI-IMPRESSORA DE SENHAS

8.A.13.1.3.1 CONDiÇÃO GERAL

a) Deverlo aer fornecidas mlnl-impresaoras Idêntlca&. novas e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produção. sem previsâo de encerramento.

na data de entrega da proposta.

8) Mini-impressora para ImpressAo de CdS selecionados pelo Poupafila. Integralmente

compatlvel com o mesmo.

a)

b)

c)

d)

8) A lista de comandol apresentadas n85le dOQ"lrnento Indica 88 operaç6es obrigatórias

que deverAo ser contempladas peJo painel etelr6nlco:

a)

COMANDO PINO Comando a ser enviado Individualmente ao painel ekttr6nico para

verificar 8 sua disponibilidade na rede. Semelhante 80 plng realizado

entre compuladores de uma rede TCPIfP. O ACK respondk:to 80 PING

Informaré que o painel eletrônico esté vlslvel • rede e pronto para

receber comandos.

exemplo:

poupam. _ (HEADERJ (P/NG] [10 PAINEL] [BCC]

Painel alelrimico - (HEAOERJ [ACK PINGJ [10 PAINEL] [BCC]

COMANDO EXIBIR Comando 8 ser enviado individualmente ao painel eletrônico para que

este exiba um NdS (de acordo com 8S especific.aç6M flaless) 8 ser

atendido em uma dada mesa de atendimento (tambem de ecorda com

as espedflcaçOes flslcea).

O ACK nAo preclsaré necessariamente Informar o NdS e o ponto de

atendimento (número da mesa) enviados. é somente obrigatória 8

InfonnaçAo do patnel eletrônico que recebeu essa senha.

Exemplo:

poupam. - [HEADERJ (EXIBIR] [10 PAINEL) [Nd8) (MESA] [BCC]

Pelnal eietrOnlco - [HEAOERJ [ACK EXIBIR) [10 PAINEL) [NdSJ [MESA)

[BCC]

Em caso de painel eletrônico com burrer, deverá aer enviado ACK par.

informer a inserção do comando em aeu buffer e um ACK posterior

ref.renle à exlblçllo ef.tlve do NdS no painel elelrOnlco.

o
w
w
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Caderno de E\\peciflcaçõlls TilcnícM
Posto PuupatBrnpo CIDADE AOEMAR

TIPO DE CONVERSOR DE !AIOIA

CONOIÇAo GERAL

CONVERSOR OE !AfOIA

8.A.13.1.4.2

8.A.13.1.4.1

8.A.13.1.4

8.A.13.1.4.3 CARACTERlsnCAS FlsIC.AS

al No mlnlmo. 01 (uma) porta Ethemat I Fasl Elhamal com conactor 8P8C fêmea;

b) No mlnimo. 01 (uma) porta serial EIA-485 com conector 8P8C fêmea;

8. Caso o conver&Or nAo possua em seu próprio corpo este tipo de conectar para

rede serial, um conjunt~e adaptaçAo devera ser fornecido de forma a atender

à conectivldada 8P8C fÁítíil.;
" ,..

c) Todas as portas d8Vidame!!t~.•identi}~~~ para suas respectivas aplicaçOOs;

d) ConversA0 aerml EIA-485 pêra Éthef~C1 'Mtst Ethernet utilizando socketl TCP I UOP

de forma a permitir ~(,;, " -;;"ér~'~sé~,f1~ai 'COmo Poupafila sem a necessidade de
(} \.,~:.. -;~~.~ -....~....:.' .•......,

Instalaçao de ~,!I" speclfi '..' ~::~:~.)Y'.,:=fr ,
8) Permitir conectividade até 30 nta) sJSteniu)Werligados em seu barramento (até

1.000 m);.'" :,.. ~ ,,> ~.',:;"I.,j':;:';.z~J:.,t'
J • '';'. I••••• I ..:.'(~ "~

f) Ba,:~ento em ~bo rigkio (uns .•..~ t'f-1at.e&:~~ir- UTp) Categoria Se;

;1 "":;:!~~<''J
0' \

.;> .;- •

a) Conversor de sinais entre meios f1sicos dlsUntos, especificamente, de rede Ethemet I

Fast Ethemet met.âJ1copara barramento serial EIA-485 e vice-versa.

a) Deveria ser fomecldos conversores de mldia idêntk::os. novos 8 sem uso anterior. O

modelo ofertado devera estar em linha de produçAo, sem previsão de encerramento,

na data de entrega da proposta.

b) A&pecto das interfaces da mini-Impressora (vista traseira).

~~DESP
Tecoc»ogia d •. lnfOf'~

C••d~rn(} t.lC'\: (\l.pecific.açõ8s Técnicas
Po.•to Poupalempo CIDADE ACEMAR

DESCRITIVO VISUAL

OOCULlENTAÇÃO TÉCNICA

ACESSÓRIOS (PARA CAOA LlINI~MPRESSORA)

INTERFACE SERIAL EIA.232

8.A.13.1.3.1

8.A.13.1.3.6

8.A.13.1.3.5

8.A.13.1.3.4

a)

a) No mlnlmo, 01 (uma) porta serial EIA-232 com conector DE-9 fêmea:

b) Permitir conectividade de 01 (um) mini notebook ou computador pessoal (PC);

c) Velocidade de 9.600 bps;
d) Compatlvel e utilizével com conver60r EIA-232 para use (universal serial bus) e vice-

versa.

a) Cada equipamento fornecido deveu" conter um conjunto de manuais técnicos contendo

todas as informações sobre o produto com as InstruçOes para Instalaçio, conftguraçAo,

operação e diagnóstico.

a) Fonte de ar.mentaçao com detecçAo automéUca ou soleçAo manual para tensOes de

110 VAC a 220 VAC a 60 Hz, com cabo:

b) Cabo para InterconexAo com teclado f1sico;

c) Cabo para Interconexão com teclado virtual (PC);
d) So~ares e dtivers neceu8r1os para III instalaçêo, configuração e diagnóstico da mini-

impressora.

e) BOlA0 de avanço de papel;
1) Impressão de caracteres daros e individuais, que nAo sejam conflitante&. (como

exemplos, ~O._ zero sem corte dlagonal-, letra .0. bem r&donda, letra -toA- que "Ao 89

confunda com a letra -H- e vice-versa, letra -I- diferente do numero .'., entre outros).

