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Taboão da Serra, 16 de novembro de 2017.

CONSELHO REG\Qt~AL DE ,lI,JtviINISTRAÇÃO
DE 81\0 PAULO. CRA.SP

Registramos o pre83n~e atestara (RCA) sob o
nO ~54 :;-12OJr em..J3jJJ /J .t-. cl."ja
vaMdade obriga apresentaç {) da Certrd!to.

A CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, inscrita no
CNPJ Nº 62.577.929/0001-35, neste ato representada por seus funcionários abaixo signatários, atesta para os
devidos fins que a empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS
PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ/MF sob n.º 01.259.348/0001-60, com sede
na Av. Yojiro Takaoka, nº 4384, 52 andar, sala 507, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de
Parnaíba/ SP, CEP 06541-038, executou os serviços alusivos ao objeto do contrato conforme abaixo
relacionado, atendendo satisfatoriamente e dentro do prazo de sua vigência.

CONTRATO PRO.00.5856

Botucatu

Área

1.965m2

e'adequação de imóvel, de
corda com os respectivos
no contrato supracitado.

08/06/2010

Poupatempo

Prestação de serviço de gestão, abrangendo
implantação, de operação e manutenç
CADERNOSDE ESPECIFICAÇÕESTÉCNICA

Alexandre Barbosa Rodrigues - CPF n2 15
Posto Poupatempo citado acima.

Assinatura

Vigência 08/06/2010 a 21/10/2015

0348

,
RAFFAELE F ANCESCO CÁMMAROSANO
Especialista 5 porte Gestão
Matrícula: 1 402-4
Área respo sável peJa emissão do atestado gerado em
conformidade com as informações prestadas pelos gestores do
contrato.

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA AGUEOA GONÇALVES. 240. JARDIM PEDRO GONÇALVES. TABOAO DA SERRA- sp. CEP: 06760-900. TELE FONE: (011) 845-6248/62?J3I





CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
N° 1216/2017

VÁLIDA ATÉ 14/06/2018

Certificamos que os Atestados em 02 folhas fornecidos pela COMPANHIA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DI; SÃO PAULO. PRODESP, em 07

de agosto de 2013 e 16 de novembro de 2017, à Empresa 3P BRASIL -

CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS

PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA, Registro CRA-SP nO018584 a

qual tem como Responsável Técnico o Administrador WALDEMAR FERREIRA

MAGALHAES, Registro CRA-SP nO 099577, encontram-se registrados neste

Conselho, através do RACT nO3547/2017 de 13 de novembro de 2017, cujas

atividades profissionais correspondentes, estão elencadas nas alíneas "a" e

"b", da Lei nO4.769/65. Resguardamo-nos de qualquer ato ou fato que venha a

ser apurado, que comprove a falsidade dos referidos Atestados. Esta Certidão

tem sua autenticidade comprovada pelo selo nOSP043387. E para que produza

os efeitos legais vai a presente certidão assinada por mim, ADM. SANDRA

ENEDINA DE JESUS SANTOS, CRA-SP nO0.35091, Fiscal desta Autarquia. São

Paulo, 14 de dezembro de 2017x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x;x.x.x.x.x.x.x.x.x.X.X.X.

ADM. SAN~JESUS SANTOS

CRA-SP nO035091

Rua Estados Unidos, 865/889 - Jd. América - CEP: 01427-001 - São Paulo
Fone: (11) 3087-3200 Fax: (11) 3087-3256 - www.crasp.gov.br

TlM O-l=l

http://www.crasp.gov.br
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CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO
ABRANGENDO EXECUÇAO INTEGRADA DOS SERViÇOS
DE ADEQUAÇÃO DE IMÓVEL, DE IMPLANTAÇÃO, DE
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO
BOTUCATU, QUE FAZEM ENTRE SI A COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO. PRODESP E O CONSÓRCIO BOTUCATU •
POUPATEMPO, REPRESENTADO PELA EMPRESA B2BR
• BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASil
S/A., líDER DO CONSÓRCIO.

Certifico que o conteúdo das
cláusulas I (item 1.1) à XV (item
15.1). das 02 (duas) vias deste
contrato. com folhas numeradas
de 01 à 25 e Anexos é idêntico ao
do original chancelado pela
Assessoria Juridlca - PAJ. anexo ~~
ao processo n.o 85.445/03/. ~---
com exce -o do subitem 4. . ( ~,