~~DESP
Tecnok>giad. Inf~



• •
g) lEOs instalados na parte externa e traseira do painel eletrânk:o, para a visualizaçAo do

lréfego de dados com o barramento, sendo 01 (um) na cor v8fmelhe acendendo de

forma sIncronizada com o fluxo de dados e 01 (um) na cor amarela Indicando ralha de

comunlcaç.Ao;

h) Suporte •• serviços de sockets TCP I UDP nos 'onnalos DHCP, SNMP, SSL3.OITLS1.D,

HTIP, SMTP, ICMP, IGMP e ARP;

Controle de fluxo em hardware, compalh,el com moderna;

Conflgurével através de web browser (com senha. em HITPS - criplografado) e

ftrmware atuarlz~vel através de HTIP;

k) Suporte 8 envios 8u1omAllcos de noUficaçAo de eventos via e-mail (S••••TP);

I) Suporte é funçAo keep alive, com tempo conflgurével e com controle de tempol de

aubJda e descida da tinha RTS (requesl to aend):

m) Clrcufto de proteç.Ao contra plc.oae descargas e5etroatátlcas de até 15 kV.

8.A.13.1.4.4

Caderno dA E~pGcUlcaçõK T~çnlclLS
Poato Poupoteml'o CIDADE ACEMAR

ACESSÓRIDS (PARA CADA CONVERSOR DE MIDIA)

~~DESP
TecnoIotla d.I"fo~

8.A.13.1.5.2

C",derllO de E&pedli(~:.\çõf)S Tt4,cnÍC',l'\S

Poato Poupolempo CIDADE ACEMAR

MAPEAMENTO DOS PINOS (VIAS)

1- - - - , ALIMENTAÇÃO El~TRICA

2 ALIMENTAÇÃO Ell:TRICA

3 •.• w ;,,, f@
! DAOOS-

4 DADOS-

S- - - - , DADOS +

6 DADOS.

7- - - I ALIMENTAç..J.O EU:TRICA

8 ALIMENTAÇÃO EU:TRICA

8) Fonte de 8limenta~o com detecçAo automática ou s.eleçAo manusl para tensOes de

11DVAC • 22DVAC • 60 H., cem cobo;

b) Softwares necessários para 8 Instaleçlo, configureçlo e diagnóstico do conversor de

mldia.

8.A.13.1.4.5 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Cada equIpamento fomecldo deverá conter um conjunto de manuais técnicos contendo

todas as informaç.6ea sobre o produto com ai Instruções para instalaçAo, conflguraçAo,

opersçAo, diagn6slico e gerenclamento.

8.A.13.1.5.1

8.A.13.1.5

485

PADRÃO DO CABO E TERMINAIS DO BARRAMENTO SERIAL EIA-

ASPECTOS GERAIS

;-;:'.

barramento serial.

8) A entrada de sinal e 8 elimentaçAo alétrica deverêa ser atendidas por cabo rlgldo nAo-

blindado Categoria Se, conforme o mapeamento dos pinos especificado;

b) 0& pares do cabo referente ti allmentaçAo elétrica serAa utilizados para a alimentação

dos diapositivos por melo de tonte(s) conect8da(s) oo(s) mesmo(s) dis~ttjyO(8) do
'iS-

t~~ ..t. ::~ktCb ....J~ ''''ó ~.h ~if'
"1k .~~ 1"~~~i.,c;}?~).

~_ ~r~l ..,.,-f;.;.,./-~.
..~ "'l.."~.'O, ',:? '~.' ..

"'l Çt ''',~~~~' .•'tI'/,
. ~"':~"~''''iG "',:;:,/ ....;.,)"~i.''''i':'/..'C}( .

../ ~.,;~ '1~:U'~() L~\,
1j. .:;..~;~lo;" :r;" <~J>,

<~:.)}~~'...;;~
'i:) ~-"••.•..:;, ?,.



8.A.14.1 RÁDIO DE COMUNICAÇÃO DIGITAL

~~DESP
Tecnologia da Infonn.;u;:âo

C:.t~rn(J dE'!Esvucíflcaçõ~ Técnlc1l.S
Posto Poupa tampo CIDADE ADEMAR ~~DESP

1ecoolori-' da Infontut?o

8.A.14.1.1 QUANTIDADE

Caderno dE'!E'&p~lflGiJ;ções T~cnlcl\S
Posto Pouputempo CIDADE AOEMAR

ESPECIFICAÇÓES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.14 RADIO COMUNICADOR

a) Deverlo ser rOfl"tecidoa rédtos de comunicaçAo novos, idêntico e sem uso anterior, O

modelo arertadO dever. estar em linha de produçao, sem previsto de encerramento,

na data de entrega da proposta.

RELSTR.236/2009 v.1 - AGOSTO/2009 8""'14.1.2 TIPO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇÓES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fomece es especificações téCllicas

mlnlmas nacessarlas as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente devera

obrigatoriamente atender.

a) Radio comunicador dígital portétíl.

8"""4.'.3 CARACTERlsTICAS TECNICAS

a) Faixa da lroqUência 900Mhz ISM FHSS (902-Q07Mhz. QH;.Q28Mhz);

b) 1W da polencla de salda de RF;

c) Permitir o armazenamento de nomes em grupo e Individuai;

d) Possuir tom de aktrta;

e) Display de LCD;

Q Indlcedor de baterlo;

g) Identificador da chamada;

h) O espaçamento de canal de 50 kHz;

i) Dever. ser livre de licenciamento da ANATEL

8.A.14.1.4 ACESSÓRIOS

a) Fornecer para cada equipamento carregador de bateria, fonte de alimentaçao tHo.voft,

Bateria de L~ recarregável, &upor1e para cinto e Adaptador AC, para o bom

fundonamento do Rádio Comunicador.