'\ I

\&.&..'l.~~'I.

~~~\t~e

PRO.OO.5856

Pelo presente contrato, 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 BOTUCATU • POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069050 , conforme Anexo VIII,
representado pela empresa B2BR • BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO
BRAS\L S/A., com sede na Av. Yojiro Takaoka, n.o 4384 - conjunto 1010 - 10° andar,
Shopping Service, Bairro AlphaviJIe - Santana de Parnaíba 1SP, 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, têm entre si justo e acertado, o 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 Botucatu,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

I.OBJETO

Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de gestão
abrangendo execução integrada dos serviços de adequação de imóvel, d
implantação, de operação e manutenção do Posto Poupatempo Botucat
localizado na cidade de Botucatu 1 SP, na Avenida Marechal Floriano Peixoto n
461 e 461-A, Bairro Centro, CEP 18603-730, de acordo com o Caderno d~
Especificações Técnicas constantes do ANEXO I e nas condições estabelecida
neste contrato. ~ PR DESP

~~
,,"'c:;.~~ ' ,

C'q,.%. ~ ~ ~ lAss . .kJr1rlica
Os serviços objeto da contratação compreendem: ú' ~ ••~~~:~ ~-\'S'-'~'i'\ \~~~1.2.1. Prestação de serviços de .gestão, gerenciam~f)~.... . ~mh mt~~~~ da

prestação de serviços obJet~ deste contra.t~<1'~ .. IÇ?S--> de ,. ,f.p~o,
informação, orientação e atendimento presenCiai ~~~hco~s .' '),~.~ .;J
administração direta. e administração do Posto cof(~~. d 12 •. ~':%~.
Anexo I deste contrato. p ~~~:~ 1~ ,'''''. ~ ~: ..'

I " ... "_ -.w"f.

1/25 ;,./"tf' .: - \i\~
';f~

Rua Aguada Gonçalves, 240 • Taboao da Serra - SP - CEP 06760-900. TELEFONE: (11) 2845. 00 (P " til
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.spv.br "8'446 0\

0::;0 \042"'''

1.2.

1.1.

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.spv.br


"
•.•• <.... '.,.



~~DESP
Tecnologia da Informação PRO.OO.5856

1.2.2. Adequação do imóvel localizado na cidade de Botucatu I SP, na Avenida
Marechal Floriano Peixoto nOs461 e 461-A, Bairro Centro, CEP 18603-730,
conforme Projeto Executivo - Anexo 11, que consiste na adaptação do
imóvel para recebimento das instalações do Posto Poupatempo, incluindo
material, equipamentos e mão de obra, para execução da infra-estrutura
hidráulica, elétrica, lógica, telefonia e de ar condicionado bem como o
fornecimento de todos equipamentos necessários à operação do Posto
Poupatempo.

1.2.3. Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os
serviços de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto
incluindo edificações e as instalações hidrossanitárias, elétricas e de ar
condicionado, mantendo-as em condições normais de funcionamento.

1.2.3.1. Para as eventuais adequações no Posto Poupatempo,
provenientes de alterações de leiaute ou especificações de
equipamentos, tendo como referência projetos apresentados pela
PRODESP, sendo itens que não constem da planilha
orçamentária, a CONTRATADA deverá apresentar 03 (três)
orçamentos para análise e aprovação prévia da PRODESP.

1.2.3.2. A PRODESP se reserva no direito de contratar por meios
próprios, os serviços que julgar necessário.

1.2.3.3. O ressarcimento dos valores dos serviços será efetuado mediante
apresentação de Nota de Débito, acompanhada da devida
comprovação das despesas, em 30 (trinta) dias após a entrega da
Nota de Débito na PRODESP.

1.2.4. Fornecimento, montagem e manutenção de todo mobiliário do Posto I

inclusive substituição quando necessário.

C~51

1.2.5. Fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação Visuwal
do Posto, inclusive substituição quando necessário.

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

e>
~~

1.2.7. Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte" e ~~utençãO"
dos recursos de teleinformática e de informática. R~,\>do-$.~~~~~ãOS do
Posto. v....~o ~?~~?-~~

~«"tPQ"""" ~ ~'-, ~-:.~ ~, ~"'..•.{' """.•.:'. ..> '% tl.. ~ . ~

1.2.8. Fornecimento e manutenção dos equipame~"'",?~~ g~ . .,. ..~e
atendimento para todos os órgãos. , +{"''*"o...... . ~ :.'" \

• ~.., ?... O> \

>as (t~j';j;'
Rua Agueda Gonçalves. 240. Taboão da Serra - SP • CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PAB ~

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

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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1.3.

2.1.

2.2.

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

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

1.2.11. Fornecimento de folheteria e impressos necessários para o funcionamento
dos serviços de administração do Posto e dos órgãos da Administração
Direta.

1.2.12. Fornecimento de todo material necessário à instalação e operação dos
equipamentos e sistemas eletrônicos e computacionais, bem como dos
insumos utilizados nos atendimentos normais, nos atendimentos de
exceção (casos em que a condição física ou mental do cidadão requer
tratamento especial e preferencial) e eventual contingência para a
execução dos serviços contratados.

1.2.13. Fornecimento de serviços de transporte de malotes. A CONTRATADA
poderá valer-se das disposições contidas no Anexo I tendo em vista a
necessidade da manutenção da uniformização do padrão de serviços do
Programa Poupatempo.

A presente contratação, decorrente de licitação na Modalidade Pregão n.o
003/2010, homologada pela Diretoria Executiva, RD.17.109/2010, em 15/04/2010,
de acordo com os documentos constantes do Processo PRODESP n.O
85.445/03/01, com previsão de despesa orçamentária - DCO's n.O 1923/2010,
536/2011, 318/2012, 257/2013, 25/2014 e 6/2015, autorizada nos termos do
Decreto Estadual n.o33.144, de 20/3/91.

11 • PRAZOS S,.
VIGÊNCIA DO CONTRATO ~lf!f~
2.1.1. O presente contrato vigorará pelo prazo de 60 (sessenta) meses a contar C' ~. ~

da data da assinatura do mesmo. ,,"l'~,\,,%.
"o%.~~~

ú' "'1, ••.•• ~ .••• ~ C::>a

IMPLANTAÇÃO ~1~ \:~~J~'4
2.2.1. Os serviços de adequação do imóvel para_~~~~ ?:f$:~:~

implantação do Posto Poupatempo deverao ~~!'"~.~mc~Q
(cento e cinquenta) dias corridos, contados a ~'t''C;ia aa d

'6' «' ~'. O>
deste contrato. ~ '~..,"l'c:;.~ •••••

/))' -,~;ô~t
3/25 ( :/ r 1''''';'',

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Teboao da Serra - SP. CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (pJ{e
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

0352

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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2.2.2. Na fase de implantação a CONTRATACA, para a execução dos
eventos/serviços, deverá respeitar as datas limites abaixo estabelecidas,
considerando dias corridos:

EVENTOS/SERViÇOS
DATA LIMITE A CONTAR
DA ASSINATURA DO

CONTRATO

Até 5 dias

Até 45 dias

Até 45 dias

Até 20 dias

Até 130 dias

Até 94 dias

Até 95 dias

Até 100 dias
Até 101 dias

A partir de 115 dias

Até 122 dias
A artir de 122 dias

A partir de 101 dias

Até 115 dias

~-".,-
4125

ua Agueda Gonçalves, 240 - Tabollo da Serra - SP - CEP 06760-900- TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX)-
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

0253

• Constituir uma equipe técnica composta de profissionais das principais áreas
técnicas envolvidas na implantação do Posto:
- Coordenador técnico para implantação
• Responsável técnico pelos serviços de adequação do imóvel para

recebimento das Instalações do Posto Poupatempo
- Responsável técnico pela teleinformática
- Responsável técnico pela área de recursos humanos. formação e

ca acita ão da e ui e do Posto
• Apresentação do cronograma detalhado de adequação do Imóvel para

recebimento das Instalações do Posto Poupatempo
• Plano de trabalho de cada área: Arquitetura, Serviços de Engenharia que

consiste na adaptação do Imóvel para recebimento das Instalações do Posto
Poupatempo, Teleinformática, Recursos Humanos, Serviços de Apoio, etc .

• Apresentação dos itens a serem fornecidos, para comprovacão de atendimento
das es eclfica ões técnicas exi idas

• Apresentação de metodologia para seleção da equipe
• Apresentação da instituição a ser contratada, responsável pelo módulo

comportamental
• Protótipo do Uniforme e Crachás (que deverá ficar sob a responsabilidade da

Prodesp para possibilitar aferição do material que será fornecido durante a
vi ência do contrato

• Protótipo do Mobiliário
• Protótipo de Comunicação Visual
• Apresentação dos modelos de equipamentos especificas para validação pelos

6r ãos
• Contrata - o dos técnicos de Informática
• Entrega de recursos de Informática necessários para configuração prévia do

ambiente de TI
• Entre a e instala ão do mobiliário
• Contrata ão do Administrador do Posto Pou atem o e dos Assistentes
• Inicio do programa de formação e capacitação. módulos gerencial e de

informática
• Contrata - o do atendimento es ecializado
• Inicio do programa de formação e capacitação - módulo atendimento

es eciallzado
• Contrata - o dos atendentes e demais funcionários
• Inicio do ro rama de forma o e ca aclta ão - módulos I, 11 e 111
• Conclusão do cabeamento elétrico e lógico
• Conclusão da telefonia, Instalações e testes
• Fornecimento e instalação de PABX, estabilizadores e no-break

Entre a dos uniformes e crachás
• Inicio da instala .0 dos recursos de informática e e ui amentos es ecíficas
• Conclusão das instalações e adequação do imóvel para recebimento das

instalações do Posto Poupatempo
• Entre a e instala ão da comunica o visual
• Inicio da instala - o dos sistemas es eclficos ~ <fi <1' ••••

• Inicio dos testes para validação e conformidade dos recursos de teleinformática.
e ui amentos es eclficos e sistemas

• Início da ré-o era • o

•

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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2.2.3. Para a emissão do termo de aceite por parte da PRODESP, a
CONTRATADA deverá apresentar todos os documentos exigidos no
caderno de especificações técnicas - Anexo I deste contrato.

2.3. OPERAÇÃO

2.3.1. Os 10 (dez) dias subsequentes à fase de implantação deverão ser
reservados para a realização da pré-operação e emissão pela PRODESP
de termo de aceite, após a realização dos testes de validação e
conformidade.

2.3.2. Os serviços de operação do Posto Poupatempo deverão iniciar-se logo
após a fase de pré-operação.

2.4. A inobservância dos prazos estipulados neste contrato somente será admitida pela
PRODESP quando fundamentada nos motivos de força maior previsto no Código
Civil Brasileiro ou por motivos imputáveis à PRODESP, os quais deverão ser
comprovados, sob pena da CONTRATADA incorrer nas penalidades estipuladas
neste instrumento.

2.5. A hipótese de que trata o item 2.4 somente será considerada mediante solicitação
escrita e fundamentada da CONTRATADA, no prazo de 10 (dez) dias do fato
gerador do atraso aceito pela PRODESP, também, por escrito.

111• PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

3.1. O valor total do presente contrato é de R$ 26.300.000,00 (vinte e seis milhões e
trezentos mil reais), considerando o mês base de abril/2010.

3.1.1. O preço ajustado neste contrato inclui todos os custos diretos e indiretos
relativos ao seu objeto, abrangendo despesas com adequação do imóvel,
logística de operação, móveis, equipamentos, inclusive os de informática,
telecomunicações. instalações, equipe de profissionais, formação,
capacitação, uniformes, crachás, remunerações, transportes, suport
técnico, manutenção preventiva e corretiva, conforme Caderno d *
Especificações Técnicas - Anexo I, bem como todos os Reneffcios
encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributág~:,¥curitários,
ficando todos estes itens sob a responsabilidade ctda~.p.pA~TADA,
inclusive no que se refere às suas empresas sub.~âtad~i\~-;:Çabendo
à PRODESP arcar com quaisquer custos adi~~~e tí~~'?~~~

3.2. A PRODESP pagará mensalmente à CONTRATADA~~e.xe~o ~.:{ . os' 9
objeto deste contrato, o valor de R$ 438.333,33 (quatr&feJtiQ.~e'1P. t \ ';,~."~"\fl1i1,

~~ftfiJ. trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). . ~.;-~~......•,.\''''.~''': ~,!,10

~ Pf<ÔÍf€.~ ~ ~? ••

:::: Upp -f ( .-?.;' .

o GSC ~ 5/25

Rua Agueda Gonçalves. 240 - TaboAo da serra • SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PAB)
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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3.2.1. Os pagamentos serão efetuados pela PRODESP em 60 (sessenta)
parcelas mensais e sucessivas no último dia útil do mês subseqüente ao da
prestação do serviço.

3.2.2. O primeiro pagamento será efetuado no último dia útil do mês subsequente
ao do início da prestação do serviço, obedecido ao disposto no
Cronograma detalhado de implantação Anexo V do contrato.

3.2.3. No primeiro e no último mês da prestação dos serviços, o valor mensal
definido no item 3.2 será calculado "pro-rata/dien, adequando os dispêndios
à efetiva vigência contratual, conforme cláusula 11 - PRAZOS. Nos demais
meses, os encargos serão cobrados com base no período mensal da
efetiva prestação dos serviços.

3.2.4. Se na fase de prestação de serviços de implantação, prevista no subitem
2.2, a CONTRATADA não realizar os eventos/serviços nos prazos
estabelecidos, os pagamentos mensais poderão ser suspensos até a
regularização dos mesmos, sem prejuízo das penalidades previstas neste
instrumento.

3.2.5. Na fase de prestação de serviços de operação, prevista no subitem 2.3,
para o pagamento do valor mensal estabelecido no item 3.2 a
CONTRATADA deverá obedecer os seguintes parâmetros:

A) TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO

6min 19seg a 7min 24seg abaixo do Previsto

• Valores serão revistos anualmente, acompanhando a performance dos Postos Poupatempo.

IIRGO - Serviços de emissão de RG
(todas as vias)

T.M.A.* Situação Aplicação
Considerada

até 13min 35seg Previsto Pagamento de 100% do valor mensal

13min 36seg a 14min
abaixo do Previsto desconto de 0,75% do valor mensal

58sea
desconto de 0,75% do valor mensal e

acima 14mln 59seg Inaceitável penalizações previstas
contratualmente

~-l,~
,f!J~

10A2AV844672

Oetran - Serviços de emissão de CNH
todas as vias

Situação
Considerada

Previsto

T.M.A.*

03~5

até 6min 18seg
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B) PESQUISA DE SATISFAÇÃO MENSAL

Média Geral do Posto.

acima de 9,23 Previsto Pagamento de 100% do valor mensal

entre 9,04 e 9,23 abaixo do previsto desconto de 0,5% do valor mensal

abaixo de 9,03 Inaceitável
desconto de 0,5% do valor mensal e

penalizações previstas contratualmente

••Valores serão revistos anualmente, acompanhando a performance dos Postos Poupatempo.

C) PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS -IIRGD e Detran

Neste indicador observaremos primeiramente as seguintes condições e providências:

18 Condicão: 100% dos dias úteis do mês com todos os Pontos de Atendimento Ativos -
108 horas, de 28 à 68 feira e 48 horas aos sábados.

Providência: Esta ocorrência resultará no pagamento de 100% do valor mensal.

28 Condicão: Acima de 10% dos dias úteis do mês de Pontos de Atendimento Ativos
com menos de 94 horas, de 28 à 68 feira e menos de 46 horas aos
sábados.

Providência: Esta ocorrência implicará em desconto de 1% do valor mensal e
penalizações previstas contratualmente.

Não satisfeita a condição acima, deverá ser observado o quadro abaixo:

PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS -IIRGD E DETRAN *
todos os servi s

Condição

0356

Providência

Previsto

% Dias Úteis de Ocorrência no
Mês

acima de 20%

acima de 80%

abaixo de 80%

% Atendimentos diários
com Tempo de Espera
menor ue 20 mino

entre 80% e 100%

7/25

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Tabollo da Serra - SP • CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

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


,: ..



~:r:~~:~:;).1{..:~~

/{;<'~PRODESP
Tecnologia da Informação PRO.OO.5856

3.3. No caso de formação de consórcio, para o faturamento dos serviços objeto deste
contrato, a CONTRATADA deverá cumprir o disposto no Artigo 4° da Instrução
Normativa Receita Federal do Brasil - RFB n.o 834, de 26 de março de 2008, que
estabelece que o faturamento correspondente às operações do consórcio será
efetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal
ou Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento.

3.4. As Notas Fiscais/Faturas representativas dos pagamentos mensais deverão ser
entregues até o quinto dia útil do mês subseqüente ao da prestação dos serviços,
pela CONTRATADA na sede da PRODESP I situada na Rua Agueda Gonçalves,
n.o 240 - Taboão da Serra / SP - Protocolo Central - piso PD - sala 1.4, de
segunda-feira a sexta-feira das 08 às 17h.

3.4.1 . Na hipótese de divergência entre os valores constantes da Nota Fiscal I
Fatura emitida pela CONTRATADA e o estipulado no contrato, a
PRODESP poderá glosar os valores apontados como indevidos. No caso
de devolução da Nota Fiscal/Fatura, a reapresentação será considerada
como nova solicitação.

3.4.1.1. Na ocorrência do disposto no subitem 3.4.1. e/ou atraso na
entrega da Nota Fiscal/Fatura, no prazo estabelecido no item
3.4., o pagamento correspondente será efetuado em 30 (trinta)
dias contados do seu recebimento.

3.5. As importâncias a serem pagas pela PRODESP serão depositadas em conta
corrente da CONTRATADA no Banco do Brasil S.A., conforme Decreto Estadual
n.O55.357, de 18 de janeiro de 2010.

3.5.1. Para tanto, a CONTRATADA deverá informar à PRODESP, dentro do
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da assinatura do presente
contrato, o número de sua conta corrente e o da agência do referido
estabelecimento bancário;

3.6.

3.7.

A PRODESP só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente
Contrato, caso a Certidão Negativa de Débito - CND-INSS esteja em vigor e/ou
não houver pendência de obrigação em nome da Contratada registrada no CADIN -
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais *
Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar ~salmente ..à
PRODESP I comprovação de pagamentos dos salários, bem CJm,f~ime;Jtcr do
INSS e FGTS relativos aos seus empregados aIO~~~ra\~\~cr deste
~~ra~. ~~\~ ,~~

~\fItIt'" r-' 't;.....QllO~ ~
~~(.9'~\ ~ %\: •..

A PRODESP efetuará a retenção/re~lhimento rer(~~~~a~INS ~
previsto na Lei Federal n.o 9711/98 de 20/11/98 e do p~l~al r t
nos termos da Lei Complementar n.o 116/2003) ~~J).... ~ ..I.~\ ,

3 ?" ,

.-'.•. . ~
8125 '?j ."
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3.9. Todos os impostos e taxas que incidam ou venham a incidir sobre este contrato,
correrão por conta exclusiva da CONTRATADA, bem como ficarão a cargo da
mesma os encargos e obrigações decorrentes da legislação trabalhista,
previdenciária e tributária, inclusive em relação as suas empresas subcontratadas.

3.10. Quando a PRODESP for a fonte responsável pelo recolhimento do tributo, ela
descontará dos pagamentos que fizer à CONTRATADA, segundo a legislação
vigente, e recolherá nos prazos de lei.

3.11. A PRODESP reserva-se o direito de solicitar à CONTRATADA, quando entender
conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhimento dos tributos e demais
encargos devidos, diretos ou indiretamente, a respeito deste contrato.

3.12. Os preços mensais previstos no item 3.2 serão reajustados anualmente, de acordo
com a variação do IPC FIPE (índice de Preços ao Consumidor) ocorrida no
período, conforme fórmula a seguir:

IPC
R = Po . [ ( ---------- ) - 1]

IPCo

Onde:
R = parcela de reajuste;
Po = preço inicial do contrato no mês de referência dos preços, ou preço do

contrato no mês de aplicação do último reajuste;
IPCIIPCo = variação do IPC - FIPE (índice de Preço ao Consumidor), ocorrida

entre o mês de referência de preços ou o mês do último reajuste
aplicado, e o mês de aplicação do reajuste.

3.12.1. Na hipótese de superveniência de disposição da Lei Federal ou
determinação do Poder Executivo Federal, permitindo a aplicação de
reajuste de preço em periodicidade inferior à prevista no item 3.12.,
poderão as partes contratantes repactuar a nova periodicidade, obedecidas
as condições que a Lei, então vigente, estabelecer.

~

..,.~
~~;'"
tiil::>
, !!l'
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3.12.2. Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do índice
estabelecido no item 3.12., será utilizado o índice oficial que vier
substituí-lo ou, no caso de não determinação deste, será escolhido o índic *
substituto que melhor venha refletir a variação dos custo~do objeto deste

-v.c:!~contrato. <o%~,,~
. '? ~r.s."? ~

3.12.3. Na periodicidade prevista no item 3.12. e ~lJrd}~~6.... ercentual
máximo de reajuste apurado nos termo~~~GWnacf~:il~: ~. s partes
negociarão o percentual a ser aplicado so~e-lfvalo~o pfe " ~ontr ,
a título de reajuste, fundamentado em ~h.as as s'" ~ ~ s
documentos que comprovem o pleito da CONtMTAD~~ ....\<: '.:~?"

~c:;...••.'" •.. I.. ..'~ 'S ,,,

/l~....li .i<.>$>
,? "o,.....l/ ..
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IV • OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

4.1. A CONTRATADA para assinatura do Contrato deverá entregar:

4.1.1. Cronograma detalhado de Implantação do Posto, de acordo com o modelo
constante no Caderno de Especificações Técnicas Anexo I, subitem 2.6.2.,
para acompanhamento da PRODESP quanto ao seu cumprimento e para
fins de remuneração das parcelas mensais.

4.1.1.1. No Cronograma a ser apresentado a CONTRATADA deverá
respeitar os prazos limites estabelecidos no subitem 2.2.2 deste
instrumento.

4.2. A CONTRATADA no prazo de 05 (cinco) dias corridos, a contar da data de
assinatura deste instrumento, deverá:

4.2.1. Credenciar, junto a PRODESP, o seu representante e seu substituto, a
quem deverão ser conferidos poderes de ampla decisão e de
representação legal, inclusive no que se refere aos recebimentos das
notificações quanto as aplicações das sanções e multas previstas neste
instrumento, bem como a apresentação das respectivas defesas,
informando o número do telefone e endereço eletrônico (e-mail) para
contato;

4.2.2. Constituir uma equipe técnica composta de profissionais das principais
áreas técnicas envolvidas na implantação do Posto:

a) Coordenador técnico para implantação;

b) Responsável técnico pela adequação do imóvel para recebimento das
instalações do Posto Poupatempo;

c) Responsável técnico pela teleinformática;

d) Responsável técnico pela área de recursos humanos;

4.2.3. Substituir no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contados da data
da solicitação da PRODESP, o representante, bem como Qualquer membro
da equipe técnica de implantação do Posto caso não estejam
desempenhando satisfatoriamente as suas funções de acordo com os
critérios estabelecidos no Cademo de Especificações Técnicas Anexo I. *

4.3. A CONTRATADA, além de tomar disponível a equipe para a prestação de
serviços, os materiais e os equipamentos necessários para a p~. execução do
objeto deste contrato, sem prejuízo de todas _as obriga'põà~\.~e!ecidaS no
Caderno de Especificações Técnicas que c~mpoe~ "~~o ~to!l~~lntegram o
presente instrumento para todos os fins e efeitos, Q,!>~a;, ~.,;"~~t\~

~c.P(\f!T\ ~ ~ot;;.~~~~

4.3.1. Manter os índices de satisfação alcançái~:'i?elo~atu:~.'" :
Poupatempo no atendimento à População, ~fDqne' qu ~ '"'. d' t ....,'V';)~" ~ 'i; " o .peno Icamen e; n -~c:;. .•• o>"" ."i -;. to

~

~ o ~". \-.l\l •••1)"-
~ "';) •••• ~ ~ I) ••
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4.3.2. Responsabilizar-se pelo atendimento adequado às necessidades do
cidadão, fornecendo informações e orientações corretas, completas e
atualizadas;

4.3.3. Responsabilizar-se pelo processo de produção de documentos a serem
entregues à população;

4.3.4. Responsabilizar-se, para que não haja omissão no atendimento à
população, por falta e ausências de integrantes da sua equipe em seu(s)
posto(s) de trabalho, efetuando a reposição do membro da equipe de
trabalho, em caráter imediato;

4.3.5. Responsabilizar-se, para que não haja omissão no atendimento à
população, por conduta inadequada dos integrantes de sua equipe, seja
por ignorar a presença ou a solicitação do cidadão usuário;

11/25
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Responsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos membros de sua
equipe de trabalho, das normas disciplinares determinadas pela
PRODESP, impedindo os mesmos de:

a) Divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em virtude das
atividades executadas;

b) Valer-se da atividade desempenhada de modo a beneficiar
determinado cidadão (parentes, conhecidos) em prejuizo de outro ou
em benefício próprio;

c) Executar serviços (emissão de documentos/consulta a sistemas
confidenciais), para amigos, ou parentes, em desobediência às regras
estabelecidas;

d) Dar atendimento preferencial, com privilégio, a cidadãos, que não os
previstos na legislação;

e) Constituir-se Procurador de outro e ele próprio emitir documento ou
executar serviço, valendo-se de sua atividade no Poupatempo;

f) Atender despachantes, exceto quando houver o instrumento
procuração;

g) Vender ou promover a venda de senhas, ou reservá-Ias;

h) Receber valores ou objetos com a finalidade ~qJ1 facilitação
atendimento; <,~vi''''''~oa

<'o '" "'~ "'+ VI~, ~ 'c ;/',~
i) Praticar ou induzir outro a praticar ato violento~ o''>t.~,:l'.(~.~6f'c9,<;

j) Praticar roubo ou furto nas depend~~ o '>.?,~'f()/'(./'%, ~
comprovado - ou induzir outro à prática, ~~Iq~~conàí ./ '''""

('~ .s'(' (!I /, •••• :i?;- . " ~, ,,-
k) Criar dificuldades inexistentes na prest~<9-6J~ ..se' , !<.' obter

vantagens monetárias~~ (j'tI',p~I'::~'"..... ,,'> ~..l~)
fi ;. b /:' ......~ ~v ?'.f. C,ry,0'J;" S'-

4.3.6.
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4.3.7. Responsabilizar-se pela atualização da lista do software antivírus evitando
a invasão dos sistemas instalados;

4.3.8. Responsabilizar-se pelos serviços de suporte técnico na realização das
rotinas de Backup;

4.3.9. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados ou
subcontratados, nos termos da legislação vigente, executando-os de forma
a atender as diretrizes, padrões, normas e procedimentos, documentos
estes recebidos mediante protocolo específico quando da assinatura do
contrato;

4.3.10. Providenciar a regular documentação necessária perante os órgãos e as
autoridades competentes com a finalidade de possibilitar a implantação,
operação e o funcionamento do Posto Poupatempo no local, com todas as
aprovações que se fizerem pertinentes, tais como licenças, alvarás,
vistorias, aprovações, matrícula no INSS se necessário, autorização dos
serviços ou outros eventuais procedimentos;

4.3.11. Submeter para aprovação da PRODESP, quando solicitado, amostras e
protótipos dos itens especificados, para avaliação da confonnidade destes
com a descrição contida no Anexo I deste instrumento (caderno de
especificações técnicas);

4.3.12. Atender todas as condições e especificações contidas nos Anexos do edital
e do Contrato, sem exceção de nenhuma delas, sob pena de aplicação das
sanções previstas neste instrumento, ou de outras medidas que se fizerem
necessárias;

4.3.13. Selecionar, contratar e capacitar os integrantes da equipe, devidamente
contratados na forma da legislação aplicável para a prestação de serviços;

4.3.14. Fornecer à equipe uniformes apropriados para cada tipo de trabalho,
identificar o pessoal através de crachás, com fotografia recente, e também
provê-los com os equipamentos convencionais de segurança e de Proteção
Individual - EPI's, quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo
com as normas de segurança. Todos os uniformes e os equipamentos
devem ser substituídos sempre que for necessário a fim de serem mantidos
em perfeitas condições de uso; t'.." *

-S-a 19l'a
-fú~"''''~o v

4.3.15. Manter todos os recursos de teleinformática necessái1Pt~4~cução dos i~\
serviços, em perfeitas condições de uso, de aCOrdo~oni'i~~~ níveis
~e SLA constante no caderno de especificaçõe~~cas ~~~:t~ste 1
Instrumento' ....~ ?» , .., b,to • ,~J:s'.

, 0/.'. ú <t,"" •.~
(> ooI' •••• '1'(/" . G< ~l /""

"ú .r~d~••••• ': ".".,/

4.3.16. Após o período de adequação do imóvel, irwp~fjr.- ..e orma
.adequada a rotina de serviços de apoio: transpo~:! ...~ .~ ~ ~ ~redial,
bem como, o atendimento às necessidades emerge..nctàj,~o ". ~ .

12/25 ( X .4 .., ",!' ". .:;.

~ ~-
,~

1042,11.\/844636



-I



PRO.OO.5856

4.3.17. Manter os ocupantes dos Postos de Trabalho, devidamente treinados,
necessários à execução dos serviços, de acordo com a quantidade de
postos de trabalho mínimo e Tempo de Espera (TE) para cada um dos
serviços, constantes no Caderno de Especificações Técnicas - Anexo I
deste Instrumento:

4.3.18. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou
municipal e as normas internas de segurança e medicina do trabalho;

4.3.19. Obedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as
determinações da Lei n.o 6.514, de 22 de dezembro de 1977,
regulamentada pela Portaria n.o 3.214, de 08 de junho de 1978, do
Ministério do Trabalho e suas alterações, além de outra legislação técnica
vigente e as normas de procedimentos internos da PRODESP, de
engenharia de segurança, medicina e meio ambiente do trabalho, que
sejam aplicáveis à execução específica da atividade;

4.3.19.1. Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos
Programas de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO
e de Prevenção dos Riscos Ambientais - PPRA, de acordo com
as Normas Regulamentadoras n.O07 e 09, respectivamente, da
Portaria n.o 3.214, de 08 de junho de 1978, do Ministério do
Trabalho e da Previdência Social, conforme determina a Lei
Federal n.o 6.514, de 22 de dezembro de 1977 e instalando e
mantendo os Serviços Especializados em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SEESMT) e Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA, considerando o
número total de trabalhadores nos serviços, para o fiel
cumprimento da legislação em vigor.

4.3.20. Instruir todos os integrantes da sua equipe do Posto a acatar as
orientações de funcionamento do Posto, inclusive quanto ao cumprimento
das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como a
prevenção de incêndio nas áreas do Posto Poupatempo;

4.3.21. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos integrantes da
sua equipe, aqui incluídos os subcontratados;

*4.3.22. Responsabilizar-se integralmente pela prestação (~tes serviços com 1/ c:: C'

observação da legislação vigente aplicável, ('~êlJdo no Posto
POUPATEMPO a quantidade de integrantes da ~~~a,mentos, e
materiais suficientes ao perfeito atendimento i6Qieto &t~,~G(ffr;ato; ~

. ~ 'I ti t'-t. '?rol S.., Of' ..+n.
7 :Or. :.r~ ('ljo ., r"VJ;:20. ? &d' Oi"" ii ~

4.3.23. Responsabilizar-se e~clusivamente pelos ~.r .... cat:f~pos &" ." ',~ _ e -'~
PRODESP ou a terceiros decorrentes de ~~~ ..?u db W~.f çao ~
contrato; ~ C'o./+i:: .....:~/ ,

R~ Ag"."•• ,,,,,,"-. 240- T,""'" ". "" •• - SP - CEP 06~:D - lELEFONE. (11)~.~". '.' ". :. .ii(9
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4.3.24. Ressarcir a PRODESP todo e qualquer dano ocasionado pelos integrantes
da sua equipe no desempenho de suas funções, assumindo, desde já,
inteira responsabilidade por esses eventos, podendo a PRODESP, a seu
critério, descontar os respectivos valores das faturas devidas à
CONTRATADA;

4.3.25. Responder, como única e exclusiva responsável, por quaisquer diferenças,
erros ou omissões de serviços ou outras informações que vier a fornecer,
desde que as mesmas não sejam decorrentes de dados ou informações
fornecidas pela PRODESP ou outros órgãos participantes;

4.3.26. Nos casos decorrentes da legislação em vigor, responder por:

4.3.26.1. Infração no uso indevido de equipamentos, tecnologias ou
processos protegidos por marcas e patentes, respondendo, neste
caso, pelas consequências;

4.3.26.2. Pagamentos de todos e quaisquer tributos, multas ou ônus
oriundos deste contrato, pelos quais a CONTRATADA seja
responsável, principalmente pelos de natureza fiscal,
previdenciária e trabalhista.

4.3.27. Responsabilizar-se pela manutenção preventiva e corretiva de todos e
quaisquer itens (equipamento, dispositivo, programa, etc) necessários ao
funcionamento adequado do Posto POUPATEMPO durante toda a vigência
do contrato;

4.3.28. Garantir, caso seja necessária a substituição de qualquer integrante da
equipe alocada para a execução dos serviços, o devido cancelamento de
senhas de acesso aos sistemas informatizados e que o substituto tenha
qualificação idêntica ou superior àquele que será substituido;

4.3.29. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições que culminaram em sua
habilitação e qualificação na fase da licitação;

4.3.30. Providenciar, concomitantemente à assinatura do contrato, seu cadastro na
Unidade Cadastradora do CAUFESP, caso não esteja cadastrada ou sua
renovação, caso esteja com o cadastro vencido, bem como mantê-lo válido*
durante toda a vigência contratual; ,y~-9"'d~ ,_l':ú~1""'0 ~a v 5

l'''' •.••• "'+~J'4+,'O 1~

4.3.31. Todo e qualquer quantitativo mencionado nes)e '~.9.'4,f~. exime a
CONTRATADA de manter as reservas técni~rtl.spe~~;R~ bom e
fiel cumprimento deste; ". '<'."/ ?, "'e.•":;,,,,~,.;' ,~~

</. •••• '" 4í ~Q'"," ~:.>o

4.3.32. Observar, com vista a fiscalização dos s{~~r~.sta~oo - . ~~'". loro/
que vierem a ser implantados pela PRODES~t:~~g.~~ n~~ " <j arã~e
qualidade dos Postos POUPATEMPO; ~ ."'/;,4ú ~ ".'>'.

4'4 -s-
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4.3.33. Apresentar regularmente relatórios de atividades e outros referentes à
operação do Posto, atendendo às solicitações e definições da PRODESP.

4.3.34. Permitir livre acesso do representante nomeado pela PRODESP ou seu
substituto formalmente designado, junto aos executantes dos serviços, bem
como à documentação relativa ao desempenho, sob controle do seu
representante;

4.3.35. Manter, para a prestação dos serviços objeto deste contrato profissionais
contratados pelo regime CLT, cujas funções exijam subordinação,
continuidade e pessoalidade, atendendo a todos os requisitos e perfil
técnico e gerencial exigidos no Anexo I - Caderno de Especificações
Técnicas, que integra este contrato;

4.3.36. Observar os indicadores e parâmetros apresentados no item 3.2.5. da
cláusula 111- PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO.

4.4. A CONTRATADA responsabiliza-se, sem qualquer espécie de
solidariedade/subsidiariedade por parte da PRODESP, pelas obrigações de
natureza fiscal, previdenciária, trabalhista, acidentária e civil, em relação ao
pessoal que a mesma alocar para a prestação dos serviços objeto do presente
contrato.

4.4.1. Em caso de propositura de ação trabalhista, decorrente e relacionada com
a prestação de serviços objeto deste contrato por empregado da
contratada, na qual a PRODESP seja citada na condição de reclamada ou
litisconsorte, em decorrência da subsidiariedade prevista no Enunciado 331
do Tribunal Superior do Trabalho, a PRODESP poderá exigir da Contratada
que caucione o valor da condenação em primeira instância correspondente,
observado o disposto no artigo 56 da Lei. 8.666/93 e alterações
posteriores, de forma autônoma e específica, como garantia de seu
pagamento, até liquidação e/ou encerramento da ação trabalhista
respectiva;

4.4.1 .1. Desde que expressamente autorizado pela Contratada, a
PRODESP poderá promover a liquidação e pagamento de
condenação que lhe venha a ser imposta na situação prevista na
cláusula anterior, mediante a compensação do valor
correspondente na fatura/nota fiscal que venha a ser apresentada l~~~i.-,
pela Contratada para pagamento dos serviços o~eto do present
contrato, até a liquidação e satisfação total e~.Ido crédito

('4,""'<,: ~ va *respectivo; "'0;:. '9",,,,';4+,,,/C? 1.:>-
li,,> >'J,~"'~ "'" ~o.

J' +.> lI,.,~.4.',1. <1'''1 .l'i~. c:

4.4.2. A CONTRATADA obriga-se, durante toda a Vi~.dta dé~;,""a '('""~I a ~ ~
manter contratação de Seguro Patrimonial para..... s~" iten " •. " ;t t~
imóveis, necessários ao perfeito funcionament9~4i '1.Q.stoP . ,,!~e /
estão sob sua responsabilidade, sendo esteg': ~E~ u ~ s~ros/
assim como Seguro de Responsabilidade Civil. '4'~"Z": ~"" .~"••'i:.{
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4.5. Fica a CONTRATADA obrigada, por seus administradores, sócios e gerentes, por
seus funcionários ou terceiros contratados e/ou sub-contratados, credenciados e
representantes, a manter e guardar o mais expresso, estrito e absoluto sigilo sobre
dados, informações, conteúdo, especificações técnicas, características de
ambientes, relações ou informações de caráter comercial com clientes da
PRODESP, a que tenham acesso ou conhecimento, sob qualquer forma, em
decorrência da prestação dos serviços e/ou fornecimento de bem, objeto deste
contrato, no decorrer da sua execução ou cumprimento, sob pena de responder
civil e criminalmente pelo seu descumprimento, ficando responsável pela reparação
por prejuízos materiais, morais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes.

4.5.1. A obrigação de sigilo prevista no caput desta cláusula aplica-se não s6 pelo
prazo de vigência ou de execução dos serviços/fornecimento previstos
neste contrato como estende-se também após seu encerramento pelo
prazo de 20 (vinte) anos.

4.6. A CONTRATADA obriga-se, ao término da vigência do presente contrato, entregar
sem ônus adicionais, as benfeitorias, móveis e equipamentos, mantendo as
condições de utilização e funcionamento estabelecidas no Anexo I deste contrato.

4.7. A CONTRATADA obriga-se a não emitir e/ou fazer circular duplicatas ou saque de
letras de câmbio contra a PRODESP, relativamente a todo e qualquer crédito
decorrente deste contrato.

4.8. A CONTRATADA obriga-se à assinatura do "Termo de Ciência e Notificação",
ANEXO VI deste contrato, dando ciência da remessa da documentação do
procedimento Iicitatório ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

4.8.1. Ficará a critério da CONTRATADA o acompanhamento do processo junto
àquela Corte, cabendo-lhe as diligências para juntada da procuração
nomeando seus representantes legais/procuradores e demais atos que se
fizerem necessários.

4.9.

5.1.

A CONTRATADA obriga-se a assinar ao término da vigência do presente contrato,
o Termo de Encerramento e de Quitação, conforme modelo ANEXO VII deste
contrato.

V. OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA PROD~
-fú,.'4fI""IJ ~o

C'~".<"1-, .r,,+foI
A PRODESP obriga-se a: "''''::''b,~''C';...t~b.

J' 0" ,,~~~. ~11".í¥~

~

~/h :9,,>.,, ;!..!~,.,
5.1.1. No prazo de até 05 (cinco) dias corridos apó~ '" ssinatu~ '& '~~.':~ '

informar, por escrito, a CONTRATADA, o QQ.. d6/~p " ;>, a
PRODESP e o do seu substituto imediato comp~4.al ..deveM ,; ti rd<?s-'"
todos os contatos e troca de correspondências;"".r('~<"~/~""" '1.1 I ~",'/

1'., r(' 0I) ". . • ~n /e.,o/~"rI) '. . . o ~~~\
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5.1.2. Fornecer todas as informações necessárias para a realização dos serviços;

5.1.3. Definir os conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos do Posto
POUPATEMPO:

5.1.4. Definir e dimensionar os órgãos e instituições que participarão do Posto
POUPATEMPO;

5.1.5. Manter contatos junto aos representantes institucionais dos órgãos e
instituições que participam do Programa Poupatempo;

5.1.6. Fornecer à CONTRATADA o Projeto Executivo de Arquitetura,
Comunicação Visual e de Serviços de Engenharia nas suas diversas áreas
técnicas (instalações hidráulicas, elétricas, de ar condicionado etc.) para
execução dos serviços de adequação do imóvel;

5.1.7. Promover a qualquer tempo, nas dependências do Posto POUPATEMPO
auditoria dos serviços contratados devendo a CONTRATADA fornecer as
facilidades necessárias para tanto;

5.1.8. Responsabilizar-se pelo fornecimento das linhas de comunicação de dados
que serão utilizadas para prestação dos serviços no Posto;

5.1.8.1. No caso de órgãos da administração indireta, órgãos de outras
esferas da administração pública, outros poderes ou empresas
privadas, será de responsabilidade da PRODESP providenciar,
junto a cada instituição, a disponibilização das linhas de
comunicação de dados;

5.1.8.2. As necessidades da administração do Posto que não forem
atendidas por esta estrutura serão de responsabilidade da
CONTRATADA, devendo esta apresentar solução para
aprovação da PRODESP.

5.1.9. Responsabilizar-se pela contratação, administração e supervisão dos
serviços de limpeza, segurança (vigilância) e copa, nos termo do art. 67, in
tini, da Lei 8.666/93;
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5.1.10. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA e notificá-Ia, quando
se fizer necessário, em relação à execução dos serviços que não esteja * '
sendo realizados em conformidade ao estabelecido n~~ontrato;

_ ,}o" '1'191} ~a Vi"" r.
¥ "o'1>'. 1'~"/4.,,<?I~ .

5.1.11. Assinar, ao término da vigência do presente OOTiltil~.~~ol'l~rmode
~ Encerramento e de Quitação, desde que cum~~s tó~~~~;; I. • ações

'-rC) 'ti/' pela CONTRATADA, conforme modelo ANEX. .; dp,te in~ ' , ~'fr
~ PODE P '1J o/~""" 4-í •.• ":,.",, o-
-~ • . --i £ .r~ ". ~r.. ..""..
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VI-SUBCONTRATAÇÃO

6.1. A subcontratação não será, sob qualquer hipótese, considerada como transferência
das obrigações e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA.

6.2. Na hipótese de subcontratação, a CONTRATADA será a única responsável
perante a PRODESP pelo fornecimento e serviços subcontratados. não assumindo
esta qualquer vínculo contratual com a subcontratada.

6.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de
assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciária, fundiária,
securitária e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) pelos mesmos meios
estabelecidos no item 3.8., cláusula 111 deste instrumento, ao representante da
PRODESP, sob pena da aplicação das sanções previstas neste instrumento.

6.4. Se os serviços subcontratados envolverem cessão de mão-de-obra a
CONTRATADA deverá reter os 11% para Previdência Social sobre o valor da
prestação dos serviços.

6.5. Poderão ser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela PRODESP os
valores retidos da subcontratada e comprovadamente recolhidos pela
CONTRATADA, desde que todos os documentos envolvidos se refiram à mesma
competência e ao mesmo serviço. Neste caso, a CONTRATADA deverá destacar
na sua Nota Fiscal/Fatura as retenções da seguinte forma:

a) Retenção para a Previdência Social: informar o valor correspondente a 11%
(onze por cento) do valor bruto dos serviços;

b) Dedução dos valores retidos de subcontratadas: informar o valor total
correspondente aos valores retidos e recolhidos relativos aos serviços
subcontratados;

c) Valor retido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à
diferença entre a retenção, apurada na forma da letra "a", e a dedução efetuada
conforme previsto na letra "b", que indicará o valor a ser efetivamente retido
pela PRODESP.

6.5.1. E juntamente com sua Nota Fiscal/Fatura, encaminhar à PRODESP
cópia:

a) Das Notas Fiscais / Faturas ou outro documento fiscal admissível das *
subcontratadas com o destaque da retenção; i4'1I,.,.

b) Dos comprovantes de arrecadação dq.!!ú~:~es retidos das
b t t d . " z,,;, 11/', 4"'1 '.ç>o

su con ra a as, o"-,,:&IJ,';;-'c. ~ ~~ ~6'<')"~o''''':0..4 "114;/'4'0
c) Da GFIP, elaboradas pelas sUbcontrai~~ onCfê'>~~~Je

"Inscrição Tomador CNPJ/CEI", o ". •.. ~ COt4i..•.'"
Matrícula CEI da obra e, no campo ck! Inaç~ cla
Serviç%bra construção civil, a do ~ ':. ~o' .q;

CONTRATADA. ('Q:'~+'/;o~'";;.. ~
~6' -f Y. '.
'P/~ ú" ;('~_ <55,
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6.6. Para a execução dos serviços é facultado à contratada subcontratar os serviços de
Engenharia que consiste na adaptação do imóvel para recebimento das instalações
do Posto Poupatempo (adequação civil, instalações elétricas, lógicas e hidráulicas,
instalações de ar-condicionado entre outros); os serviços de transporte, entre
outros, desde que não compreendam as atividades de serviços de gestão,
gerenciamento ou administração da prestação de serviços objeto deste contrato,
serviços de recepção, informação, orientação e atendimento presencial ao público.

VII • GARANTIA DE FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. Para o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente
instrumento, a CONTRATADA deverá fornecer garantia de execução contratual,
equivalente a 3% (três por cento) do valor total estimado no item 3.1. da cláusula
1.11,em até 20 (vinte) dias após a sua assinatura, nos termos dos ~ 1° e 2° do Art. 56
da Lei 8.666 de 21/6/93 e alterações posteriores.

7.2. A garantia mencionada no item 7.1. será prestada por caução em dinheiro, tltulos
da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, devendo a caução em
dinheiro ou título da dívida pública, ter sido emitidos sob a forma escriturai,
mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme
definido pelo Ministério da Fazenda.

7.2.1 . A garantia mencionada nos itens 7.1. e 7.2. deverá ser válida por prazo não
inferior à vigência do contrato ou de suas prorrogações, devendo ser
providenciada, sempre que necessária, a revalidação destas garantias.

7.3. A CONTRATADA providenciará complementação da garantia, de forma a manter a
equivalência estipulada no item 7.1. acima, no prazo de 20 (vinte) dias da
assinatura de eventual aditamento ou prorrogação contratual que altere o valor
deste Contrato.

7.4. No caso da CONTRATADA não apresentar a garantia ou a sua complementação
conforme os itens 7.1. e 7.3, acima, ficará sujeita às penalidades previstasnest
instrumento, sem prejuízo da rescisão, bem como da aplicação das penalidade,
previstas na cláusula XII - DA RESCISÃO E PENALIDADES. *

"'7 :>'
7.5. A PRODESP devolverá à CONTRATADA, o valor original retido c0.,)2formeitem 7.4..

acima, sem juros, correção monetária, ou qualquer outro acç~~, em até 10
(dez) dias após a data de apresentação ou complementação dâ>b~"",

J' "t- ~.?,"-"..,., ~ ~.~ " ~. ~ ó'<,: ~,.;

7.6. A qualquer tempo a PRODESP poderá, mediante justifJ~ eXig~¥~,."',~(//.~i o
da garantia ofertada, o que deverá ser atendido no pra~~~i .iJ'~<o1~"/#/f'~

('v~ú',,~6"/>.... 27;- "<! <i" "'-~/:(). /

~

CO' A garantia prestada pela CONTRATADA será Iibe'ff~fÍ;~~ ... es ~~ós a
"'l;f;;:;j /li -:p execução do contrato e quitação das obrigações resultantÉf"~ ~4, '. ~ ,,~
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7.7.1. Se a garantia tiver sido efetuada por caução em dinheiro, o valor será
devolvido devidamente atualizado pelo IPC-FIPE ou no caso de sua
extinção, pelo índice previsto na legislação Estadual Aplicável, vigente na
data desta devolução e calculada desde a data de sua prestação.

VIII • ACOMPANHAMENTO

8.1. O acompanhamento do serviço objeto deste contrato será exercido por
representantes designados pela PRODESP, obrigando-se a CONTRATADA a
atender prontamente às exigências desses que terão poderes para solucionar
dúvidas e transmitir por escrito as instruções da PRODESP à CONTRATADA, bem
como recusar serviços que não atendam as especificações devidas de qualidade.

IX • COMUNICAÇÃO

9.1. As comunicações recíprocas relativas a este contrato somente serão consideradas
como efetuadas, se entregues através de correspondência mencionando o número
deste contrato e o assunto específico do seu conteúdo, devendo ser endereçadas
aos representantes indicados nos itens 4.2.1. e 5.1.1., conforme segue:

9.1.1. PRODESP

Cis de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
Responsável pela gestão do contrato: Cristina Aragão Onaga
Endereço: Rua dos Ingleses, n.o380 - 10° andar, Bairro Morro dos Ingleses -
São Paulo/SP - CEP 01329-000
Ref. Contrato n.OPRO.OO.5856

9.1.2. CONTRATADA

9.2.

9.3.

B2BR - Business to Business Informática do Brasil S/A.
Responsável pela gestão do contrato: Sr. José Romão ",-,
Endereço: Avenida Paulista, n.o949 - 2° andar, Bairro Cerqueira César - São
Paulo/SP - CEP 01113-100 •
Ref. Contrato n.o PRO.00.5856 "4-

~O.ff.íS?'d.oSl
4t/1'.1""o ~a

A entrega de qualquer carta ou documento far-se-á ~o~~~áf£<s~m protocolo de
recebimento e o nome do remetente, conforme aC!'Jla ~~~it(/~O através do
CORREIOS com aviso de recebimento - AR. ~~~ '''.I.;:/':;;'I(':J'~~Z-

~"o:; ""'•. "".0 I
". <Ç"~ <? "'. "I." Q

A CONTRATADA e a PRODESP obrigam-se ª ~ ar qtfâis~uerQ':" to"

dados relativos ao discosto nesta cláusula. flJ'I;/;:'I'~q~;~......''{J ~ ~

~

o4'I'.+,..rol}'" "'~ ...•
-91. I' fY •••• ~-:J <:>
~ p/ "fó,. q ,f: ••••• ~"'-,f
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x . CONFIDENCIALlDADE, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING

10.1. Fica expressamente vedado à CONTRATADA a utilização a título gratuito ou
oneroso perante terceiros estranhos a este vínculo contratual das informações,
bancos de dados e demais conteúdos dos sistemas de gerenciamento,
atendimento, implantação e operação do Posto POUPATEMPO conhecidos em
virtude da execução deste contrato, sob pena de aplicação da sanção de
suspensão do direito de licitar ou contratar com a PRODESP, pelo período de até
05 (cinco) anos ou proposição de aplicação da sanção de inidoneidade para licitar
e contratar com a Administração Pública, além do pagamento de indenização por
perdas e danos.

10.2. A CONTRATADA só poderá dar publicidade a respeito do atendimento ou
operação do Posto Poupatempo mediante o prévio conhecimento e autorização da
PRODESP.

10.3. É vedado à CONTRATADA proceder, realizar ou promover ações comerciais, de
marketing, promocionais, de publicidade ou congêneres não previstas neste
instrumento, sejam elas onerosas ou não.

XI • ALTERAÇÕES DE LEIAUTE

11.1. Quando da necessidade de mudança de leiaute para ampliação de órgãos
existentes ou entrada de novas instituições e havendo disponibilidade as partes
deverão:

PRODESP
a) Definir os órgãos e seu dimensionamento de acordo com negociação efetuada

junto aos mesmos;
b) Elaborar leiaute preliminar;
c) Aprovar leiaute definitivo e orçamento, apresentados pela CONTRATADA.
d) Autorizar a execução das adequações de leiaute e infra-estrutura.

CONTRATADA
a) Apresentar o leiaute definitivo juntamente com o orçamento
b) Executar as alterações aprovadas. C'4b..

~o."rá
4ú "'I'~191]

('~ ,/'1'", 1)$'.,/0

11.2. Caso haja custo adicional, deverá ser observado o criténb-~~.~~.? no 1.2.3.1
da cláusula I OBJETO. \ ~..r,\~. o'~9,;~"~~:"'~.r,.~OI'~

'# 'I~ 'til" -J",,,
., "".. •• fi.. #... ~

". /<.0 ?,? ", """:''''3::'~>'
o/, •••• 4'tJ. ~~ q. ,,-;.,
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XII • RESCISÃO E PENALIDADES

PRO.OO.5856

12.1. Constituem motivos de rescisão da presente avença aqueles relacionados no artigo
78 da Lei Federal n.O 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, sendo
reconhecido o direito da PRODESP em haver da CONTRA TACA as sanções
previstas no artigo 87 da Lei Federal n.o 8.666/93 e as disposições do Decreto
Estadual n.O48.999, de 29/09/04, pela inexecução total ou parcial das obrigações
contratuais.

12.2. O presente contrato poderá ser rescindido, por quaisquer das partes, pelo não
cumprimento de quaisquer condições ou cláusulas estabelecidas neste
instrumento, ficando a parte infratora sujeita, a favor da parte inocente, às perdas e
danos correspondentes.

12.3. Os casos fortuitos elou motivos de força maior serão excludentes da
responsabilidade das partes contratantes de acordo com o disposto no artigo 393
do Código Civil Brasileiro.

12.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a PRODESP poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

12.4.1. Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca
gravidade, para as quais a CONTRATADA tenha concorrido diretamente.

12.4.2. Multa de 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor mensal do contrato,
vigente à época da ocorrência do fato gerador, por dia de atraso na
implantação ou operação do Posto Poupatempo;

12.4.3. Multa de 2% (dois por cento) do faturamento mensal, vigente à época da
ocorrência do fato gerador, e, no caso de nova infração, 5% (cinco por
cento) do faturamento mensal, vigente à época da ocorrência do fato
gerador, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do
presente contrato;

12.4.4. Multa equivalente a 30% (trinta por cento) calculada sobre o valor total do/
contrato, no caso de rescisão, por culpa ou requerimento da
CONTRATADA, sem motivo justificado ou amparo legal, a critério da V'
PRODESP. ~ \

12.4.5. Suspensão temporária de licitar ou contratar col1'lc~PRODESP, pelo prazo
de até cinco anos; -f~04(::1~o o

"4,0"("'" ,r••,/O /
<'OI'} '~'" "r' " <'-);

12.4.6. Declaração de inidoneidade para licitar olJ eÓ"í1t~'~~oa PRODE
enquanto perdurarem os motivos determi~'â da Pt1f4lítQ,:~~aW_qu eja
promovida a reabilitação perante a p ". o s~torida6é;; e':~ cou a
penalidade, que será concedida sempr~((ij:J ..a cdtJ 6 ssa~~
PRODESP pelos prejuí?os resultanf~;:,4~r:r.~d ~J, da sBr\,ao
aplicada com base no sUbite:~ 2.4.5., aCirft&~~;; ..~~;;/' f. I o'o~..oo'iiKr~

".~ 00'00RuaAguedaGonçalves,240. TabollodaSerra-SP.CEP06760-900 -TELEFONE:(11) 2645,6000 lfl . 'g(s~
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12.4.7. Os valores das multas serão descontados na fatura vincenda à respectiva
aplicação.

12.5. Ficará a critério da PRODESP a aplicação cumulativa ou não das sanções acima
estipuladas, conforme art. 87, ~ 2° da Lei 8.666/93.

12.6. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das multas previstas no ato
convocatório, após ter sido garantido o exercício do direito de defesa e registradas
no Cadastro de Fornecedores da PRODESP, obedecendo-se, também, as
disposições do Decreto Estadual 48.999 de 29/09/2004.

12.7. As multas previstas neste contrato também poderão ser cobradas da
CONTRATADA, através de cobrança direta e autônoma, pela via administrativa ou
judicial.

12.8. No caso de não existirem pagamentos pendentes, a CONTRATADA deverá
efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do
recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de
Tesouraria da PRODESP, na Rua Agueda Gonçalves, n.o240 - Taboão da Serra-
SP, andar Térreo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos
judiciais cabíveis.

12.9. Os valores referentes às multas, indenizações e demais importâncias quando não
ressarcidos pela CONTRATADA, serão atualizados pelo IPC-FIPE, calculado