339

8.A.14.1.5 DOCUMENTAÇÃO TECNICA



~~DESP
TflC~lolla da Infonn.çilo

Cadt~no d~ E:;'\\per;"lcaçôes Tilcnír.a.,g
Pm.to Pouputaml\O CIDADE ADEMAR

•
~~DESP'
TocnoIog\3d. Inform~

B.A.15.1 WEBCAM

C ••derno da t='cLp&Ciflcaçõos Tácniclls
Pc.to Poupalemllo CIDADE ADEMAR

8) Deveria ser fomecldas webcams novas e sem uso anterior. O modelo ofertado deverá

estar em linha de produçAo, sem prevlsAo de encerramento, na data de entrega da

proposta.

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.1S WEBCAM

RELSTR.24912009 v.1 - AGOST0I2009

B.A.15.1.1

B."-15.1.2

QUANTIDADE

TIPO DE WEBCAM

8) Com ajuste da lente automático;

8.A.15.1.3 CARACTERlsTICAS T~CNrCAS

PREÁMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fomece •• especfficações técnicas

mlnlmas neceuérlas aa quais o produto ou serviço ofertado pela propOnente deverá

obrigatoriamente atender.

a) ReaotuçAo de captura de tmagem de no mlnimo 640 x 480 pixels;

b) Taxa de transferénda 30 trames por segundo;

c) Quantidade de cores C?Spturadasmlnlmo 16,7 mnh6es de cores;

d) Possuir microfone embutido;

e) Com botA0 para captação de fotos Instantêneas;

f) Porta de comunlcaçAo através da Interface use versAo 2.0 ou superior;

g) Compallvel com Osistema operadonal: MS-Windows 2000 e XP Professional.

8."-15.1.4 ACESSÓRIOS

a) Fornecer para C8da Webeam cabo use. para o bom funcionamento do produto com o

computador,

a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do usuário e ds referência com todas

85 inrormeç6es sobre o produto. in$truç6cs para Instalação. configuraçAo e operaçAo- fi português.
o
w
~
O

8.A.15.1.S DOCUMENTAÇÃO T~CNICA



8.A.18.1 SOLUÇÃO DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO. CFTV

C••d~nno de E~pecífh::.~çÔ8STécniêll$
Po.to Poup.llompo CIDADE ADEMAR ~~DESP

Tecrdop da lnfonn~

C~d0rnode E~p&CitIGaçb9S TecnieM
Po..to Poup.lemllo CIDADE ADEMAR

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.16.1.1 SISTEMA DE MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO, GRAVAÇÃO

E RECUPERAÇÃO DE vlDEO

B.A.16 CIRCUITO FECHADO DE TELEVIsA O - CFTV 8.A.16.1.1.1 CONDiÇÃO GERAL

RELSTR.24312009 v.l • AGOST012009
a) DevorA0 ser fomeddos o hardware e software necessérios com as respectivas licenças

para vlsualil.8çAo, monitoramento, armazenamento e gerenciamento das Imagens, O

modelo ofertado dever' eslar em linha de produçAo, sem previ.Ao de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.1I.l.2 TIPO DE SISTEMA DE CFTV

PREÂMBULO

CONTEÚDO

a) O sistema de CFTV conterá aplicativos e hardware de monitoramento, reproduçAo e

recupereçAo de arquivos, grevaçAo e monitoramento móvel compatlvel com qualquer

forma de conectividade -LAN, WAN, VPN, Internet e Wlreless - e com streamings nos

formatos multicast UOP e unicast UOP ou TCP.

CARACTERISTlCAS GERAIS8.A.16.1.3
a) O sistema deveré conter apUcativos de monitoramento, gravação, reprodução de

arquivos e contro~ PTZ (Pan, Tilt and Zoom);

b) O sistema dever' prever e Implementar mecanismo de autenUcaçAo de usu.érios com

direitos atnbuldo& por um administrador do sistema;

c) Suporte a todos os produtos baseados em MPEG.2 alou MPEG.4;

d) Capacidade de exibir a.Imultaneamente streams de v(deo em MPEG.2 e MPEG-4 em

tempo real com a banda passante variando entre 10 Kblseg. a 4 MBlaeg .• com taxas

variando de 1 Ips a 30 ips e com res~uçAo variando de aCIF a 4CIF;

e) ReproduçAo em tempo real das cAmera$ a Individualmente e seqOências;

f) GrENaçlo e recuperação de imagens arquivadas - operaçAo dupla;

g) Appliance para a armazenagem dos discos - Oisk ArrW(;

h) Perfis administrativo, dlferenciados, Induslve com vlsualizaçAo, acesso controle e

admlnistrB~... pleta, local e remota;

Adminia~çAo de ~~izada do sistema a partir de qualquer das estaç:6es ligadas em

reda; .,.I , 4):c<:.~~~:'G:('~~.;\ .
D OErlte.r."~.tJ11It1~.!.'r:N!~~~~ôeparêmetros de qualidade de vldeo, banda utilizada e

nO"'"' d' q~adrO$•.indé~(fentement8 para qualquer cAmera;kt a • pe ','fr" a "r~~~ó~ de 1magens armazenadas no sistema de
<,' ~ ••• • 'l.' •....<'""

armaz amanto p s 9per8dorea~i:. -,~ r.
_"."rl~{Dever' pe rtlr pesq i', ".~rod~Q'~,r~y deos 8 eventos previamente gravados de

...• ". '. ' ",-" ..
'~ forma""tumve em h~~.e Cflle[!dãrto'~Imenltll til remotamente);

" U.':~. >~-1
(" 4

/. '('\ .."

,'

ESPECIFICAÇÓES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas

mlnimas nacessarias as quais o produto ou &8rviço ofertado pela proponente deveré

obrigatoriamente atender.