"prorata-die" e acrescido de juros de mora de 12% (doze por cento) ao ano.

XIII - DISPOSiÇÕES FINAIS

O presente contrato, a execução de seu objeto, produtos "tl#Ru serviços não
poderão ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pel8~1%~h.lTRATADA,a

,,~:~., 4+Y~/.,.
terceiros estranhos a esta contratação. o')''''''~<C'.q(.': ..••.,Y, ~<Sl -

J' t.";:'4,, (,1."( i'I/,f.'

~

- ~'k_ (".;,()~ ~':', '" .' ~ tio••.
A CONTRATADA obriga-se a anuir na cessão ou sfe ência'h . ~~i te
contrato da PRODESP para qualquer de seus clientes~ ~"e~ /', a ffl11.~~~ão
Pública em geral, mantidas as mesmas condições n~~ele f\ ~.",:"../

'-fJ'/,,~.'JI;-"" s. ~ ~ /
O.f'J: -to)' J'() " ' .:r ~

.j>;c9~ ) <:>~
-p/ (;

13.3.

13.2.

13.1. As partes contratantes ficarão sujeitas às normas dispostas na Lei Federal n.O
10.520 de 17/07/2002, Decreto Estadual n.o 47.297 de 06/11/2002 e alterações
posteriores, Regulamento de Licitação na Modalidade de Pregão da PRODESP,
publicado no DOE de 12/03/2003, republicado no D.O.E. em 23/10/2003, Decreto
Estadual n.O49.722 de 24/06/2005, Decreto Estadual n.o 51.469 de 02/01/2007, Lei
Estadual n.o 6544, de 22/11/89 e suas alterações e Lei Federal n.o 8.666, de,
21/6/93 e alterações posteriores, bem como às disposições do Decreto Estadual
n.O 48.999/04.

23125
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13.4. A PROCESP poderá, sem a necessidade de anuência da CONTRATADA, utilizar
os produtos elou serviços adquiridos por meio deste contrato para a prestação de
serviços a seus CLIENTES (órgãos ou entidades públicas da Administração Direta
e Indireta, vinculados aos Governos Estadual e Municipais no Estado de São
Paulo).

13.5. O cumprimento, durante a execução dos serviços, das leis federais, estaduais e
municipais vigentes correrá por conta da CONTRATADA, sendo esta a única e
exclusiva responsável pelas infrações que houver.

13.6. Qualquer omissão ou tolerância das partes no exigir o estrito cumprimento das
cláusulas e condições deste contrato ou no exercer uma prerrogativa dele
decorrente não constituirá renúncia e nem afetará o direito da parte contratante em
exercê-lo a qualquer tempo.

13.7. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer acordo
verbal ou escrito ajustado anteriormente ou posteriormente à data de sua
assinatura, bem como em relação às disposições eventualmente conflitantes com o
edital da licitação que o originou, a menos que sejam expressamente revogadas
pelas partes através de retificação a este contrato.

13.8. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes a
não ser por meio de Aditivo Contratual.

13.9. Não se estabelece, por força deste contrato, nenhum tipo de sociedade,
associação, consórcio, agência, mandato, representação, consultoria,
responsabilidade solidária ou subsidiária entre as partes contratantes .

• XIV. ANEXOS DO CONTRATO

14.1. Fazem parte integrante deste contrato:

Anexo 1-
Anexo 11 -
Anexo 111 -

Caderno de Especificações Técnicas (Anexo XIV do Edital).
Projeto Executivo (Anexo XIII do Edital).
Proposta de Preços, Planilhas de Implantação, Operação e
Manutenção (Anexos XI, XI - A e XI - B do edital).

Anexo IV - Planilhas de Custos e Formação de Preços (Ane~ XI - C do edital).
It.~~", •••Anexo V - Cronograma detalhado de Implantação do PostQú~~~tempo.

('''". 1"", ,1'4+ 171
Anexo VI - Termo de Ciência e de Notificação. "o",;>:'C.•/~ ,;'41}"

">" og,,,,,"o. "1,.rtl4,'
Anexo VII - Termo de Encerramento. .f~ o,~,,,;:('.~~;Ol,,,:1/fIJh

~

".~. '9,~ '.1. I. ""'" ';"0);
Co Anexo VIII -Instrumento Particular de Constituição de ~ S~Ci~ "''<.,,{J'~ """,,,::'/~q

'1/ .....? 'I" •..••••~ '"
:,.A v ". 'I/. ''''" "-t /:':P I" os;.... r/., ""~» cVJ'.s'c I" ..... <'.9;,t!<.

upp '''J'~F/I:'JI;;''''', .•~ ~
o GSc O.'II~"F0'1 • ••••• '" ~

'D.,o 4ú à/'"', •
"/;£. -
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xv- FORO

PRO.OO.5856

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

E, por estarem assim justas e contratadas, o presente 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.

Taboão da Serra, O ~ de ~vo de 2.0 l0.

~t~(J(\~ . I

l.••lfdlO M. Mar.na"o RA DE ARAUJO
SllJ'P.-ri'nhn{~~ntecll!.I,\~I'!I~!:Pt'":Jje+ ,~ J. d p. :~ ao Cidadão

Ikrir.: 12.m)l<;"" I or e ervlç
COMPANHIADE1Sí SAME TO DE DADOS

\ DO ESTAD~E;SÃO PAULO PRODESP

\J

TESTEMUNHAS

. Carvalho Gardenal\
.RG N. 30.246.992.8

CPF.N. 281.172.278.51

M.À.\("c;), s..~W( (L;,~ Q..l~
0/f 4~Q... . ~~ i.~p~

~ R.G..'. ~""' .~~~ .e;,~S _~ 25/25

Upp ~ Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da serra - SP. CEP 0676Q..900. TELEFONE: (11) 2845.6000 (PA
GSC C:JÇ;) INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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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 BOTUCATU, QUE
FAZEM ENTRE SI A COMPANHIA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - PRODESP E O CONSÓRCIO
BOTUCATU POUPATEMPO, REPRESENTADO
PELA EMPRESA B2BR - BUSINESS TO BUSINESS
INFORMÁTICA DO BRASIL S/A., LíDER DO
CONSÓRCIO.

PRO.01.5856

PRO.OO.01.5856

':>elopresente 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 BOTUCATU POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069050, conforme Anexo VIII,
representado pela empresa B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO
BRASIL S/A., com sede na Av. Yojiro Takaoka, n° 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
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 Botucatu do Poupatempo têm se desenvolvido em
volume inferior de serviços daquele estimado originalmente;

• que a remuneração do Consórcio Botucatu Poupatempo se dá pelo pagamento de
parcela fixa, prevista na cláusula 111, subitem 3.2 do respectivo contrato e
reajustada na forma do quanto previsto no subitem 3.12 desta mesma cláusula;

• que o estudo efetuado pela FIPE Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, do
qual resultou de criterioso levantamento do volume de serviços prestados na
execução do objeto contratado e correspondentes despesas operacionais, aponta ~
a necessidade de revisão e adequação da remuneração paga pela prestação dos
serviços contratados à realidade do volume identificado;

PRO'OES- ,
• que o. redimensionamento dos recursos envolvidos na prestação dos serviços "'

contratados implica na redução dos recursos utilizados para a sua execução;
;.;s.-Júri;':
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• 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 11,13% (onze vírgula treze 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
20,86% (vinte vírgula oitenta e seis por cento) no valor das parcelas vindouras,
pagas à CONTRATADA, a partir do mês de outubro de 2012; . ",),7;~

< -':ll~')~~,

resolvem nesta data, de comum Clcordo celebrar o presente aditame.p:to 'ád~,5~\~*j."t~'-;':~b~~'i\~
I;}......'.~ . -, \\.l. VoI: '..... .,.-' ~ <f':-"," .

prestação de serviços de gestão abrangendo execução integrada d °à,:;:s~ÍVl ,'e'oú0 ';-.r~~.~'I.. t\", '-\Í.

adequação de imóvel, de implantação, de operação e de manut: ~ao~c.:~" '\0 '1.'._
éoupatempo Botucatu, mediante o quanto segue: I'Z;:: 0.;)\;. ~t~)~&-~oçJ~ "

"'o,''' .' !'I,

I - RETIFICAÇÃO :~;~:ea
",::.\\i)
.tA:)~c.
(e\

1.1 A remuneração mensal paga pela PRODESP à CONTRATADA, a,.~ ,reajustes
previstos na cláusula 111, subitem 3.12, sofrerá uma redução de 20,86% '(vinte vírgula
oitenta e seis por cento) no valor da parcela mensal a partir do mês de outubro de
2.012, passará a ser de R$ 370.243,16 (trezentos e setenta mil, duzentos e quarenta e
três reais e dezesseis centavos), ante a redução do escopo e quantitativos
originalmente estimados para a operação do Posto, representando supressão de
11,13% (onze vírgula treze 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 20,86% (vinte vírgula
oitenta e seis por cento) informado acima, com recálculo das parcelas futuras,
a partir da referência outubro de 2012.

-'.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 À CONTRATADA, pela execução dos
serviços objeto deste contrato o valor de R$ 370.243,16 (trezentos e setenta mil,
duzentos e quarenta e três reais e dezesseis centavos).

1.3 Em decorrência da alteração do valor da parcela a ser paga a partir do mês de
outubro de 2012, fica retificado o item 3.1 da Clausula 111 - Preço, Forma de
Pagamento e Reajustamento, que passa a ser a seguinté:

3.1 O valor total do presente contrato é de R$. 24.469.339,65 (vinte e quatro milhões, \\
quatrocentos e sessenta e nove mil, trezentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco \
centavos), considerando o mês base de abril de 2010. PRODESP

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.6381 '~:;;.jüridiéã
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

0376

..•

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


r



11- AUTORIZAÇÃO

2.1 O aditamento foi autorizado pela Diretoria Executiva, conforme documentos
constantes no Processo PRODESP n° 85.445/03/01.

111- RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato PRO.5856 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 BRA
CONSÓRCIO BOTUCATU POUPATEMPO

TESTEMUNHAS:

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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sexta-feira, 9 de novembro de 2012 Diário Oficial Empresarial saoPaulo, 122(212)-31
,onlJflwçllo -.,

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregáo Eletrônico nQ 8180123062 - Prestação de serviços de reforma de calhas
dos almoxarltados 003, 023 e almo"'arifado de inserviveis, com fornecimento
de insumos - OC nQ: 3732013709220120C03223 • Sllssâo Publica: 29111/2012
às 09:00 horas - Inicio do prazo para envio de proposta eletrônica: 12111/2012
- A sessão p,iblica de processamento do Pregão Eletrônico senl realizada por
intermedio do Sistema Pregão Eletrônico de Contratação - BECJSP: www.bec
sp,gov.br, As empresas interessadas em panlcipar da licitaçáo deverio obriga-
toriamente realizar visita tecnica conforme item 2.4 do edital. O edital estará
dlsponivel a panir do dia 09/11/2012, nos sites www.cptm.sp.gov,br,www.bec.
sp.gov.br e www.e-negociospublicos.com.br

Prega0 Eletrônico n11638121061 - Fornecimento de resistores especificos e es.
cova de conlato eletrico • OC n": 3732013709220120C02928 - Sessão Pública'
05/1212012 ãs 09:00 horas - OC nO: 373201370922012OC02929 - Sessão Pública'
05/12/2012 iIs 09:00 horas - Inicio do prazo para envio de proposta eletrônica
12/11/2012 - A sllssao publica de processamento do Pregão ElelrÕnico serÁ r&-
alizada por inte'médio do Sistema Pregão Eletrõnico de Contrataçio - BEC/
SP: www.bec.sp.gov.br. O edital e5'lará disponlvel a partir do dia 09/11/2012.
nos sltes wwwcptm.sp.gov.br,www,beC.sp,gov,br e www.e-negociospublicos
com.br

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletr6nico nl 1588121061 - Fornecimento de álcool etílico e solvente,
chapa de desgaste menor. fechadura padrão CPTM e tampa de proteção espe-
cifica • ADJUDICADAS: OC02551 - W.G. DA CRUZ M.E., item 1, RS 1.757,25 e
CLARUS l(CHNOLOGV DO BRASIL LTDA" item 2, RS 14640.00 - Base: Outu-
bro/12, A OC02628 será tratada oportunamente

EXTRATO DE CONTRATO
cn 820112306200. pralO: 20 dias - data: 07/11/12 - valor: RS 12.000.00 - contrata.
da. Elohim pomes rolantes lida - objeto. substituição do sistema de alimentação
da ponte rolante Instalada na oficina de manutenção de material rodanTe da
l;jpa, com fornecimento de materiais e insumos

<)CPTIV

COMUNICADOS
A Prodesp comunica a retificação do contrato PRO.00,5589, firmado com li em.
presa B2BR - Business To Business lnformãtica do Brasil Ltda., líder do Consór-
cio Piracicaba Poupatempo, para a prestação de serviços de gestão abrangendo
serviços integrados de adequação de imóvel, de implantação, de operação e
manutenção do Polfl:O Poupatempo Piracicaba. devido a readequação do seu
objeto a partir de 01/11/2012, ante a não devolução do termo assinado pela Con-
tratada, Processo Arquivo Geral nI84187/08lO1. PregA0 Presencial nl 00512009

A Prodesp comunic. a retifICaçào do contrato PRO.OO.5850, firmado com a em-
presa B2BR - Business To Business Informética do Brasilltda., lider do Consórcio
Tatui-f'oupatempo, para a prestação de sarviços de gestão, abrangendo execu-
ção integrada doa serviçOl de adequaçAo de imôvel, de implantação, de opera-
ção e manutençAo do Posto Poupatempo Tatul, devido a readequaçào do sau
objeto a partir de 01/11/2012, ante a não devOluçAo do termo assinado pela Con-
tratada. Processo Arquivo Geral nl 85445/01101. Pregão Presencial n1001/2010

A Prodesp comunica a retificação do cOntratO PRO.00.S854, firmado com a em-
presa B2BR • Business To Business Informática do Brasil Ltda" lider do Con-
sórcio Cidade Ademar Poupatempo, para a prestação de serviços de gestlio,
abrangendo e",ecução integrada dos serviços de adequação de imóvel, de im-
plantação, de operação e manutenção do POIfl:O Poupatempo Cidade Ademar,
devido a readequação do seu objeto a partir de 01/11/2012, ante a não devolu-
ção do termo assinado pela Contratada. Processo Arquivo Geral ng 84187/1 1101
Pregão Presencial nI007/2010.

A Proaesp comunica a retificação o contrato PRO.00.5858, firmado com a em-
presa B2BR - Business To Business InformátiCII do Brasil Ltda"lider do Consórcio
Botucatu' Poupatempo, pari a prestação de serviços de gestão, abrangendo e",&-
cução integrada doe serviços de adequaçAo de Imôvel, de implantação, de opera-
ção e manutenção do POIfl:O Poupatempo Botucatu, devido a readequação do seu
objeto a partir de 01/11/2012, ante a ntio devolução do lermo IIssinado pela Con-
tratada. P.roceuo Arquivo Geral nl 85445/03101. Pregão Presencial nl 003/2010.

~ÂõPAúLõ

CQtItlnuaçao _

para entrega de correspondência, e tendo em vista que a empresa nlio apresen.
tou Defesa Previa com relação ao Comunicado de Instauração de Processo de
Sanção, publicado no Diário Oficial de 2511012012, torna público a Aplicação de
Sanção conforme abai",o
li A empresa CR PLACAS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTOA.- ME, CNPJ
26.313.387/0001.20 fica cientificada, devidO ao não fornecimento dos materiais
objeto da Autorilação de Fornecimento ng 6344114301. da Rescisão contratual,
bem como da Aplicação de Advertência e de Multas. com base no Inciso I do •
Artigo 78 e incisos I e 11do Artigo 87, ambos da Lei nI8.666193 e em conformidade
com as cláusulas Quarta e Quinta das respectivas AutorililçOes de Fornecimento.
O valor da multa ê de RS 32,55 que corresponde a 5% do valor atualizado da AF,
conforme cláusula 4,5.1, Ressalta-se que todas as sançoos, apóS aplicadas, serão
anotadas no Cadastro de Fornecedores da COMPANHIA DO METRO A empresa
pOderá ter acesso a todos os documentos deste processo adminilfl:rativo, deven-
do solicitar formalmente "vi5'las ao processo-, para que illO ocorra. O prazo para
interposição de recurso é de 5 (cincol dias úteis, a contar da publicação deste
Comunicado, conforme estipulam as alíneas -e- e 8f -do Inciwl. do Artigo 109,
da Lei 8.666193, com suas alterações. Comunicamos também que devido o tér-
mino do praia de vigência e o desinteresse atual no recebimento dos materiais
pelo Metro, não aceitaremos a entrega dos itens pendentes, a partir desta data

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 6087247801-SKILL TEC COMÉRCIO E MANUT. DE INSTRUMENTOS
DE MEDiÇÃO LTDA - ME-Fornecimento de estação de solda-Valor: RS 12.499,8().
Base: 01/10/12-Pralo: 75 dias-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data Ass: 07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 8481217601-KLAUSSBER PEÇAS DE REPOSIÇÁO PARA MINERAÇAO
E FERROVIA LTDA.fornecimento de chumbador em aço-Valor: RS 29.052,00-
Base: 01/10112-Pralo: 60 dias-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data Ass: 07111112

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 5545227701.HUSK ELETROMETALÚRGICA LTOA-Prestação de servi.
ços de substituição de janelas de policarbonato do salão com instalação de
película protetora antivandalismo nos trens da frota F da Linha 5 - Lilás da Cia
do Melrô-Valor: RS 2.069,589,00-Base: 0l/09112-Prazo: 16 meses-Modalidade:
Pregão Eletrônico.Data Ass: 07/11112

CESP - Companhia Energética
de São Paulo

Companhia Aberta - CNPJ 60.933.60310001-78

LICITAÇÃO DESERTA
Concotréncia Publica n" A5M105/2012 • Objeto: Venda do imõvel denominado
Hotel Pousada Vila dos Oper;jdores, localizado no Condomínio Residencial En-
contro das Aguas. no município de Castilho - Sp' possuindo o terreno área de
11.453,20m2.sendoáreaconstruidade1.690,97m2

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Tomada de Preços ng ASC1GMC11007!2012 à empresa Organil1lÇ6es Unidas
Ltda

HOMOLOGAÇÃO
Pregão EhHrÔn,CO nl ASC/AAS,'5111/20lZ à empresa AFA de Campos Serviços
Ltda -EPP

AVISO DE EDITAIS
Prega0 EletrônICO Ng: ASCJGMElSl07/2012- Prestação de serviços de manuten-
ção, recarga e leste hidrostálíco de cilindros de C02 do sistema anti-incêndio
da UHE Ilha SolteIra. cuja sede está registrada no municipio de Ilha SolteiralSP.
O edit;jl que estabelece as condições de participação estará disponivel para do-
wnload a partir de 09/1112012 no silio da CESP: www.cesp.com.br,Licitaçôes/
Pregão CESP OnJine Para a Obtenção de senha e credenciamento, condicionan-
tes à partIcipação, acessar o sitio:"Cadastre sua Empresa-. Agendar visita até
26111/2012 com o Sr. Roberto ToVofumi Kagesawa • Fone 10",x18) 3743.7170 . A
data de iniCIO dO envio das propostas ocorrerá a partir das OOhOO (zero hora) do
dia 2811112012 ate às O9hoo do dia 29111/2012. sendo que às O9hOl será dado
lfllcio 11Sessão Publica do Pregão no sitio da CESP. Informações: Karlos - Tel.:
(1115613.3674, e-mail: karlos.silva@çesp.com.br

Pregão Eletrônico nl ASC/GAE!5606/2012 - fornecimento de condicionador de
solo agricolll. O edital que estabelece as condições de participaçio 8stará dis.
ponível para download a partir de 12/1112012 no sitio da CESP:www.cesp.com.
br\licitaç6es\ Pregão CESP Online. Para a obtenção de senha e cr8denciamento,
condicionantes à participação, I\{;essar o sítio acima:"Cadastresua Empresa", A
data de inicio do envio das propostas ocorrerá a partir das oohOO Izero hora) do
dia 27{11/2012. alé as 09h30min. dodia 28fll/2012,sendoqueàs09:3 Omin.será
dado inicio a Sessilo Pública do Pregão no sitio da CESP'lnformaç6es: Eliseu -
Tel:(111561321S8e.mail:eliseu.paivEt@cesp.com.br
DepartamenlO de Suprimentos pec1258

METRÔ - Companhia do Metropolitano de
São Paulo

CNPJ 62.070-362/0001-06

AVISO (FASEDE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO)
Projeto: E",pando da Linha 5 -Lilás do MetI'Ó de São Paulo BR-l t227 Emprésti-
mo n& 2305/0C.BR. LPI NI 42189213 - RETIRRATlFICAÇAO - E",ecução do Projeto
E",ecutivo, Fornecimento e Implantação do Sistema de Alimentação Elétrica para
o trecho Adolfo Pinheiro -Chácara Klabin, incluindo a Subestação Primária Ban-
deirantes e Pátio Guido Calol da linha 5 -lilás da Companhia do Metropolitano
de São Paulo - METRO. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO
- METRO comunica que, analisados os termos dos recursos administrativos in-
terpostos pelos CONSÓRCIO ISOLUX e CONSÓRCIO ENERGIA VIA 5., por conta
de decisão relativa à homologação/adjudicação, concluiu pelo não acolhimento
destes, ratificando-se a decisão publicada no Diário Oficial do Estado de São
Paulo em 24 de agosto de 2012. A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO
PAULO - METRO comunica, ainda, que as correspondentes decisões, assinadas
pela Diretoria da COMPANHIA DO METRO, assim como os respectivos Pareceres
Juridicos, estão à disposição dos interessados, a partir desta data. na Gerência
de ContraUlçOes e Compras, na Rua Boa Vista. 175 - 3g andar, Bloco - B, neSta
Capital, podendo ser retirados por ponador credenciado para este fim.

AVISO DE RETIRRATIFICAÇÃO
PRÉ.QUAlIFICAÇÃO DA CONCORR~NCIA NI 41382213 - RETIRRATIFICAÇÃO
- EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, CONTEMPLANDO OBRA BRUTA. ACABA-
MENTO E VIA PERMANENTE, DA LINHA 2 - VERDE, TRECHO VILA PRUDENTE
- OUTRA DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO - METRO. A
COMPANHIA 00 METROPOLITANO DE SÃO PAULO. METRO torna público que
relirratifica a licitaçlio acima, em conformidade com a Lei Estadual nl 6.544/89
e a Lei Federal nl 8.666193. O Edital completo pode ser obtido gratuitamente
por meío da Internei, no site www.metrO.sp.gov.br.ouretiradonoProtocoloda
Gerência de Contrataç6es e Compras, situado na Rua Boa Vista, 175 - 21 Andar
- São Paulo, Capital. no periodo de 12/11/2012 a 13112/2012, das 9h as 11h30 e
das 13h30 as 16h30, mediante pagamento de RS 10,00 para aquisição da versão
em CO-R. Os documentos de pre-qualificaçtio deverio ser entregues na Sessão
Pública de Recebimento e Abertura, marcada para o dia 14/12/2012 às O9hOO,
com tolerãncia de quinze minutos, no mesmo endereço.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ElETRONICO NI81«2277 - PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE SUBSTITUI-
çÃO DO FECHAMENTO LATERAL DE COBERTURA MET ÃUCA ESPACIAL PARA
REVfTALIZAÇÀO DE ESTAÇO£S DA LiNHA 3-VERMELHA DA COMPANHIA DO
METROPOLITANO Df SÃO PAULO. METRO - COPA DO MUNDO 2014 - OC ng

3733013709320120C01568. CLASSE nl 0531. A COMPANHIA DO METROPOllTA.
NO DE SÃO PAULO. METRO torna público que se encontra aberta a Licitação
acima, em conformidade com o Decreto Estadual nl 47.297/02 e demais disposi-
ções legais pertinentes. O Edital completo estará disponivel nos sitios, www.bec.
sp.gov.br, www.&-negociospublicos.com.brewww.melrO.Sl?gov,br a partir do dia
12/11/2012. A sessio pública de processamento do PflEGAO ELETRONICO será
realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.nodia 30/11/2012 às 09hOO e
será condwida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos
autos do respectivo processo e indicados no sistema pela autoridade competente.

COMUNICADO DE SANÇÔES
A COMPANHIA DO METROPOLITANO DE sAo PAULO- METRO comunica que,
em face da impossibilidade de localilaçáo da empresa a seguir discriminada,-"~

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 4078227701.ALERTA SECURITY SOLUTIONS INFORMÃTICA LTOA-
Prestação de serviços de segurança lógica de Antispam, Antiphishing e An-
tivirus para o correio eletrônico da Cia. do Metr6-Valor: RS 753.899,74-8ase:
01/09fl2-Reajuste: PI.Real, SMN. DE 48,328/03 - IpcJFipe-Prazo: 48 meses-Mo-
dalidade: PregA0 Eletrônico-Data AIs: 07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 4191121301.Adt,01-GERIBElLO ENGENHARIA LTDA-Prorrogar os
pr;uos de vigência e exeCuçlio dos serviços e incluir cláusula 22 - Reajuste;
excluir o item 5.3 da cláusula 5 - Preços e renumerar a cláusula 22 - Foro-Pralo:
17106/13-DalaAss: 07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 6226217601-ALSTOM BRASIL ENERGIA E TRANSPORTE LTDA-Forne-
cimento de rele de estado sólido-Valor: RS 73,080,O().Base: 01fl0/12~Prlllo: 135
dias-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data AsS: 07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 6415217601.JAGUAR EQUIPAMENTOS £lETRO INDUSTRIAL LTDA-
Fornecimento de dissipador térmico-Valor: RS 32.880,OO-8ase: 01/10112-PraIO:
21101/13-Modalidade: Pregão Eletrônico-Data Ass: 0711 1/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 6036237601-ABRADIGITAL COMt::RCIO DE PROD. E SERViÇOS TEC-
NOLÓGICOS LTDA - EPP-Fornecimento de mÓdulo fonte, aparelho para aque-
cimento indutivo, osciloscôpio digital e unidade de magnetização-Valor: RS
72.900,00-Base: 01!10/12.Prazo: 21101113-Modalidade: Pregio Eletrônico-Data
Ass:07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 6036237802,lNTELV COMt::RCIO DE COMPONENTES ELETRONI.
COS LTDA-FornecimenlO de medidor de LCR-Valor: RS 121.250,0()'Balle:
01/10112-Pralo: 75 dias.Modalidade: Pregão Eletrônico-Data Ass: 07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 6149217601-Y.R. IGLESIAS - ME-Fornecimento de d8tergente liquido
concentrado-Valor: RS 5.250,00-Base: 01/10/12-Prazo: 22112112.Modalidade: Pre-
gio Eletrõnico-Data Ass: 07/11/12

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO,
ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DE CONTRATOS

Processo 6181217601.DAVOP COMERCIAL DE FERRAGENS E MAT. PARA
CONSTRUÇAO LTOA - EPP-Fornecímento de torneira e válvula-Valor: RS
22.999,44.Base: 01/10/12-PraIO: 45 dias-Modalidade: Preglio Eletrônico-Data
Ass:07/11112

1, VALORES INFORMADOS PELAS LICITANTES NO FORMULÁRIO DE APRESENTAÇAo DA PROPOSTA
2. VALORES INFORMADOS PELAS LICITANTES NA PLANILHA RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS
3. VALORES CORRIGIDOS PELA COMPANHIA DO METRÔ
ACOMPANHIA DO METROPOLITANO DE sAo PAULO - METRO comunica que, analisadas as propostas apresentadas para a licitação em referência, homologou o rMul-
tado desta e adjudicou o seu objeto ao CONSÓRCIO AUXILIARES VIA 5

---~---

nu 7

1'9,605,54702

CQtInn"""Çio --,

DE 02 (DOIS) RESERVATÓRIOS METÃLICOS NA ÃREA DE IMPlANTAÇÃO DAS
OBRAS CIVIS DO PÁTIO ORATÓRIO- LOTE 10- TRECHO ORATóRIO/PÃno ORA-
TÓRIO DO SISTEMA MONOTRILHO DA LINHA 15 - PRATA DA COMPANHIA DO
METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO. CLASSE BEClSP NI 0802. OFERTA
DE COMPRA - OC 373301370932012OC01571. A COMPANHIA 00 METROPOLI.
TANO DE SÃO PAULO. METRO torna publico que se encontra abena a LicitaçãO
acima. em conformidade com o Decreto Estadual nl 47.297102 e demais disposi-
ções legais pertinentes. O Edital completo estará disponivel nos sitias, www.bec.
sp.gov.br. www.e.negociospublicos.com.brewww,metro.sp.goy.brapartirdodia
12/11/2012. A sessAo pública de processamento do PflEGAO ELETRONICO lerá
realizada no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br. no dia 29111/2012, às 9h e
será condulida pelo Pregoeiro, com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos
autos do respectivo processo e indicados no silfl:ema pela autoridade competente.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELElllONICO Ng 41872277 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS
ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA PARA REMQÇAO E DESTINAÇÃO FINAL

<on1lnuao;lo --,

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N" 85422378 - FORNECIMENTO DE ANALISADOR
DE ESPECTRO PORTÁTIL. OC nl 3733013709320120C01459 - CLASSE ng

9015. A COMPANHIA 00 METROPOLITANO DE SÁO PAULO - METRO torna
publico que se encontra aberta a Licitação acima, em conformidade com
o Decreto Estadual nQ 47.297/02 e demais disposições legais pertinente •.
O Edital completo eSlará disponivel nos sitios www,bec.sp.gov.br, www.e.
negociospublicos.com.br e www.metro.sp.gov.bra partir do dia 12/1112012.
A sessão pública de processamento do PREGA0 ELETRONICO será realiza-
da no endereço eletrônico www.bec.sp.gov.br.nodia03/12n01Z. às 09hOO
e será conduzida pelo Pregoeiro, com o au",ilio da Equipe de Apoio, de-
signados nos autos do respectivo processo e indicados no siS1ema pela
autoridade competente.

AVISO
(FASE DE HOMOLOGAÇÃO/ ADJUDICAÇÃO)

Projeto: Expansão da Linha 5 -Lilás do Metrô de São Paulo BR-L1227 Empréstimo ng 230S10C-BR
LPI NQ: 40512213 - EXECUÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO. FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS AUXILIARES PARA A LINHA 5. LILÁS, INCLUINDO
O PÁTIO GUIDO CALOI, DA COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO - METRO. Em 1& de ag05'l0 de 2012, a COMPANHIA DO METROPOLITANO DE sAo