~~DESP
"TecnoIop da In'orm~o

C••darflo da Ev.pacUlc:.Içôtls TácnicllS
Posto Poupoltlmpo CIDADE ADEMAR ~~DESP

TftCnoklgla da Inform.-çAo

C••derno de EapeciflcaçoAS T~cnir.••.s
Pu.lo POUp;llompo CIDADE ADEMAR

CÂMERA FIXAB.A.16.1.6

a) Cêmerss baseadas na pilha de protocolos de TCP/IP e equlp.Bdas com Interface de

rede ethemel;

b) Suporte a função unlcalt permitindo a comunlcaçao entra um único emissor e um único

receptor vIa rede;

c) Suporte a funçAo muhlca8~ permitindo a comunicação ernre um único emissor e

múttlplos receptores quando ror utilizando os protocolos UOP e IGMP;

cf) Capacidade de reslriçao de acesso ê Câmera etrsvlts da rede, permlllndo a

configuração de no mlnlmo três nlvels de proteção;

e) Capacidade de autentlcaçAo do vldeo por meio de IdenUflC8çAo visual que possibilite

conectadas 8 rede;

p) Capacldade de utilízaçAo de mapas ou plantas baixas para locallzaçao das cAmeras;

q) Dever' permitir o controle de quaiquer câmera móvel atr8v~8 de quaiquer estação de

trabalho, devidamente autorizada;

r) Capacidade de detecção de perda de Ainsl;

a) Deverá permitir 8 configuraçAo do sistema como um lodo.

a.A.16.1.S DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO EM MASSA (STORAGE)

a) Deverá estar configurado em RAIO 5 e com capacidade inicial Instalada de 5 (cinco)

lerabytes brutos;

b) Interteee ped,ao SATA 11;

c) Attura máxima de 2U para montagem em armário de telecomunicaçAo (rack) padrAo

19";

cf) Mlnlmo de 12 (doze) balas para InserçAo da hard dlsh de expanaAo com capacidade

Indtvidual mlnima de 750 glgabyt85;

e) Suporte à fonte de alimentaçAo redundante Intl'!ma;

1) 2 (duas) Interfaces 1000BaseT;

g) Alimentação ellttrica nominal de 110-127 v CA 60 Hz.

CARACTERlsTICAS OPERACIONAISa.A.16.U

m) Deverá permitir a exportação dos vldeos para anéhe posterior.

a) O software de Imagens para exlbiçAo de vldeo devera pennitir a vlsuatizaçAo de no

mlnlmo 16 cAmeras amuttAneas;

b) Suporte 80& streama p8drAo MPEG-2 ou MPEG--4;

c) GestAo e controle centralizado na qual o administrador poderá definir grupos de

usu'rios com prtvileglO$ de acesso para visualização direla, grav8çAo, recuperação,

acesso aos aplatrvol e controle Individuai ou de gl'\JPOde câmeras;

d) Cevará Implementar direltol, atribuldos por administrador, como: perfis administrativos

diferenciados, acesso a servidores, acesso a aplicativos, permissão da acesso

operações de: gravaçAo manual, execuções programadas, alteraçao de Iayout de

monitores, lnlc!oIt6rmlno de ~ours de vlgllAncla, ajustes de foco do obtur~dor, deflnlçAo

de posições pré-programadas, habllitaçAo de éudlo, acesso a zoom digitai e contrate

de seqO'ncla de cêmerBs;

8) Capacidade de composlçAo em tetSI oom diferentes disposições, dimens6es e

composições distintas de Imagens provenientes de diferentes câmeras eloo da

reproduçêo de arquivos gravados:

1) Capacidade de vlsuanzaç.Ao slmullAnea de várias seqOência8 de vldeo;

g) O slslema deve ser compatlvel com qualquer forma de conectividade, Incluindo LAN,

WAN, VPN, Internet e Wlreleaa:

h) O aistema deve 8er compallvel com streaming de vld80 noaformatos.mulUcast (UOP) e

unlcast (UOP ou TCP);

Facllldades para mudar parAmetros de quaOdade de vldeo, banda utU1.zadae frequência

de quadrol de forma Independente para qualquer cAmera:

D Capaddade de habilitar gravaçAo, bem como ajuste dos parâmetros de gravação de

áudIo, portas seriais, entrada/Balda de qualquer unidade de gravaçlo;

k) Capacidade de restringir o acesso 8 determinados grupos de cêmeras, definidos pelo

administrador. para usuários ou grupo de usuários;

DlsponlbillzaçAo de ferramentas para detiniçAo de respostas autométicas baseadas em

eventos relacionados ao vide<>.As resposta, deverlo Incluir ações çOl;TlO inidl!llizer e
v'"

finalizar uma gravaçAo de vldeo, ajuste manual da qualidade de gravié'~ de vldeo,

envio de mensagens, envio de som de alerta. vlsualizaçaQ._t~~mera ••~)rnonitor
. 'l'••."'(~~.1 ~ .., ""("""(.,.

digital ou analógico e execução de macros.; lÇ t~à"')'C';"o..~~'~í0,
m) Capocidada de dalarmln., protocolos PTZ de form3>lnd;tfil1!~~~.~_~~~ •..

serial permitindo a combinaçJo de equIpamentos ••••~mera&l~de:. ~~r"~~""<r.;.,,
fabricantes no mesmo sistema; A , ~t .~S"?'i'f6 C'._

6:.'V~ -',','-'~',j ''I, '"..
n) RecuperaçAo de imagens arquivadas; ' .• /..'! ..~.:(,. "~; .•"(.,:,~"";Gfo '~Í'

~,. ,,'I.'~ (I. &"" '. 'r' a".
o) Dever. permitir 8 exibiçAo de dNersas.kri8gB:n.~(;.\( O=:sl(nultan me.Jfs; ••t.:d"~ "";".

j,,)..';: ....~ 'iJ., • '-\~ oJ'0"-: " • <'J-,;- ••~~ \,.~ '--:';,
").:;..•••~J': o~ 6•••.\};. ;,loS' •••• '.;t. 1.0

'.ío:i rI) '''., d:., "I t?' .)",?, .) J'. (2'.~, .~. ~<..£"~'J f:l~(~ C,r <:'.:. 'í.J). ;.:'.•
345 ~.'•.;."~~."~Q.'()~.'~o .•• '~ "v~ ?"":;:~~{::~~.:'(;~~- .

"Q ~ '.'
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UTERATURA TÉCNICA

CAIXA DE PROTEÇÃO

8AI6.1.9

8A16.1.8

J

8..1..16.1.10 TREINAMENTO
a) Deveré sar fornecido treinamento para 02 (dois) funcionários da Prodesp, de forma 8

capacJté--kJsna operação e gerenciamento lotai do sislema que compõe 8 soluçA0 de

CFTV kH:.aIe remotamente.

a) Deveré ser forneddo um conjunlo de manuais téallco., para cada equipamento desta

especificaçlo. contendo todas as infonnaçOes sobre o produto com as Instruç6es para

instalaçAo. configuraçAo, operaçAo e gerenciamento, em conformidade com as

fundonalldados e caracterlsticas descritas.

a) Caixa de proteçAo externa com suporte ao padrão de proteção IP 66 (Intematlonal

Protectlon Ratlng) no mlnlmo;
b) Suporte móvel para cAmere que pe:nnita rotaçAo de 360 graus no eixo horizontal e de

180 graus no vertk-..el;

c) C8p8cidade adequada para fixaç40 em parede ou poste.

~~DESP
T~noIoglada loform~

e) Encaixe CS;

f) Iris mecânica controlada por De;

g) Ajuste de foco e zoom manual.

C••oorno de 8l.p~dflc ••çÕ8S Técnícl'l.S
Po.lo Poupatoml'o CIDADE ADEMAR

a)

b)

c)

d}

condk;Oes de baixa iluminaçlo;

t) Deve aceitar lentes com montagem do tipo CS e C;
u) Para facilitar a InstalaçAo deverá detectar o tipo de lente utilizada e aperfeiçoar o seu

desempenho;
v) Deverá. ser capaz de enviar no mlnlmo 2 (dois) streams de vldeo simultAneoa;

w) Deverá suportar i1uminaçAo mlnlma de 0,30 lux (colorida) e 0,03 lux (mono noturno);

x) Deverà possuir um consumo máximo de 10W;
y) Deveré possuir Interface Ethernet: 10/100 8aso--T, 8ut~sonsi~~halflfull duplolC,

conectar RJ-45; ',¥£"l
z) Compatibilidade com o protocolO 802.3af - Powor Over Etherrré!,(PoE).~ ..c"~4~~
aa) Capacidade de alimentaçAo externa de 18 a 28 VAC e 11 t;Str.V~ .....e•.~z)? ..r

O..h "0"""", :c,.'~'" 'l.•", ~4~1
bb) CertmeaçAo FCC classe B; ".t'a ':",1'", .0::1 ..ti'.~.. ;..:>'lo ~fI. A." ~ ,'r t'~
cc) Certlflcação UL (Underwrlters Laborotories Inc.) ou ll!')!lIqU 'Ç"~~; "'''0,t ,'$. r

substitua. • ' ••••••"I;r.i"lo.t.";' /~O .Cá...•. ." á .I .../~ ~<..rp '"".);".,
~, '(' 0,J~ •••.)

8 A 161 7 LENTE " ''tS "'~I"'", . .. ". l;;s •••C
.'') ti'') Cp,

p t..}•..~:.t;~:~
r,.

$<-
'q- ••...r
<-

A câmera deverá implementar sincronização de horario e data do servidor de hora -

formato RFC 868;.

k) Capacidade de ImplementaçAo de atuação com alarme;

I) Entrada de alarme que possa ser disparado por um contato do tipo normalmente aberto

ou fechado;
m) Deve ter capacidade de exibir quando em alarme UrTlllmensagem programevet.

n) Capacidade de configuração automática para uma conexão em outro endereço de rede

IP pré-definido.
D) Capacidade de restabelecer 8 conexAo com um dos endereços IP previamente

especificados ao reiniciar o proces$O de comunicação, após 8 perda de conexAo ou de

falha n8 rede;
p) D8'fIorÉJIfomecer uma salda de relê que possa ser selecionada para operaçao com

contato normalmente aberto ou normal fechado;

q) Deverá possuir um sensor de imagem de eco ou eMOS, com formato de 1/3 de

polegada;
r) Devera fornecer um diaplay na tela para simplificar 8 configuraçao e ajuste de back

focus e de rede da câmera;
s) A câmera devera. operar normal no modo coforido e d8'V8 fornecer um modo de

operaçAo noturno em preto e branco (Oay/Night) automaticamente ativado em

~~DESP
T~noIoglA da Infonnaç"tO
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8.A.17.1 PROJETOR MU~TIMIDlA

8) Deverão ser fornecidos projetores muttimldla. novos e sem u&o anterior, O modelo

ofertado dever.é estar em linha de produçao, sem previsão de encerramento, na data

de entrega da proposla.

ESPECIFICAÇOES rtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A. 17 PROJETOR MUL TlMIDIA E TELA DE PROJEÇÃO

RELSTR.23712009 v.1 • AGOST012009

8.A.17.1.1

8.A.17.1.2

QUANTIDADE

TIPO DE PROJETOR

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES rtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as .specIflcaçõe. t6cnlca.

mlnlmas nacenarias as quais o produto ou &8rv1çoofertado pela proponente dever'

obrigatoriamente atender.

a} Projetor muttimldia com sistema de projeçAo de tecnologia lCO do tipo portátil.

B.A.17.1.3 CARACTERISTlCAS TECNICAS

a) R.soluçao nativa XGA (1024 X 768);

b) RazAo de contraste de no mln/mo 400:1;

c) luminosidade (brilho) de no mlnlmo, 3000 ANSI Lúmen;

d) Zoom digital e foco manual;

e) CorreçAo de trapézJo (keystone) vertical +1- 30- (graus) eutomática;

~ Compatlbllldad. d. Vldoo: NTSC. PA~. SECAM. NTSC • HDTV;

g) Vida útil da tampada de no mlnlmo, 3000 horas (modo econ6mJco):

h) Fonte de alimentaçAo Interna com seleçao automética para tensOes de 100 VAC 8 240

VAC aOO Hz.

B.A.17.1.4 INTERFACES DE ENTRADA I SAlDA

a) 1 (uma) Interface .-vldeo e HOlV;

b) 1 (uma) interface vldeo composto;

c) 1 (uma) entrada OVl;

li) 1 (um) conlrolo RS.232e;

e) 1 (uma) Interfece de entrada compatlvel com o p8drAo RGB;

f) 1 (ume) Interface de salda competlvel com o padrAo RGB.