PAULO- METRO recebeu as seguintes propostas para o certame em questão'

CONSOfloo GRUPO ISOI.UX cooSÁN

CONsORoo 5- UÁs

QASSlACAÇÃO VALORTOlAl
PROPOrENTES lEGEJIllA PREÇOQP

1.1

11lSA.TRIIJNFOESAlNFRAESTRUTU-RAS.A.

CONSORCIO AlI)1WIES\I1A 5

Companhia de Processamento de Dados
do Estado de São Paulo

CNPJ 82.577.92910001-35

AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Preglro Eletrônico nV 15512012 - OC nl 4431014409120120C00202. Aquisição
de L,c8nças de VPN (Virtual Privale NelworKj e produtos para Alualilação e
E"'pansâo de EqUIpamento Firewall ASA 5520, de acordo com 8$ condições
previstas nas especificações Técnicas Rel.SLT.119/2012 v.l.1 - Ane",o I e Minuta
de Conltalo - Anexo X. A licitaçào restou fracassada devido à inl\{;eitabilidade
de preço das licilantes participantes do certame, por estar acima do c,itério de
aceitabihdllde definido pela Administraçlro. Pregoeiro.

AVISOS DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico ng 153í2012 - OC nl 4431014409120120C00201. Prestação
de serviços de seguro. ramo transporte nacional, nas condições previstas na
Minula de ContraIO - Ane",o VII. parte integrante desle edital. A sessao publica
de processamento do Pregão Eletrônico será realizada no end8reço eletrônico
www.bec,sp.gov.br às 9h do dia 27/11/2012. O edital poderá ser consullado e
CÕpiM obtidas nos sitios www.bec.sp,goy,br e www.e-negociospublicos,com.
br.lnformaçbes para aquisiçáO/consulta do edllal na Prodesp, pelo telefone 111)
2845.8446

Pregão Eletrônico ng 16612012 - OC nI4431014409120120C00219, Aquisição de
30 ltrintal Desklops Basic. A sessio publica de processamentO do Preglro Ele-
tr6nlco será realizada no endereço eletrônico www,bec.sp,gov,br as 9h do dia
27/11/2012. O edital podera ser consultado e cópias obtidas nos sitios www
bec,sp.gov,br e www.e-negociospublicOS.com.br. Informações para aquisição!
consulta do ~d,tal n;j Prodesp, pelo telefone (1112845-6446

AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO
PregA0 Eletrônico nl 15612012 - OC n' 4431014409120120C001203. Serviços téc-
nicos de manutenção 80n site- nos equipamentos de comunicação de dados,
com fornecimento de peças, nas condiçôes previstas nas Especificações Téc-
nicas Basicas Requeridas REL,SLT.025/12 v.2.0 - AneKo I e Minuta de Contrato
_ Ane",o VIII, partes integrantes do Edital. O Pregoeiro comunica "I homologaçio
do julgamen(o/ildjudicaçilo do objeto à seguinle empresa: Damovo do Brasil
S/A, que ofertou o menor preço global mensal de RS 1.850.00. Pregoeiro.

Pregão Elerrônico ng 137/2012. OC nV 4431014409120120C00173. Serviços de
pintura interna e e",lerna nas dependencias do Posto Poupatempo Ribeirio Pre-
to. em área 10lal aproximada de 3.475,41ml, com fornecimento de todos os
serviços e materiais necessários. A Pregoeira comunica que foi homologado
o julgamento/adjudicação a empresa BPS Mllnutenção Eletrica Ltda ME, que
ofertou o menor preço global de RS 13{1,000,00.
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TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO 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 BOTUCATU, QUE
FAZEM ENTRE SI A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP E O
CONSÓRCIO BOTUCATU POUPATEMPO, REPRESENTADO
PELA EMPRESA B2BR - BUSINESS TO BUSINESS
INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., LíDER DO CONSÓRCIO.

PRO.02.5856

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 BOTUCATU POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069050, conforme Anexo VIII do
PRO.00.5856, representado pela empresa B2BR - BUSINESS TO BUSINESS
INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA., LíDER DO CONSÓRCIO, 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, 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 BOTUCATU,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

l!l~l!l
;i!?~~
, l!l~.

1042AV844813

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da serra - SP • CEP 06760.900 • TELEFONE: (1 ,
INTERNET: www.Drodesp.sp.gov.br - rodes rodes.s ov.

0379

Considerando que:
/

Em 29 de outubro de 2012 foi registrada na Junta Co~ercial do .Estado ~e São Pa.ulo- *
JUCESP, sob o número 473.151/12-1 a Ata de Reunião de SÓCIOSQuotistas Realizada
em 28 de setembro de 2012 e sob o número 473.151/12-5 a 2a Alteração e Consolidação ""i r

do Contrato Social, devidamente aprovando a cisão da B2B~~~ BUSINESS TO
BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA. e versão/~~:O~rvo para a
ALTERNATIVA CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA., co11f~~r~1. ntação
anexada no processo Arquivo Geral n.o85.445/03/01. ~J:'~t r~,;:.•~~:",~:I)4.A.

I C? 'I ~.ol':""",-:""l"() #J) 'YO};
, "o _a.lQ ~." •• ~ 1 ;r.••. <'", t'\"(."I~ . I" .• "s" :'>0
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f/Sl. £'<9 "'fi" •• í:?p .
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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 PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
conforme documentação anexada no processo Arquivo Geral n.o85.445/03/01.

Em 04 de abril de 2013 foi registrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCES'p, sob o número 131.502/13-0 a 1a Alteração e Aditamento do Contrato Social do
CONSORCIO BOTUCATU POUPATEMPO, devidamente aprovando a alteração na
composição, participação e liderança do Consórcio, conforme documentação anexada no
processo Arquivo Geral n.o85.445/03/01.

Retificam e Ratificam o Contrato PRO.00.5856:

1.2

1.3

1-RETIFICAÇÃO

1.1. A 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLlCO.PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., assume a partir
de 04 de abril de 2013, data do registro na JUCESP da 1a Alteração e Aditamento
do Contrato Social do CONSÓRCIO BOTUCATU 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.00.5856, celebrado em 08 de junho de
2010.

1.1.1 Os dados da CONTRATADA passam a ser o: "CONSÓRCIO BOTUCATU
POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição devidamente
arquivado na JUCESP sob n.O 35500069050, conforme Anexo VIII do
PRO.00.5856, representado pela empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E
PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLlCO.PRIVADAS
E PARTICIPAÇÕES LTOA., 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.O01.259.348/0001-60".

Fica retificado o Anexo VIII - INSTRUMENTO PARTICULAR ~,PONSTITUIÇAO
DE CONSÓRCIO do PRO.00.5856, para constar as altera~;~QCONSÓRCIO
BOTUCATU POUPATEMPO, sendo substituído pelo apens~~~M~.["o.

J' ~ o '.9'01,.-f() "EI, .'f(/,f,'
'~t "''b''/{'.~.f'4fJ,!!. 4 (?t>. ~

A presente retificação foi autorizada pela Dir~ '? ExecfiW....I. ~~~ e .~
documentos constantes no Processo PRODESP n° 8~.031O'1h "'''s'''s ,:Q t'0

E 0.r ". t/'tlj/ "" ••••

%"b.r~;~~~9 ';?l ~, '~.
c. ~ +,..r .... ~ ~. ..\ /

-9le E q .•.. ., "I,'

'::4~!io.~"'" ~'i?:~'~
2/24' ,.. ~ .\~ ~

.~
Rua Aqueda Gonçalves, 240 - Taboêo da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2 " A e.Q6

INTERNET: www.prodesP5Ogoybr-prodesP@prodesp.sp.gov.br . \I e. A"
0380 ,QA~~
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11 " RATIFICAÇÃO

PRO.02.5856

2.1 Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
PRO.OO.5856e 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, 3.~ de 7~lh/,) de 20J~

.~ ~-#I.atJ1tJ. ~
-------7;dmir~~~;erro

Diretor de Superit1tendentedeC~eraçóes
cÔ1lJí~Â<N~rfif)tt19R.OCESSAM~8-5B!: DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

3P BRASIL - CONSUL ORlA E PROJETOS DE
ESTRUTURAÇO DE PARCERIAS PÚBLICO"
PRIVADAS E PAR't PAÇÕES LTDA., LíDER DO
CONSÓRCIO BOTUCÃiU POUPATEMPO

-----'" I (1 v-J o ~~l; f-...O \rVIoOoV

TESTEMUNHAS:

3/24

Rua Agueda Gonçalves, 240. Taboão da Serra - SP. CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 284
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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ANEXO VIII

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUiÇÃO DE CONSÓRCIO
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INSTRUMENTO PARTICULAR DE 1a ALTERAÇÃO E ADITAMENTO DO CONTRATO\)

SOCIAL DO CONSÓRCIO BOTUCATU POUPATEMPO

NIRE 35500069050

82BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMÁTICA DO BRASIL LTDA, pessoa jurídica de direito

privado com sede em Santana de Parnalba, 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, S~.

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 - S P, CEP - 064 65-136, e Sr. Paulo César Lopes Zeredo,

porladorda Carteira de identidade nO619.657 SSP/DF, inscrito no CPF/MF sob o n° 040.971.838-69,

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

71909-180, Brasília - DF, doravante designada simplesmente "828R" ou "EMPRESA LlDER";

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA LTDA, pessoa jurídica de direito privado

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

li, 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 n° 15,764.990.8 SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob n° 097.127.978-05,

com endereço na Rua Ramos Batista, 444 - 6° andar, Vila Olímpía, 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 n° 069.318.168-02, com endereço na Rua Ramos Batista, 444 - 6° andar, Vila Olímpia, São

Paulo/SP, doravante designada simplesmente, "SHOPPING DO CIDADÃO";
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Sala 507, Alphaville, CEP: 06.541-038, inscrita no CNPJ sob nO.à1.259.3481dô:d1':.60 (jYCESP,.' "' ..
sob o NIRE 35217932893, representada neste ato por seu administrador na for~'~"~e'~~~ contrato

social, Sr. José Romão, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.485.514 SSP/SP, inscrito no

CPF/MF sob na 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 "AL TERNATIVA";

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

BOTUCATU POUPATEMPO", inscrito na JUCESP sob o NIRE 35500069050, constituído para

atender ao contido no Edital do Pregão Presencial n° 003/2010 da Companhia de Processamento de

Dados do estado de São Paulo - PRODESP, cujo resultado foi homologado ato publico na página nO

75 da edição de 17 de Abril de 2010 do Diário Oficiai 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 Botucatu Poupatempo celebrar a presente alteração contratual, mediante as condições

estabelecidas nas cláusulas seguintes:

1- DA MUDANÇA DA DENOMINAÇÃO DA ALTERNATIVA:

Por conta da 93 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 B2BR E VERSÃO DE ACERVO PARA A 3P:

0384
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1. Em conseqüência dos eventos acima, a 3P passa a ser a Empresa Líder do Consórcio Botucatu

Poupatempo, consolidando ainda a participação da B28R.

2. Dessa forma, os itens 3.1 e 3.4 da Cláusula TerC(1lra,os itens 5.1 e 5.6 da Cláusula Quinta, o item

7.1 da Cláusula Sétima, o item 8.1.1 da Cláusula Oitava e o item 12.1 da Cláusula 12, todos 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 legal é o Sr. José Romão, brasileiro, divorciado, administrador de

empresas, portador da Cédula de Identidade RG n° 6.485.514 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
n° 904.310.818-91."

100%

PERCENTUAIS (%)

68

32

7/';>4

CONSORCIADAS

3P

SHOPPING DO CIDADÃO

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

inclusive, receber citações, responder administrativa 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 UDER 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:
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"5.6 - Todos 05 avisos previstos no Contrato Social serão remetidos aos endereços"" ~
Consorciadas abaixo relacionados, aos cuidados dos REPRESENTANTES designados por cadà'

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

comprovante de recebimento. Os avisos por intermédio 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, Santana de Parnaíba/SP,
CEP: 06.541-038;

SHOPPING DO CIDADÃO SERViÇOS E INFORMÁTICA LTDA.

CalçadaArcturo, 12, Centro de Apoio li, 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 LlOER, 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."
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- SHOPPING DO CIDADÃO: Sr. Fernando Antonio Lourenço Graton Junior, portador da Cédula

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

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

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

CONTRATO SOCIAL DO CONSÓRCIO BOTUCATU POUPATEMPO

1. DO OBJETO

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

financeiras, operacionais e gerenciais das Consorciadas para a prestação de serviços de

gestão de central de atendimento ao cidadão, abrangendo execução integrada dos serviços de

adequação de imóvel e prestação integrada dos serviços de implantação, operação e

manutenção do Posto Poupatempo Botucatu, de acordo com a descrição dos serviços

constante do Edital de Pregão Presencial n° 003/2010 e seus anexos, sob a condução da

PRODESP (doravante denominada simplesmente CONTRATANTE), cuja prestação de serviços

(doravante, Contrato Administrativo) foi adjudicada ao CONSÓRCIO.

~ 001' ~;.
~ .

,'. I!I,.
,,'$f, V8448691042Aq/?iJ.0387
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2.1 - O CONSÓRCIO ora constituído denomina-se CONSÓRCIO BOTUCATU POUPATEMPO.

2. DA DENOMINAÇÃO E SEDE
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por obrigações assumidas com terceiros que não sejam aquelas

CONTRA TANTE, em decorrência do contrato Administrativo.

2.3 - O CONSÓRCIO tem sede na Av. Marechal Floriano Peixoto, nO461 e 461.A _ Centro-

80tucatu - São Paulo - CEP 18.603-730, podendo abrir e fechar filiais, escritórios e deposito em

qualquer parte do território nacional, obedecendo as formalidades legais e contratuais atinentes à
matéria.

3. DA L10ERANÇA E REPRESENTAÇÃO 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 nO 6.485.514 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 atos que poderá praticar, O mandato será outorgado por prazo
determinado, vedado seu substabelecimento,

3.3 - A EMPRESA LlOER 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

CONTRA TANTE 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.
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A liderançade que trata este tópico não dá á EMPRESAL1DERa p::~~da~~q;~' 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.

4. DA VIGÊNCIA

11
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 11 e 3 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 contraídos durante a vigência do CONSÓRCIO, persistirá mesmo

após a sua extinção ou liquidação.

5. DA PARTICIPAÇÃO

100%

PERCENTUAIS (%)

68

32

CONSORCIADAS

3P

SHOPPING DO CIDADÃO

TOTAL

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:





5.2 • Cada Consorciada participará .de toda.s as receitas oriundas da execução do Contrato

Administrativo. assim como de todas as despesas dela decorrentes e dos tributos sobre ela

incidentes, na proporção de suas respectivas participações,

5,3 - A disponibilização de recursos indispensáveis à execução do Contrato

Administrativo será suportada pelas Consorciadas. sempre na proporção de suas respectivas

participações no CONSÓRCIO, de acordo coma programação financeira por elas elaborada e

aprovada e/ou com as 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 terceiros. mediante autorização prévia e expressa da

CONTRATANTE e assegurado o direito de preferência das demais Consorciadas na subscrição

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 intermédio de fac-slmile 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.
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-
Calçada Arcturo, 12, Centro de Apoio 11, sala 22, SantBna dePamafba/SP, CEP;06541-070;

6. DA REUNIÃO DE CONSORCIADAS

6.1 - Na Reunião de Consorciadas, convocada e instalada na 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 pr~zo

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

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

e decisões do CONSÓRCIO serão tomadas por votos que representem participações das

Consorciadas equivalente a 75% (setenta e cinco por cento), cabendo a cada consorciada o

mesmo número de voto correspondente à participação que tiver no CONSÓRCIO por

ocasião de cada deliberação, Para validar cada decisão,bastará a assinatura de

REPRESENTANTES que representem o percentual previsto nesta cláusula.

0391

Página 9 de 19
Consórcio BOTUCATU POUPATEMPO: B2B '--~".'





11

"
4~:~":"', .•.....:~.~,Nc,.\'... ;

;;;'~"l"Q '<:'
/....:<.~~"J' R:> .~~,
!? - I-I,:..~RI I SP ()
.u)
.\\.~.. ,...~.:.
• .,0", .1". .O" o :..~

6.7 - As Reuniões de Consorciad~s ser~ío.convocadas mediante àvísO'15 évio enviado a

cada um dos REPRESENT ANTES, por e.mail com confirmação de recebimento ou por

qualquer outro meio idôneo e inequívoco, com no mínimo 72 (setenta e duas) horas de

antecedência e indicação de data, local, horário e pauta que será objeto de deliberações. O

aviso prévio não será exigido quando todos os Diretores comparecerem à Reunião ou
dispensarem expressamente essa formalidade.

6.8 - Os trabalhos das Reuniões de Consorciadas serão 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 Consorcíadas, 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 e/ou extraordinariamente, 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 ADMISTRACÃO DO CONSÓRCIO

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. DA ESCRITURAÇÃO E FATURAMENTO
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8.1 - O CONSÓRCIO manlerá regislro~~nlábilde suas operaçõe" e~ Liv:j~iário 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.

8.1.1 - 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.

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 à respectiva participação no CONSÓRCIO,

fazendo constar do histórico de referido documento que se trata de "operação vinculada ao
CONSÓRCIO BOTUCATU POUPATEMPO".

039.3
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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 ás

demais Consorciadas ou à CONTRATANTE, sempre que solicitado.





9. DOS DIREITOS E OBRIGACÕES

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 CONTRATANTE

ou' de terceiros, por todas as obrigações assumidas e por todos os atos praticados pelo ou

prejuízos causados pelo em nome do CONSÓRCIO, quer na fase de licitação, quer na

constituição do CONSÓRCIO, quer na execução do Contrato Administrativo a ser firmado, até

o recebimento definitivo dos serviços da licitação. De outro lado, cada Consorciada

responderá isoladamente, na proporção de sua respectivas participações, por suas

obrigações de ordem técnica, fiscal, previdenciária, crve!, criminal elou 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.

Pá i
Consórcio BOTUCATU POUPATEMPO:
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9.5 - As Consorciadas prestarão .mútua .e recíproca cOlaboração-'tétriic~, 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

conhecimento.

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 forem

ajuizadas pela CONTRATANTE ou por terceiros contra o CONSÓRCIO ou as Consorciadas, em

decorrência da execução do Contrato Administrativo, devendo os esforços de defesa e de

redução do passívo representado por tais contingências serem realizados em conjunto pelas

Consorciadas.

9.7 - Nenhuma das Consorciadas poderá usar o nome, razão social, logotipo, logomarca,

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

concordância prévia e expressa.

10. DO SIGILO E CONFIDENCIALlDADE

Consórcio BOTUCATU POUPATEMI
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10.1 - Considerando que as Consorciadas terão acesso a informações confidenciais umas
.1

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

Administrativo, relacionadas às suas atividades, projetos, clientes, documentos, softwares,

negócios, dados e toda e qualquer informação que por sua natureza demande sigilo e

confidencialidade (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.

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

empregados, representantes, subGontratados, 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.

10.3 - Fica expressamente acordado que as Consorciadas, na forma do item 10.2 acima,

estão obrigadas a manter em sigilo e não disponibilizar para quaisquer terceiros quaisquer

Informações Confidenciais ou documentos a que vierem a ter acesso em virtude do presente

Instrumento, salvo se autorizadas por escrito pela Consorciada reveladora da Informação

Confidencial ou no caso da informação tornar-se de domínio público, obrigação esta que

subsistirá ao término do prazo deste Contrato Social.
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10.5 - As Consorciadas reconhecem que a divulgação elou o '~~~, m~~~;do 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 á obrigação de sigilo e confidencialidade. Dessa forma, as

Consorciadas reconhecem que, sem prejul~o de quaisquer outros remédios judiciais ou

administrativos disponíveis, poderá a Consorciada prejudicada requerer ordens ou liminares

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, ás demais Consorciadas ou à CONTRATANTE, quer durante ou mesmo após o

término do Contrato Administrativo, salvo quando se tratar de informação de domínio

público.

10.8 - Respeitadas as cláusulas e condições do Contrato Administrativo e sua natureza
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informação, sendo certo que as .Consorciadas'envidarãp seus ~sfcirÇc%°p~f~~mer o sigilo de
tais informações, •

11. DAS DISPOSICÕES 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 2° 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. ~ventuais 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,

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,

03"98
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refiram diretamente ao Contrato Admini$trativo, :3uasprorrõgaçõ~se.ampliaçÕãs. ,.,

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, bem como que obtiveram todas as autorizações da alienação dos bens 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 conseqüências 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.

11.10 - É vedado, sob pena de responsabilidade, o uso da denominação social das

Consorciadas ou do CONSÓRCIO para fins estranhos ao objeto e aos interesses sociais,

i
.- \
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11.11 - Neste ato as Consorciadas Ob;i9a~-se a ~ssínar o ~~~ra~~mlnístrativo 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-

las 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. 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 .

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 ser pessoalmente indicados em qualquer comunicação, nos

termos do presente Contrato Social.

13. FORO

U400
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E por estarem cientes e de acordo com tudõ quanto constou do '~re;s~re;'Gémtrato Social,

as Consorciadas o assinam na presença de 2 (duas) testemunhas, em 5 (cinco) 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 PauloJ 1de fevereiro de 20

TESTEMUNHAS

,,

\
\~. - .
B2BR - BUSINESS TO BUSINESS INFORMATlCA

PAULOC71R LOPESZ~DO

~L-U/Lc,,~Y
SHOPPING DO CIDAD ~O

FE NANDO ANTONIO LOURENÇO G ,
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PRO.02.5856

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

PRO.02.5856

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
BOTUCATU, localizado na cidade de Botucatu I SP, na Avenida Marechal
Floriano Peixoto nOs461 e 461-A, Bairro Centro, CEP 18603-730.

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., LIDER
DO CONSÓRCIO BOTUCATU - 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.

Tnnia Virgin SoAndr-ade
Superintendenl de Operações

Dfilatr: t3~S DO

3P BRASIL

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.•
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-~~DESP
Tecnologia da Informação

TERMO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO AO 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 BOTUCATU, QUE FAZEM ENTRE SI
A COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - PRODESP E O CONSÓRCIO BOTUCATU
POUPATEMPO, REPRESENTADO PELA EMPRESA 3P BRASIL-
CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,
LíDER DO CONSÓRCIO.

PRO.03.5856

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 BOTUCATU POUPATEMPO, com seu Instrumento de Constituição
devidamente arquivado na JUCESP sob n.o 35500069050, conforme Anexo VIII do
PRO.00.5856, 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, nO4384, 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 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 BOTUCATU, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

Retificam e Ratificam o Contrato PRO.00.5856:

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 BOTUCATU 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 85.445/03/01.

I - RETIFICAÇÃO

1.1. A 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., assume a
responsabilidade pela execução e cumprimento de todas as cláusulas, obrigações,
condições e preços ajustados, vigência e demais obrigações, previstas no Contrato
PRO.00.5856, celebrado em 08 de junho de 2010, como ún~.a CONTRATADA.

0403 ~~o'V~'- ~
113 , '\' &,Ql',~~

Rua Aqueda Gonçalves, 240 - TaboAo da Serra - SP - 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 - FAX: (11) 2845.6381 '\ ~.-
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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~~DESP
Tecnologia da Informação PRO.03.5856

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, 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".

1.2 A presente retificação foi autorizada conforme documentos constantes no Processo
PRODESP n° 85.445/03/01.

11- RATIFICAÇÃO

2.1 Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato PRO.00.5856 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, :30 de o. b r I' I de 2011.

IA E PROJETOS DE
ARCERIAS PÚBLlCO-

IP ÕES LTDA .
.-N\Ao

Josué Pwtira GonIes #
Mm. 14.923-8 . '

AnaUsta Suporta GestIo • GSC

TESTEMUNHAS:

•

~~:zo~~'
..•..•~~

•• "~í\l\\6\ .

'"" ,?.!. 2..2....",. " •.,o •• '~''':' 00",""'" "'''''0''' "" ''''.000'' '" 'U) "',./INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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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: PRO.03.5856

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
BOTUCATU, localizado na cidade de Botucatu I SP, na Avenida Marechal
Floriano Peixoto nOs461 e 461-A, 8airroCentro, CEP 18603-730 .

• 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 PARTICIPAÇOES LTOA.

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, ex'ercer o direito da defesa, interpor recursos
e o mais que couber. .

E

DO

de 2014.

"i {;nia Viígini, S, ptildrade
Supennlenàente 1'Gücerações

Matr: 13:-~123..9
DE DADOS

J'o.se' l'l.o A/\ ÃO

3P BRASIL
ESTRUTURAÇÃO
PARTICIPAÇÕES

'.(,aC
Adm}i'> nizeti Ferro

Diretor de
Serviços ao CidadãO

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

Taboão da Serra, .:.ode o...br" I

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 .

•