B.A.17.1.S RECURSOS INTEGRADOS

a)

b)

a)

b)

c)

li)

e)
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DOCUMENTAÇÃO TECNICA
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a) Ao entregar os equipamento" fornecer manual técnico do usuário e de referência com

todas as informações sobre o produto, Instruçóes para instalação. configuração e

operaçAo - em Português.

8.A.17.2 TELA DE PROJEÇÃO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.18 LEITOR DE IMPRESSA O DIGITAL

RELSTR.23012008 v.l • AGOST0I2009

8.A.17.2.1 QUANTIDADE

8) DeverAa ser fornecidas telas de projeçAo, novas e sem uso anterior. O modelo ofertado

deverá estar em linha de produç.Aoe sem previsão de encerramento na data de

entrega da proposta. PREÂMBULO

8.A.17.2.2 TIPO DE TELA CONTEÚDO

a) Tela retrâtil sem borda.

a) Constitulda em estojo metálico pintado elelroslaticamente resistente a riscos e

corros.ão;
b) Possuir enrolamento automático por sistema de mola com parada multiponto;

c) Superflcle de projeçAo do tipo Matte White. branco opaco com ganho de brilho de 1,1

vezes e lavével com sabão neutro e água;

d) Formato quadrado 1:1:

e) Permitir flXaçâo na parede ou no teto.

8.A.17.2.3

8.A.17.2.4

CARACTERlsTICAS TECNICAS

DIMENsOES

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas

mlnimas necessãriaa as quais O produto ou aervk;o ofertado peta proponente deverá

obrigatoriamente atender.

a)

b)

a)

a)
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8.A.18.1 LEITOR DE IMPRESSÃO DIGITAL

8.A.18.1.1 QUANTIDADE

8) DeverAo ser fornecidos leitore •. de impressAo digitais novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá: estar em linha de produçAo, sem prevlsAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.18.1.2 TIPO DE LEITOR

a) Digitai com tacnologla 6t1c8daloltum.

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A. 19 MINI NOTEBOOK - NETBOOK

RELSTR.23112009 v.l - AGOSTO/2009

a) Fornecer todos os acessórios para o bom funcionamento do equipamento com o

microcomputador.

8) Área de captura de Imagem mlnlma13mm de largura)( 18mm de comprimento;

b) Ro.oluçAo mlnlma do 512 dpl;

c) 8-bIt escala de cinza (258 nlvel. de cinza);

d) 5canner óptico com UIO de prisma;

8) RejelçAo a Imagens latentes;

f) Captura automática de impre&SÕes digItai. (sensor de prelença de dedo);

g) Compattvel oom use especificações 1.0, 1.1,2.0 ou superior;

h) Cabo USB da 1,5m de comprimonto;

O Tamanho do sensor: aprox. 79mm)( 49mm)( 19mm;

D Compalfvel com oa slatemu operacionais:Wlndowa 2000, Server 2003 e XP
Professional ou mais recente,

k) PedrOe. do conformidade: FCC CIe••• B, CE. ICES. BSMI. MIC, USB o WHQl.;

I} Estar aprovado e dentro da lista de scanner& homologadoa para uao por DETRAN _

SP.

8.A.18.1.3

8.A.18.1.4

8.A.18.1.5

CARACTERlsncAS TECNICAS

ACESSÓRIOS

DOCUMENT AÇÂO TéCNICA

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fomece os o.pocIl1caç60. técnica.

mlnimaa necesaarlas aI. quais o produto ou s.ervlço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.
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8A19.1 MINI NOTEBDOK INETBOOK)

8.A.19.1.1 CONDIÇÃO GERAL

d) Deveré possuir recurao& de controle de permisúo através de senhas, uma para

inicializar o mini notebook e outra para acesso e alterações das conftguraÇÕ8& do

BIOS.

a) Deveré &er fornecido 01 (um) cadeado com cabo para Mini Nolebook por unidade.

a) Deveria ser fornecidos mini notebooka novos, idênticos e sem uso anterior. O modekl

ofertado deverá eslar em linha de produção. sem previsAo de encerramento, na dala

de entrega da proposta.

S.A.18.l.S CADEADO DE SEGURANÇA

a) 01 (um) processador por mini notebook, com arquitetura e carecterlaUcas funcionais

compatlveis ou superiores A tecnologia mobile elogie core e memória eache L2

integrado 80 processador;
b) Frequência de dock mlnimo de 900 MHz para processadorespropostos com

controlador de memória externo ou de 900 MHz para processadores propostos com

controtador de memória interno (front slde bua) suportada pelo processador Igualou

superior 8 400 MHz;
c) Tamanho da memória cache L2 do processador de, no mlnimo, 128 Kb (kilobytes);

d) Velocidade do barramento de comunlcaçao do processador com o restante do sistema

de, no mlnimo, 400 MHz.

a) Disponibilizar, no mlnlmo, 01 (um) 5101 para cartAo de memória (memory card)

MMCJSO (MuttiMedlaCardlSecure oigflal) livre após o mini notebook estar configurado

com os dispositivos solicitados.

8.A.1B.1.8 PORTAS DE COMUNICAÇÃO

a) 03 (três) portas USB veraAo 2.0;

b) 01 (uma) porta para monrtor de vldeo padrão 08--15 VGA;

c) 01 (uma) porta da Interface da roda padr60 8P8C (RJ045);

d) 01 (um) conjunto (kn) da éadio composto por 01 (uma) .alda da áudio e 01 (uma)

entrada para microfone;

e) 01 (um) conactor da antrada DC pera adaptador alêtrico ACIDC.

8.A.19.l.2 PROCESSADOR 8.A.18.l.7 SLOT PARA CART Ao DE MEMÓRIA

a) No mlnimo, 01 (uma) interface de rede por mini notebook;

b) PadrAo de barramento PCI on board Integrado ao gabinete;

c) Interface de rede padrao Fa&t Ethernel;

d) DeverA operar automaUcamente n8& velocidades de comunlcaçAo de 10 Mbps e 100

Mbps, bem como no modo full duplex;

e) Compatibilidade funcionei e operacional com os padrOes IEEE 802.3 para 108a~T

(Ethernat) a IEEE 802.3u paral00Bas •••TX (Fast Ethemet).