~~~ _.-\)<Ç. ~ lv)' . . "" ."(0 N ~ elelo definido pelo TCESP - Resolução 0812004, que deverá ser assmado por ocasião da celebração do contrat0"?fdemaIS . .
I [ri ~. i "v odificativo ao contrato original. ~
. ~ p8 )L t:~. (/) O 4 O r.- 3/3
\0' J,, !) Rua Aqueda Gonçalves. 240. Taboão da Serra. SP. CEP 06760-900. TELEFONE: (11) 2845.6000. FAX: (11) 2845.6381 ~".
"Úpp .GSCY INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br.prodesp@prodesp.sp.gov.br • .~.'"cJ)

mailto:www.prodesp.sp.gov.br.prodesp@prodesp.sp.gov.br
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TERMO DE PRORROGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DO 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 BOTUCATU, QUE FAZEM ENTRE SI
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.04.5856

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
empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTOA., com sede na Av. Yojiro
Takaoka, nO 4384, 5° andar, sala 507, Shopping Service, Bairro Alphaville - Santana de
Parnaíba 1SP, 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 BOTUCATU - PRO.00.5856, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

•
1.1.

I-PRORROGAÇÃO ~

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato PRO.00.5856, 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$ 1.531.673,04 (um milhão,
quinhentos e trinta e um mil, seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos).

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

11- AUTORIZAÇÃO

2.1. A presente prorrogação foi autorizada pela Diretoria Executiva, conforme
documentos constantes no Processo PRODESP n° 85445/03/01.

Rua Agueda Gonçalves, 240. Taboão da Serra. SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: <11>2845.6000 - FAX: <11l 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

1/30406

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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111 - RATIFICAÇÃO

3.1. Permanecem ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato
PRO.00.5856 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 ::J1JIV!+o de 2015.