8.A.19.l.3 MEMÓRIA RAM (RANOOM.ACCESS MEMDRY)

a) Oeverao ser fornecidos, no mlnimo, 512 MB (megabytes) de memória RAM por mini

nOlebook;
b) Tamanho total de memória RAM suportado pekl mini notebook deverá ser de. no

mlnimo, 512 MB (megabytes);

c) Memória tipo DOR~2 de 400 MHz. no mlnlmo, com psdrAo de conectar SoOIMM.

8.A.18.l.8 INTERFACE DE REDE CABEADA
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b) Padrlo de barramento da cont~8dora de vldao AGP. PC', PCl Expresl ou superior;

c) Tamanho de mem6rta de vldeo conflgurével de, no mInimo, 8 MB;

d) Suportar resoluçAo gráfica para 8 tela lCO de 800-480 pixela com 16 mUhôes de

corei;

e) Suportar resoluçAo gráfica para monitor de vldeo externo de 1280w1024 plxels com 16

mIlhões de cores.

8.A.19.1.17 TELA DE V1DEO

a) Tela de vldeo integrada 110 gabinete do mini notebook, formato widescreen;

b) Tamanho da tela de yldeo de, no máximo 7 polegadas:

c) Tipo TFT (thln film transistor) de matriz ativa;

d) Tecnologia da tela LED b.dcllghl pollcmmélico ou LCD;

el Suportar resolução gráfica de 8001lC480 pixefs com 16 milhões de cores ou superior.

8.A.19.1.12 CONTROLADORA DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

8) 01.(uma) controladora de dlaco Integrada li placa mie com no mlnlmo, 01 (um) canal;

b) Controladora de padrAo UDMA Compad FlashlSSD ou superior;

c) Taxa de transferência de dados de no mlnimo. 50 MBJs (megabytes por segundo).

8.A.19.1.18 CARREGADOR DE BATERIA

8) Deverá ser fomeck:lo 01 (um) carregador de bateria por mini notebook;

b) Tipo adaptador elétrico ACIOC e carregador de baterias;

c) OperaçAo com tensAo de entrada na faixa de 100 VAC a 240 VAC - 60 Hz;

d) Dever' ser fornecido cabo de allmentaçAo elétrica.
8.A.19.1.13 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

a) Dever' £er fornecido com no mlnimo, 01 (uma) unidade de armazenamento 550;

b) Interno ao gabinete;

c) Unidade de armazenamento p8drAo SSD ou superior;

cf) Capacidade mlnlma de armazenamento por unidade SSD de .• GB;

e) Taxa de tnmsferêncla de dados de no mlnlmo. 50 MB/. para padrAo UOMA Compad

FI•• h/SSD.

8.A.19.1.14 CONJUNTO (KIT) DE ÁUDIO

a) Deveré ser fornecido 01 (um) kit de áudio composto por, no mlnimo, 01 (uma)

controladora de som, 02 (doIa) aho falantes e 01 (um) microfone por mim notebook;

b) A controladora de som deverá ser on board, contendo 01 (uma) salda amplificada para

canais estereofónlcos e 01 (uma) entJ:8dapara microfone;

c) Os atto falantas deveria estar Int,agrados ao gabinete do mini notebook com

amplificador de sinal;

cf) O microfone deverá 81tar integrado ao gabinete do mini notebook.

8.A.18.1.15 TECLADO

8.A.19.1.19 BATERIA PRINCIPAL

a) Deverá ser fornecida, no mrnimo, 01 (uma) bateria por mini notebook;

b) A bateria deverá ser do tipo Uthium-Ion com, no mfnimo. 04 (qualro) células (cells).

8.A.111.1.20 GABINETE

a) Gabinete monobloco na cor preta com todos os conectorel das portal de comunicação

loUcltad8l;

b) Eltrutura robusta para proteçA.o contra Impados 8 acabamento de alta resistência para

maior durabilidade;

c) 8ot008 -tfga/desliga- e hibemaçAo, oom dispositivo de proteçAo para prevenir o

desligamento acldental;

cf) Indicadores visuais Acoplados no mini nolebook para Indk:.ar e permitir 8 monitoração

des condlç6es de funcionamento do mesmo;

e) Alarme sonoro e visual pare Indicar baleria com carga baixa;

f) .Deveré poMulr 01 (uma) bala pera e bateria principal;

g) Deverá po8sulr 01 (uma) fenda para fixação de cabo sntifurto que permita prender o

mini notebOOk em objetos ou móveis fixos.

8.A.19.1.21 DIMENSÕES

.)

.)

mllfmetros).

b)

a)

b)

c)

a)

b)

c)

;o-.,
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o

MS-Windowa XP Home na versêo mais recente e Licença de Uso, bem como com a

mldia de instalaçAo do sistema operacional fornecido;

b) O mini notebook e todos 0& seus periféricos devora0 ser compatlvsls com 0$ sistemas

operacionais MS-Windows XP Home e versões superiores;

c) O mini notebook dever~ ser fornecido com driver$ para Interface de rede, controladora

de vldeo e de disco. e demais componentes.

8.A.19.1.23 ACONDICIONAMENTO
a) Devera ser fornecida 01 (uma) capa proletora para transporte exclusl\lo do mini

notebook;
b) O mini notebook e seus acessórios deverAo estar devidamente acondicionados em

embalagens e calços de proteçAo apropriados.

8.A.19.1.24 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
a) DeverGo ser fornecidos manuais técnicos do usuArio e de refer6ncia contendo todas as

informaçOes sobre os produtos com as instruçOe& para instalaçAo, configuraç.Ao,

operaçAo e administração.

ESPECIFICAÇOES T"CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.ZO TECLADO DE OP/N/Ao

RELSTR.23212009 v.l • AGOSTO/2009

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES T"CNICAS BASICAS REQUERIDAS: 10m•••••••• pedftcaç(>e' técnica.

mlnimas nacessarias as quais o produto ou servIço ofertado pela proponente devera

obligatonamente alender.

359
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A figura sugestiva constante deste edital é parte deste anexo e válida como

especfficaç.Ao hk:nlca, para auxilio e visualizaçao do descrillvo estéUcoJestrutural (todas

as medIdas eltAo em mUlmetrol, sem eecala).