Flao;a iJ;tft:.iO'
Diretor de Serviços

ao CidadiJo

an:eló . . <peárosa
ç; te

711.atr.: 11.980-5

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

2/30407

«.

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 - FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sP.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

3P B

~F' N ROilERTO 8E HI.!:'; I
,.{r. ;'I3Si2.6

~.!JeciaHst~ SU!lort4J Gesl~ - GSC

• TESTEMUNHAS:

mailto:www.prodesp.sP.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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PRO.04.5856

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.04.5856

•
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
BOTUCATU, localizado na cidade de Botucatu I SP, na Avenida Marechal
Floriano Peixoto nOs461 e 461-A, Bairro Centro, CEP 18603-730.

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 PARTICIPAÇÓES LTOA.

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.

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra. SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 - FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

DO

3/3

E PROJETOS DE
E

0408

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, 03de IUtJ /1-0

Fla"iO'~,
Olfetor de Serviços

. COMPÃNWI1ednE>E PROCESSAMENTO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

•

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 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 BOTUCATU, 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.05.5856

•

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
empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 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,
doravante designada simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por seus
representantes legais ao final designados e assinados, têm entre si justo e acertado o
presente termo de rescisão amigável 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 BOTUCATU - PRO.00.5856,
mediante as seguintes cláusulas e condições:

l-RESCISÃO

1.1. As partes, de comum acordo, consideram rescindido amigavelmente o contrato
PRO.00.5856, em 29 de outubro de 2015, permanecendo em plena vigência todas
as obrigações eventualmente remanescentes.

1/3

0409

A presente rescisão foi autorizada pela Diretoria Executiva, conforme d umentos C\
constantes no Processo PRODESP n° 85445/03/01. """}J>

:~ v, ~

/~

1.2.

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

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


•

•



~~DESP
Tecnologia da Informação PRO.05.5856

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, 16 de (JU7VfJlU) de 2015.

•
Flaviat~uniar ~I S.Andrad~

Diretor de Serviços Superintend edeOperaçpes
ao CidadSo Matr: 11523-9

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

3P BRASIL
ESTRUTURA
PRIVADAS E

TESTEMUNHAS:

0410

:::D
2/3

Newton Roberto Benassi
Matr.: 8.392-6

Especialista SUporte Gestão • GSC

•

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra - SP. CEP 06760.900. TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX). FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.govbr.prodesp@prodesp.sp.gov.br

mailto:www.prodesp.sp.govbr.prodesp@prodesp.sp.gov.br
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•

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

CONTRATADA: 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE PARCERIAS PÚBLlCO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇOES LTOA.

CONTRATO N°(DE ORIGEM): PRO.05.5856

OBJETO: TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL 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 BOTUCATU .

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.

Taboão da Serra, J... e de OUIV IJl'vO de 2015.

CONTRATANTE:

Nome

::a

flaviojr .cappelletti@gmail.com

3/3
0411

Diretor de Serviços ao Cidadao..

êJÕsé" / ,ROM/JÕ
;561:./0 - ])/$£(VIL
oírJ O .ra((£23 &1!~/L.tlJm.6/l

Rua Aqueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.6381
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.qov.br

Assinatura

E-mail pessoal

Cargo

E-mail
institucional

Nome

Assinatura

Cargo

E-mail
institucional

E-mail pessoal

CONTRATADA:

•

mailto:.cappelletti@gmail.com
mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.qov.br
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PRODESP
Tecnologia da Informação

TERMO DE QUITAÇÃO 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
BOTUCATU, 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 LTOA.

PRO.06.5856

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
empresa 3P BRASIL - CONSULTORIA E PROJETOS DE ESTRUTURAÇÃO DE
PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS E PARTICIPAÇÕES LTDA., 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,
doravante designada simplesmente CONTRATADA, representadas neste ato por seus
representantes legais ao final designados e assinados, têm entre si justo e acertado o
presente termo de quitação 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 BOTUCATU - PRO.00.5856, mediante as
seguintes cláusulas e condições:

I-QUITAÇÃO

1.1.
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Tecnologia da Informação PRO.06.5856

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,!3~ de m~ de 2016.

Flavt7~ttiJUniO' '1~.~~~
Diretor de Serviços ~int8n:f~~pe.roçk.

80 Ciciada;) Matr.: 13.523.9
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP

TESTEMUNHAS:

• ClÓVIS DE SOUZA BRITO
Matr. 7813.0
Especialista Suporte Gestao - Upp

Eliseu Ventura Laia
Matr. 15729~6

,A.nalista suporte Oestao
GSC

~
0413 m .

Rua Agueda Gonçalves, 240 _Taboào da Serra - SP - CEP 06760.900 - TELEFONE: (11) 2845.6000 (PABX) - FAX: (11) 2845.63 1
INTERNET: www.prodespsp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

mailto:www.prodespsp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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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 PÚBLlCO-
PRIVADAS E PARTICIPAÇOES LTOA.

CONTRATO N"(DE ORIGEM): PRO.06.5856

OBJETO: TERMO DE QUITAÇÃO 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 BOTUCATU.

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.

Taboão da Serra, 3l de m~ de 2016.

CONTRATANTE:

•
Nome

Cargo

E-mail
institucional

E-mail pessoal

Assinatura

Flavio Cappelletti J.unior
Diretor e b
flaviojr@sp.go~. r

flaviojr .cappe e 1

J 0) s tS í2.;J ~ ,i="D
('

50Q.,i O V IK...STO R-
iU) VI A-O. ..Ios - <v'~!)"R11 S i L. r..J::>1M., R..
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2.1. Conceito. do Programa Poupatempo

2, CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES POUPATEMPO

• Acompanhamento e fiscalizaçAo da prestaçao 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;
• Prestaçao do serviço de transporte de documentos;
• Fornecimento de material de uso conHnuo, compreendendo material de consumo de escritório e

insumos de Informétlca • para 8 administração do Posto e órgãos da administr~çAo direta.

CudvrnQ do E:\lpcclfu:l'I<;õt:~ Tt..;.c.nicI19
PMlo Paup3tAompo BOTtJCA.TU

• Unidades de atendimento IntegradO reunindo vários órgãos prestadores de serviços

públicos, entidades da sociedade civil e empresas prestadoras de &erv;ÇDsde natureza

pública num único espaço;

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

de atendimento 80 CldadAo, oferecendo serviços públicos com eficiência. qualidade e

rapidez;

Formas de atendimento:

~~DESP
Tocnol~ cb Inforrrnw;io

Cadert10 de EVpi:Clf,uçõe.s .ré-cnjca~
PMtO PouplltAmp" i30TUCATU

Conatttuem objeto da pre.ente I1clUçlo I Preataçlo de Serviços de GesUo .b •.•ngendo I
execuçlo lnt~rad. d•• ervlç08 de Adequaçlo de Imóvel. d. Impllntaçlo, d. Operaçlo e

Manulençlo do Poslo Poupelempc BOTUCA TU. englobendo:

1. OBJETO

o Programa Poupatempo conta hoje com 22 unidades de atendimento em operaçAo (sendo 16 Postos
fixos e 6 Unidades Móveis), no Eslado de SAo Paulo. com média de 107.000 atendimentos diários,

tolallzando. desde o Inicio de operaçao em 1997 até o final de 2009, mais de 240 mllhOes de

atendimentos.
Com objetivo de agilizar a expansão do atendimento do Poupatempo no Estado de São Paulo, o

Governo Estadual optou por contratar 8 execuçAo integrada de aervtços para operaclonallzaçAo dos

Postos Poupatempo.
Este cademo detalha a especificaçAo dos recursos e ~rvlços necessérioa à implantação, manutençao

e operação do poupatempo BOTUCA TU, objeto deste licitação,

APRESENTAÇÃO

2.2. Princlplos do Programa poupetempo

• Atendimento presencial

• Aut()-oatendimento (totens e caixas eletrônicos).

Prestar atendimento sem privilégios;

• Ampliar o acesso do Cidadão às infonnaçôes e 80S serviços públicos;

proporcionar qualidade de atendimento, economia de tempo e esforço 80 Cidadão;

Revitelizar o caráter público dos serviços de atendimento;

Garantir transparênda à gestão pública;

• Aproximar o Estado do Cidadão, realizando o atendimento de forma direta, sem

IntervençAo de intermediArias;

Buscar a melhoria continua do atendimento por meio da desburocratização e da

simplificação de processos sempre que passfval, sem ferir a legislação existente;

Acolher com respeito e dignidade os usuários do Programa. assim como seus familiares e

acompanhantes:

Respeitar rigorosamente a ordem de chegada.

• RecepçAo, Infonnaçao, orientaçAo ao púbUco e atendimento presenciai nos órgAos da

administração direta. e de administraçao do Posto;
• Adequação do espaço e da Infraestrutura às necessidades de operação do Poupatempo,

confonne projeto de arquitetura e engenharia;
Fornecimento, Instalação e manutenção do mobillario para todo o Posto;

• Fornecimento, Instalação e manutenção da comunlcaçAo visual para todo o Posto;

• Fornecimento. Instal8çAo, suporte e manutençAo dos recursos de teleinformática e infonnética

necessários é operaçAo do Posto;
• Fornecimento, instalação e manutençAo dos equipamentos de gerenciamento de atendimento

para todo o Posto;
• Fomecimenlo de infraestrutura e epalo Ioglsliro pere a FomnaçAo e CapacilaçAo de lodos

ocupantes de postos de trabalho;
• Realização de Programas de Fomnação e Capecitaçao. de Integração e de Educação

Continuada para todos ocupantes de post06 de trabalho;
• Fornecimento e reposição de Uniformes e Crachás para todos ocupantes de postos de trabalho;

• Disponibilização de serviços de apoio ao cldadAo: copiadora, papelaria e fotos;

• Execuçao e reposlçAo da folheterla e de Impressos;

• ManutençAo das Instalações prediais e de ar condicionado;
• Acompanhamento e f~I~1.aài~restação dos serviços de limpeza li vigilância do Posto; de

lomna ~.p''\.'!'~tir,éÚlíe~~'l\Odentro dos partlmetros estabelecidos pela Prodeap;
\\~\;.f~J ';•.r. ~1\Q\~ t~~5.. -.'.?\p. .
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CadcmQ d:!l E:9pecll'ic::a(j:oes ll."Gnicu-o
PMlo Pnupll1hmpo BOTlJCATO

Cadurnv (j", t:~peclflcltções 'fé-enicns

PôSto PnupA:tempo aOTOCATU

2.5. Prevlslo d. Atendimento e Dimensionamento do Posto

• Demanda potenciel: munlclpio de BOTUCATU;

• Capacidade de atendimento estimada: 2.700 atendimentos diários;

• Horario de Atendimento ao Público: 9 horas de segunde e sexl •••leira, des 9:00 às 18:00h;

•• 04 horas aos sábados. das 9:00 as 13:00h;

• Horário de OperaçAo do Posto: segunda a sexta-feira, das 8:45 às 18:15h; e aos

sabades, das 8:45 as 13:15h.

.2. Fabrlc.,ç40 e Entrega

..., • lIonmpn1 dIIs mes •• e d1vl.órl ••

:~;:::~. :.r;;.::~~~n~,:,:leal.
C • Baneos, AparadorH de gr.nlto, Unh'., de
aco • Fabrtcaçlo I Entreo.a

111• SISTEMA DE COMUNICAÇÁO VISUAL

Apreaentaçlo da- prot6tlpoa pllra aprovaçAo

FabrlcaçJo Ilnstalaçlo
IV _EQUIPAMENTOS ESPECIFlCOS

~Fa':rI~':~'7:nt:a':u"'dor •• e chanceladoras
B • Demais equipamento. e.peclflcas •
Fabrtcae.lo I entrega

V _TELEINFORMÁ nCA
A • Cabellmento Estruturado - Depende da Obra
Civil

.1 _ Contrereç'o

a2-&ecuÇ'o

a3 - Cerflflcaçlo
B - DO I Cabo de Entrada da Cone.salonirl. -
DeDende da Coneesaloni". Telef6nlca

b1-Con"..,..ç'o
b2 - Execuçlo

C _ Telefonia Ilnterllgaçlo l Rede Publica

c1 - ConlTaraç'o

c2 - Insr.'oç'o
c3 - AlIvaç'o

O _Soluçlo UlN IWlRELESS - Depende d.
concluaAo do Cabeamento Eatrutufaldo

d1- Contrauç,io • poder' depender d.
Imnnrlaclo .
d2- Entrega

d3 - 'naa/ar'o
E • Equipamento. de Infonnitlca - Micros,
Servidores. Impressoras etc - Depende da
conclualo do Cabe.mento estruturado e da
SolucloLAN
.1.Aqul.lç~

02- Entrega

a3 - In.'alaç lo .• ".to:st~.\l
t ;:."';';'~)I ~\.O-;~

11S~\,:o,\l~~"1).~~I)\~ ,,;,'(,~. t!':i'\~ 8 ••
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2.6.1. Cron01Jrama Slnt6t1co

Publicação do Editei I PregA0 Presencial

Implantação do Posto: adequar as instalaçOes e providenciar

lodos os recursos necessários, os serviços de apoio

ooeracional e a selecAo 10rmecAo e caoacitacAo da ""uina

Pré-operaçAo

ETAPA

2.7. Cronograma Detalhado

2.6. Cron01Jrama d. Implantaçlo do Poato 80TUCATU
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Caderno (Jt!I EltP6c;lfiea,,'olls .r Ú'c.nieav
PMto Poup~Utmp() aOTlJCA TU ~~DESP

~dalo~1o

Caderno de Esp<?clfici\:;Ot:lõS'll>.crticu'cl
P<'X\to PoupA1.&mpo BOTOCATU

made .'004- - pende da
conclualo do Cabe.menta e.truturado • d.
Solucllo LAN

fi • Aqul.lçlo

12. Enlrogo

f3 - InstalaçAo

G .•Telefones públicos

g1 - Contrar.çoto

g2- Inst.laçlo

H-CPD

h1 - Entrllg. do CPO eno'll'zado
h2 - 'nfraestrutu,.. (Piso elevado. pintura. N~
brHIc Ar CondlclonadoJ

1- CONFIGURAÇAO DOS SISTEMAS PELOS

:;T~~?;O~~S,:~~~:;õ~E~S ÓRGÁOS ,
VI • SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
ATENDIMENTO

A .•Entrega dos equlpamentO$

B •.ExecuçAo d. Infraestrutura

C -/MtlIl.ç.o doa equipamentos

O.Testes

VII - PONTO ELETRONICO

Instalaç40 d08 equipamentos. softwares

VIII • SERVIÇOS DE APOIO

A .•Umpeza I Inicio da operaçlo
B .•VIgll4ncla/2 mes" antes do Inicio da
onAr •.~lo
C .•Cop. I Inicio da oper.çlo

O ..Transporte. 1 Inicio da operaçSo

E - Foto. copiadora tlnfclo da operaçlo

IX • POSTOS DE TRABALHO

a3. A_ •••••çlo dolI~am complo••

X. PROGRAMA DE FDRUAÇÁO E CAPACITAÇÁO
A - Fonnaçlo • EapeclaUuçlo doe ocupantee
doa postos d. trabalho da AdmlnlatraçAo do::~:I~:':~.:-~:::O~OI~:e::~ode
!l- Fonnaçlo o Capa. laçlo doa ocupantn doo
rwwtos d. trabalho de InronniUCII
C. Fonnaçlo • capacluçlo do. ocupantn doe
~':::::a~~obalho da Atendimento
O .. Fonnaçlo e CapacltaçAo de todoa ocupante.
de poatoe de trabalho do Poeto equipe doa
órgloel.ervldo •.•• públlcoa e equipe da
Contratada

~~~~.:::~:~: ConceUual. Programa

d2 • Modulo 11: Compo<tarnenlJll

d3 • Módulo IR; em Serviço

XI • UNIFORMES E CRACHÁS

Apre_ntaçlo dft protóUpo. para aprovaçJo

Coleta d. medld ••

Confecçlo

Entrega
XII • IMPRESSOS OFICIAIS

ApreMntaçlo do 1.laute para .provaçlo

ExecuçAo • entregll

XIII • UATERIAL DE USO CONTINUO

Aqulalç,lo • entng.

XIV - FOLHETERIA

Apresentaçlo do protótipo par. aprovaçlo

ExltCuçAoIEnlntgo

XV .INSTALAçAO E TESTES

XVI- PRt!'{)PERAÇAo

XVII- DlSPONIBlUZADO PARA OPERAÇÁO ,

Observações: •.,:!Cl.. '"J'J~~'S..0\1'

Complementendo o Item V - Telelnlo,,!,áf. ~~.' ';fi~.~'t~nlca~ de dados que InleMlgarAoo

Posto Poupatempo BOTUc:"~~~~~~ ~,,!~~~~ ~~\~ G mo do Eslado da SAo
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3.1. DIRETRIZES GERAIS

3. RESPONSABILIDADES NA IMPLANTAÇAO, OPERAÇAo E MANUTENÇAo DOS POSTOS

POUPATEMPO

..,rAo Instalados num prazo mlnlmo de 10 (dez) dias úteis após a abertura do cabo da entrada. Apesar

dos links serem de responsabilidade da PRODESP. a abertura do cabo de entrada é de

rasponsabilldade da Contratada.

Cadflfno dB Espec!ílCaçÜfls ".:cnicus

Prxo;to POupAtAmpo a07UCATO

~~DESP
Teo'lo'op cU Informaçllo

BOTUCA TU. conforme dascrilo no ~em 1 - Objeto;

• Cumprir os prlnclplos, dlrelrizes, padrões e normas definidos pelo poupatempo;

• Garantir a prestação dos seNlços ao CidadAo, conforme padrão de atendimento

Poupatempo;
• Manter o controle administrativo - financeiro do contrato, apresentando prestaçAO de contas

quando solicitada pela Contratante;
• Disponibilizar todas as informaçOes previstas e/ou eventualmente solicitadas. conforme

padrOes estabelecidos pela Contratante.

CudornQ d~ EVpoclftcaçõos 'lécnfC8S
P()..<ÇtaPoupat&mr'l() BOTOCATlJ

~~DESP
TecnoIoII. da Infonn-ç.w

A. CARACTERIZAÇÃO
DAS UNIDADES

3.1.1. RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO I PRODESP

• Definição de conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos;

• Definição e dimensionamento dos órgAos e Instituições que participarêo de cada Posto

Poupa tampo;
• Contatos Junto aos Representante&. Institucionais dos 6rgêos e instituições participantes do

Programa Poupatempo;

• Fornecimento de projetos de Arquitetura e Engenharia;

• Acompanhamento na adequação do espaço fJslc:o e na Infraestrutura;

• Fornecimento de serviços de limpeza e vigilância do Posto e copa para atendimento aos

ocupantes de postos de trabalho;
• Monitoramento e auditoria do cumprimento de todas as condições de prest&çao de serviços

contratada;
• Monitoramento e auditorias relativas à manutenção da qualidade do "Padrão Poupatempo. e

do "Nlvel de Atendimento e de Satisfação do Cidadão Usuário", de acordo com os padrOes e

Indicadores estabelecidos;

• Sistemas comuns a todos os Postos:

• GUIA DE INFORMAÇOES - SERVIÇOS DO POUPATEMPO;

DE GESTÃO DAS MANIFESTAÇOES DO CIDADÃO;

• ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE GESTÃO E QUALIDADE;

GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO;

CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS.

3.2. DETALHAMENTO I QUADRO RESUMO

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

encontram.se detalhados e agrupados nos quadros 8 seguir apresentados:

3.2.1. IMPLANTAÇAO: PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO PDUPATEMPO E

CONTRATADA

HORÁRIO DE
ATENDIMENTO AO
PÚBLICO;

HORÁRIO DE OPERAÇÃOI
FUNCIONAMENTO DO
POSTO;

CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO GERAL;

ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL: GERAL
E 00 POSTO;

CRONOGRAMA DE
IMPLANTA ÃD GERAL.

B. DIMENSIONAMENTO DEFINiÇÃO DE ORGÃDS E
DE RECURSOS SERViÇOS:

• ESTIMATIVA DA
CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO POR
ORGÃO:

3.1.2. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA



FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA E
DOS E UIPAMENTOS'

FORNECIME~+O DAS
CÓPIAS DAS LICENÇAS
DOS SOFTWARES
ADQUIRIDOS PARA A
OPERAÇÃO DO POSTO;

INSTALAÇÃO DE TODOS
OS SOFTWARES
FORNECIDOS PELA
CONTRATADA;

ACOMPANHAMENTO E
SUPORTE HCNICO AOS
TESTES DE TODOS OS
RECURSOS OE
TELEINFORMÃTICA;

• g~s~g~I~~~~:áX~I~~A
DADOS PARA A
ADMINISTRAÇÃO 00
POSTO;

CRONOGRAMA
DETALHADO DA
INSTALAÇÃO OOS
RECURSOS DE
TELEINFORMATlCA;

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

Cadt.'l1w dl.' E.spt!çlfll:aÇÕfl~ 'Ié'cnlcas
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ALO
CONTRATADA;

DISPONIBILIZAÇÃO DAS
LINHAS OE COMUNICAÇÃO
DE OADOS INTRAGOV;CRONOGRAMA

DETALHADO DE
AOEQUAÇÃO DO ESPAÇO
FlslCO E DA
INFRAESTRUTURA;

ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO
FlslCD E DA
INFRAESTRUTUR ••••
CONFORME PROJETOS
ENTREGUES;

OBTENÇÃO DE
LICENÇAS. HABITE.SE E
DE ALVARA DE
FUNCIONAMENTO JUNTO
AOS ÓRGÃOS
COMP TENTES.

APRESENTAÇÃO DE
PROTÓTIPO;

FORNECIMENTO E
INSTALA ,1,0.

APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA E DO
PROTÓTIPO;

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DA
SOLUÇÃO DE
COMUNICAÇÃO DE VOZ.
PABX DO POSTO;

INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DA
SOLUÇÃO DE
COMUNICAÇÃO DE
DADOS - REDE LAN - DO
POSTO;

INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DA
SOLUÇÃO DE CFTV DO
POSTO;

FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE TODOS
OS RECURSOS DE
TELEINFDRMÃTlCA.
FORNECIDOS PELA

Cativrt'H,> d~ ESp41clflcl!çOl1$ "(e-cnka\l

P~1o Poup"tflompo BOTVCATU

ESPECIFICAÇOES
T~CNICAS;

APROVAÇÃO DO
PROTÓTIPO.

FORNECIMENTO DOS
PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE
ENGENHARIA;

APROVAÇÃO DOS
PROJETOS JUNTO AOS
ÓRGÃOS PÚBLICOS.

F. TELEINFORMATlCA

E. COMUNICAÇAo
VISUAL

D. MOBILlARIO

C. ESPAÇO FlslCO I
AOEQUAÇÃO DO
ESPAÇO FlslCO E
DA
INFRAESTRUTURA

~~DESP
TCCf'IOlocll da In'ormaçlo
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APRESENTAcAa DE
PROTOTlPO;

FORNECIMENTO A
TODOS OCUPANTES
POSTOS DE TRABALHO
00 POSTO.

ELABORAÇÃO DO
LEIAUTE:

APRESENTAÇÃO DO
PROTOTIPO:

EXECUÇÃO DA
FOLHETERIA •

Caderno de E9Pf!cifu:açÜfls lknlcus
Postn Paup"tfimrtO aOTOCATlJ

IP
PECIALlZ o.

DEFINiÇÃO, EXECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO DOS
PROCESSOS DE
DESIGNAÇÃO E
CESSAÇAO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS:
ATIVIDADES
OBRIGATÓRIAS E
SUPERVISAO DOS DEMAIS
ÓRGÃOS;

FORMAÇAo E
CAPACITAÇÃO:

• MODULO CONCEITUAL,

• MÓDULO
COMPORTAMENTAL -
ESPECIFICAÇOES
TÊCNICAS E
ACOMPANHAMENTO;

• MODULO DE