8.A.20.1.4 DOCUMENTAÇÃO TECNICA

a) DeverAo ser fornecidos juntamente com cada produto, manual técnico do usuério e de

referência contendo todas a5 Informações sobre o produto com 8S Instruç6es para

instalaçAo, oonftguraçAo e operaçAo, em Português.

8.A.20.1.S ACONDICIONAMENTO

e) Os teclados de opInião devem estar acondicionados em embelagens com caixa e

calÇOSde proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e as

vlb<aç6e ••

)
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DIMENSÕES8.A.20.1.3

8.A.20.1.1 CONDiÇÃO GERAL

a) DeverAo ser fornecido. Teclados de opinlAo novos, Idênticos e S6rTI uso anterior. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produçlo, sem prevlsAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8) As teclas devem ter dimen&6es de 27 mm t5% x 15 mm ::t5% x' 5 mm :t5'k;

b) Comprimento do cabo de comunicaçAo de dados do teclado de 1,80 metros :t5."';

c) Dimens08s do teclado (sem a proteçAo contra visuallzaçAo da dlgl1açlo de oplnlAo

-pestana; de 110 mm :t5% x 65 mm :t5% x 25 mm :t5%:

d) Proteção contra visualização de dlgiteçlo de opInião para pesquisa segura com

dimensões mlnlmas e máximas de 14 a 22 mm (A), 40 a 47 mm:: el: 60 a 70 mm (C),

35 a 45 mm (O) sem cantos vivos, conforme figura ebaixo. " ~
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8.A.20.1 TECLADO DE OPINIÃO

8.A.20.1.2 CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

a) Teclado de oplnlAo para ser Instalado em PC do alendente";

b) Interface de comunicação USB com conectar tIpo A macho;

c) Cabo de comunlcaçAo de dados do teclado com fixaçAo Interna firme e conexAo direta

com B ~aca Interna do tedado sem o uso de conoclorea externos;

d) 4 teclas ovels na cor dnza para Indicar a laUsfaçAo na pesquisa com o cUente;

e) Teclas de votaçAo de auto-atendlmento e de atta durabilidade;

1) Manta adesiva na cor semelhante a do gabinete na parte frontal com a IndlcaçAo das

teclas em seqOêncla &emio: Ótimo (verde), Bom (azu!), Regular (amarelo) e Ruim

(vermo/ho):

g) led Indicativo para opinlAo no Ieclado;

h) Deve possuw na IU8 base, pes ou extremidade antlderrapante para ur.o na POlWção

horizontal;

f) Protocolo de comunlcaçlo pare habUltaçAo da yotaçlo do cliente e pare lehura do voto:

D Oriver de InstalaçAo compatlvel com plataforma MS Win~s:

k) Dispensa o uso de fonte externa:

f) Gabinete em aço carbono Bem cantos vivos &lou partes cortantes, com pintura epólCl a

pó qui mico na cor padrAo dnza claro semi fosco texturlzado.
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TecnoIo.ln da,lnfonn.llÇito

8.A.21. I PLACA PCTV EXTERNA USB

Caderno de E:_pl,W;íflc;;açó8$ Técnicl\S

Posto Pouputaml)O CIDADE AOEMAR

8.A.21.1.1 CONDlÇÂO GERAL

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

B.A.21 PLACA PC1V EXTERNA

8) Dever' &er fornecida Placa PClV Externa use, nova e 8em uso anterior. O modeto

ofertado dever. estar em linha de produçAo. sem prevlsAo de encerramento. na data

de entrega do produto.

RELSTR.238/2009 v.1 • AGOSTO/2009 8.A.21.1.2 TIPO DA PLACA PCTV EXTERNA USB

a) Placa PCTV 8l:terna usa. para captura de TV 8na~lca.

8.A.21.1.3 CARACTERISTICAS TECNICAS

a) Controle remoto (com bateriaa e pilhas inclusas);

b) Cabo adaptador AN;

c) Cabo extensor para USB.

a) RecepçAo de sinal analógico;

b) ResoluçAo de nOx48Ox30 fps;

c) Entrada usa 2.0 para conexAo ao Microcompu18dor;

d) Entrada para antena de: TV com conectO' RF;

e) Entrada S~Video;

f) Entrada para Vldeo Composto;

g) Audio estéreo;

h) Padr6es d. TV NTSC e PAL-M.

ACESSÓRIOS8.A.21.1.4

363

CONTEÚDO

PREÂMBULO

obrigatoriamente alender.

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especlflCaçOes técnicas

mlnimas necessérias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
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8.A.22.1 SISTEMA DE SOM ESTÉREO PARA DESKTOP

b) Deveré ser fornecido Sistema de som estéreo para desktop, novo e sem uco antenar,

O modelo ofertado devera estar em linha de produçAo, 5em prevl&Ao de encerramento,

na data de entrega do produto.

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.22 SISTEMA DE SOM ESTt:REO PARA DESKTOP

RELSTR.23812008 v.l • AGOST012009

8.A.22.1.1

8.A.22.1.2

CONDIÇÃO GERAl

TIPO ,DO SISTEMA DE SOM ESTÉREO PARA DESKTOP

b) Sistema de som estMeo para desktop com 6ubw"oofer.

8.A.22.1.3 CARACTERISTlCAS TECNICAS

PREAMBUlO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece 8' aspecificac;Oe. t6cnlca.

mlnlmas necessárias as quais o produto ou a8lVlço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.

ij 02 caixa. seU,'Ica. tipo 581é1118;

D 01 .ubwoofer 5.25';

k). Potênda 29 Watt. RMS;

~ Frequêncla de resposta de 40Hz - 20kHz:

m) Sinal de ruldo 8Odb;

n) ConfIguraçllo 2.1 aslêreo;

o) 01 salda pera fone de otNkto.

8.A.22.1 •• UTERATURA TÉCNICA

b) Deveré ser fornecido um conjunto de menusls técnicos e CO. de InstalaçAo, contendo

todas as Informações sobre o produto com as Instruções para instalação, conflguraçao,

oparaçllo e garen~menlO.
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