~~~~I~I:~I~OD6~RA
SERViÇOS (TEORICO E
PRATlCOl:

• SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE
ATENDIMENTO:

• REQUISITOS n!CNICOS
PARA SISTEMA DE
CONTROLE DE
FREQUeNCIA;

PDLlTlCA 10RIENTAÇOES
SOBRE REGISTRO E
CONTROLE DE
FREQU~NCIA DE
SERVIDORES PÚBLICOS.

ESPECIFICAÇOES
TECNICAS:

APROVAÇÃO DO
PROTÓTIPO.

ESPECIFICAÇOES
TECNICAS:

APROVACAo DO LEIAUTE E
DO PROTOTIPO,

L .. FOLHETERIA

K. UNIFORMES E
CRACHAs

FORNECIMENTO DE
TODO U.A.TERIAL DE
CONSUUO E DOS
INSUMOS DE
INFORMÁ TlCA
UTILIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO DO
POSTO E ORGÁOS
ESTADUAIS OA
ADMINISTRAÇAo
DIRETA, COU EXCECAO
DAQUELES CUJO
FORNECIMENTO E DE
RESPONSABILIDADE 00
GOVERNO ESTADUAL.

DEFINiÇÃO DA
QUANTIDADE DE
OCUPANTES DOS
POSTOS TRABALHO SOB
SUA
RESPONSABILIDADE.

OPERACIONALIZAÇÃO E
GESTAo DO REGISTRO E
CONTROLE DE
FREQUENCIA DE
SERVIDORES PÚBLICOS.

FORNECIMENTO,
INSTALAÇAo,
ACOMPANHAMENTO E
SUPORTE T~CNICO AOS
TESTES.

REALIZAÇÃO DE TESTES
EM CONJUNTO COM A
EQUIPE DA PRODESP I
POUPATEUPO.

lS

APROVAÇÃO I ACEITE DOS
EQUIPAUENTOS;

FORNECIUENTO.
INSTALAÇÃO E
CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA;

REALIZA ÂO DE TESTES.

ESPECIFICAÇOES
TECNICAS:

APROVAÇÃO DOS
eQUIPAMENTOS;

RpEtLL6iA8:g •.~osS,rES TES

ESPECIFICAções PARA os
ORGÃOS ESTAOUAIS DA
ADUINISTRAÇA.O DIRETA
(MATERIAL ESPECiFICO,
DE INFORMATICA E OE
ESCRITÓRIO);

FORNECIMENTO DE
FORMULÁRIOS DE
SEGURANÇA PARA os
ÓRGÃOS ESTAOUAIS OA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(CARTEIRA DE TRABALHO,
FORMULÁRIOS PARA
LlCENCIAUENTO, ETC.).

OEFINIÇAO 00
DUAENSIONAMENTO DE
POSTOS DE TRABALHO
NECEssARIOS A
OPERAÇAo DO POSTO:

DEFINIÇAO DA
QUANTIDADE DE
OCUPANTES PARA OS
POSTOS DE TRABALHO
S08 RESPONSABILIDADE
DA
PRODESP/POUPATEMPO.

DEFINiÇÃO DO PERFIL E
DESCRiÇÃO DAS
ATIVIDADES DE:

• ADMINISTRAÇÃO DO
POSTO:

• ~NEFCoE:.r:8Ao E
ORIENTAÇÃO;

• ATENDIMENTOIATENDIME

J. POSTOS DE
TRABALHO

I. MATERIAL DE USO
CONTINUO

H, eQUIPAMENTOS
ESPEciFicas

~~DESP
T~a da Informaçlo
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MANUTENÇAo E AJUSTES
NO SISTEMA;

RECICLAGEM PERiÓDICA
NA CAPACITAÇAo. DEVIDO
A AJUSTES E
ATUALIZAÇOES;

ANALISE E APROVAÇÃO DE
ALTERAÇOES DE REGRA DE
ATENOIMENTO
SOLICITADAS PELOS
ÓRGÃOS E INSTlTUIÇOES.

E. SISTEMA DE
GERENCIAMENTO
DE ATENDIMENTO

F. EQUIPAMENTOS
ESPEcIFicas

G. MATERIAL DE USO
CDNTINUO

'1tl!&lY~II~Il!IAffo'j1J}~
PRESTAÇAo DE TOOO E
QUALQUER SERViÇO DE
MANUTENÇAo
PREVENTIVA e
EVOLUTIVA. CONFORME
DIRETRIZES DEFINIDAS

PRESTAÇAo DE TOOO E
QUALQUER SERViÇO OE
MANUTENÇAO
PREVENTIVA E
EVOLUTIVA

PRESTAÇAo DE TOOO E
QUALQUER SERViÇO OE
MANUTENÇAo
PREVENTIVA E
EVOLUTIVA

PRESTAÇAo DO
SERVIÇD DE
MANUTENÇAo E
ATUALIZAÇÃO DOS
RECURSOS DE
INFORMATICA. REDE.
TELEFONIA E CFTV;

PRESTAÇÃO DE
ATENDIMENTO E
SUPORTE T£CNICO DE
PRIMEIRO NlvEL A
TODOS OS ÓRGAOS E
INSTlTUIÇÓES
PARTICIPANTES;

GESTÃO PERMANENTE
DOS RECURSOS DE
TELEINFDRMATICA
FORNECIDOS E DA
INFRAESTRUTURA DE
CABEAMENTO
e UTURADO;

GESTÃO PERMANENTE
DA DISPONIBILIDADE
DOS TÓTENS AUTO-
ATENDIMENTO I GUIA
DE INFOR A OES-

PREPARAÇÃO,
ENCAMINHAMENTO E
ASSINATURA COM OS
ÓRGÃOS E INSTITUIÇOES
PARTICIPANTES.

C. COMUNICAÇÃO
VISUAL

D. TELEINFORMATICA •

B. MOBILIARIO

M. CONV£NIOS COM
OS ÓRGÃOS E
INSTlTUIÇOES
PARTICIPANTES

o
~
f".)

O



SELEÇÃO DOS EVENTOS
EXTERNOS,
DESTITUloos DE
CARÁTER POLITICO OU
RELIGIOSO, A SEREL4
REALIZADOS,
PREFERENCIALMENTE

SELEçAo. PROGRA"AÇÃO
E REALIZAÇÃO OOS
EVENTOS INTERNOS

AOUISIÇÃO E
REPOSiÇÃO DE
UNIFORUES E CRACHÁS.

DISPONIBILlZAÇÁO DOS
SERViÇOS DE
COPIADORA. PAPELARIA
E FOTOS

ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO OA
PRESTAÇÁO DO
SERViÇO.

ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DO
SERVI O.
GESTÃO DA PRESTAÇÃO
DO SERVI o.
DISPONIBILIZAÇÃO 00
SERViÇO.

PROPOSTA DE REViSÃO
DE lEIAUTE;

EXECUçAO DA
FOLHETERIA. REVISADA

APRESENTAÇÃO DE
PROPOSTA DE LEIAUTE
E ORÇAMENTO PI
APROVAÇÁO:
EXECUÇÃO DO SERViÇO.

CQdUn'H) d~ E'!lpt:clficaçõcs 'Tknlcas
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APROVAÇAo DO LEIAUTE
REVISADO.

DIRETRIZES GERAIS I
PARÁMETROS.

DIRETRIZES GERAIS I
TRANSPORTE DE MALOTES.

DIRETRIZES GERAIS t
PARÁUETROS;

DISPONIBILIZAÇÃO 00
SERVI O.

DIRETRIZES GERAIS I
PARÁMETROS.

DIRETRIZES PARA
REPOSiÇÃO DE UNIFORMES
E CRACHÁS.

a. EVENTOS
INTERNOS

R. EVENTOS
EXTERNOS

P. ADEQUAÇ.l.O 00
ESPAÇO FlslCO E
INFRAESTRUTURA

N. TRANSPORTES'
SERViÇOS DE
MALOTE

O. FOLHETERIA

M. COPA

L. VIGILÁNCIA

I. UNIFORMES E
CRACHÁS

J. SERViÇOS DE
APOIO AO
CIDADÃO

K. LIMPEZA

AB!llOÁ00I10
NTll'" " CI
AIS DA.

ADMINISTRAÇÃO
DIRETA, EXCETO
FORMULAR lOS DE
SEGURANÇA.

FORNECER LoolsTICA
PARA RETIRADA DE
FORuulARIOS DE
SEGURANÇA PARA OS
ORGAOS DA
ADIolINISTRAÇÃO
DIRETA.

PROGRAMAÇÃO E
CONTRATAÇÃO DO
TREINA~ENTO I
EDUCAÇÃO
CONTINUADA;

CONTROLE DA
FREOD£NCIA DOS
OCUPANTES DE POSTOS
DE TRABALHO SOB SUA
RESPONSABILIDADE

VIABILIZAR NO SISTEMA
DE FREQUI:.NCIA
INSTALADO NO POSTO,
O REGISTRO DIÁRIO,
RELATORIO DE
INCONSlsreNCIAS.
ESPELHO DE PONTO E
FECHAMENTO MENSAL
DA FREQUI:.NCIA DE
SERVIDORES PÚBLICOS;

DISPONIBILIZAR ACESSO
ON.LINE NO SISTEMA
PARA LANÇAMENTO DOS
COOIGOS DE
JUSTIFICA TlVAS DAS
INCONSIST£NCIAS,
DEVIDAMENTE
REGISTRADAS JUNTO Á
ADIolINISTRAÇÃO DO
POSTO;

FORNECER PARA OS
SUPERVISORES DOS
ORGÃOS O RELATORIO
MENSAL FINAL
IMPRESSO E GERAÇAo
DE ARQUIVO
ELETRONICO PARA
POSTERIOR ENVIO AOS
ORGÃOS;

ENCAloIlNHAMENTO DOS
RELATORIOS MENSAIS
DE FREOU£NCIA DO
SERVIDOR AOS
RESPECTIVOS ÓRGÃOS
AROUIVO FlslCO E

Caderno di) éllpuclflC2\çÕeS lc-enlcn'l>
PMto PouJ"IAt*rnpo aOTlJCATO

Acor~PANHAueNTO DOS
PROCESSOS DE
DESIGNAÇÃD,CESSAÇAO
DOS SERVIDORES
FJÚBLlCOS: ATIVIDADES
OBRIGATÓRIAS 00 lIRGO I
DEr RAN E SUPERVIS.l.O DOS
DEMAIS ORGÃOS;
ACOMPANHAMENTO DA
INOICAÇA.O DOS
OCUPANTES DE POSTOS DE
TRABALHO SOB A
RESPONSABILIDADE DA
PROCES? I POUPA.TEUPO;

DIRETRIZES, CONTEÚDO E
ACOMPANHAMENTO DA
EDUCAÇÃO CONTINUADA.

H. OCUPANTES
POSTOS DE
TRABALHO

a;~DESP
T~la d.ln'onnaçio
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AO POSTO • COMUNIDADES
CARENTES. EVENTOS
MUNICIPAIS ESTADUAIS,
ESCOLAS. FACULDADES,
FEIRAS, HOSPITAIS ETC.
ATENDIMENTO DOMICILIAR A
PESSOAS IMPOSSIBIUTADAS DE
LOCOMOÇÃO

MENOR DEMANDA E AOS
SABADOS. EM FORMATO
DE PARCERIA COM AS
ENTIDADES
INTERESSADAS

ENCAMINHAUENTO DAS
PROPOSTAS PARA
APROVAÇÃO DA
SUPERINTENDENCIA
POUPATEMPO

PROGRAUAÇAo E
PARTICIPAÇÃO NOS
EVENTOS EXTERNOS
APROVADOS

3.3. PADRÃO DE QUALIDADE POUPATEUPO -ITENS QUE SERÃO MONITORADOS

Todos oa ttena abaixo discriminados serão monitorados e auditados pek) Gestor de

Qualidade Poupatempo e ••• ,Ao passlvei. dB penalização confonne Contrato:

3.3.1. IMPLANTAÇÃO

Na fase de Implant8çao o monitoramento se daré por meio de:

• Acompanhamento do cronograma detalhado que será entregue pela Contratada,

observando os prazos..timite mencionados no contrato;

• Reuniões semanais.

3.3.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO

bl D. Admlnlstraçlo

• Qualidade e prazos dos Relatórios Gerenciais, Relatórios Diários e os de

PrestaçAo de Contas (este último quando solicitado);

Qualidade no atendimento dos serviços de apoio: copa, vigilância e transporte;

Resolubllidade pera e. demanda. da PRODESP J Poupalempo;

• Estoque de materiais e Insumos;

• Indtce de manifestação do CldadAo em relação ao volume de atendimento;

• Qualidade e prazo para a resposta 80 Cidadão após sua manifestaç.êo.

OI No Atendimento

• Tempo médio de atendimento;

.) Da Infr.estrutura

• Conforto ambiental: iluminação, ruldo e dimatizaçAo;

• Conservação dos equipamentos, mobiliário, InstalaçOes e comunicação visual

- manutençâo preventiva e evolutiva;

• Abastecimento de água, café, chá e serviços de copa;

• Nivel de limpeza e organlzaçAo espacial.

EXECUÇÃO CONFORME
PADRÃO DEFINIDO PELO
POUPATEMPO.

SISTEMAS CORPORATIVOS

'R~S~~O~'A~lilll~~~~ 1"
DEFINiÇÃO DE DIRETRIZES,
PADRÓES, NORMAS &
PROCEDIMENTOS:

INSTALAÇÃO DOS SISTEMAS
APLICATIVOS;

DEFINiÇÃO DOS PADROES
PARA INDICADORES DE
NlvEL DE SATISFAÇÃO DO
CIDADÃO (TEMPO MEDIO DE
ESPERA E DE
ATENDIMENTO, H-, DE
MANIFESTAÇOES
NEGATIVAS. PERCENTUAL
DE SATISFAÇÃO. PESQUISA
MENSAL E ANUAL, NIVEL DE
DISPONIBILIDADE DE
POSTOS DE TRABALHO
ATIVOS: MONITORAMENTO E
AUDITORIA DA UALIDADE

D. GERENCIAMENTO
DE ATENDIMENTO

E. CENTRAL DE
MONITORAMENTO
DE SISTEMAS

A. OUIA DE
INFORMAÇOES -
SERViÇOS DO
POUPA TEMPO

B. SISTEMA DE
GESTÃO DE
MANIFESTAçOes
DO CIDADÃO

C.ACOMPANHAMENTO
DE INDICADORES
DE GESTÃO E
QUALIDADE

3.2.3.

3.2.4. RELATÓRIOS GERENCIAIS
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Pi'tlNCíP,AS' eR\ll 6s >

, Seldo do FGTSIPIS utilizendo o Cartao do
Cidad!io;

• Saldo e extrato de conta corrente I poupança
ara clientes.

• Consultas, saques, depósitos, transferências,
pagamentos de contas, empréstimos,
financiamentos e outros serviços realizados
petas dientes dos bancos por meio de cartão
magnético.

NOSSA CAIXA
SANTANDER

BRADESCO
UNIBANCO
BANCO 24 HORAS

ITAU (*)
GUIA DE INFORMAÇOES -, Informações e pré-requisllos sobre lodos os
SERVI OS DO POUPATEMPO serv s restados no Posto.

CEF (*)

B AUTO - ATENDIMENTO
I :Elr

, CNH: renovaçAo. 2' via, substituição da

oermiss!io de diriair.. Emissão da Carteira de Identidade;

IIRGD . Emlssao de Alestado de Antecedentes

Criminais.

, Cadastro de Candidatos a Emprego:

SERT
, Emissao de Carteira de Trabalho e

Previdência Social:

, ReouisicoAo do Seouro-DesemDreoo.

, Certidao Negatlva/PosiUva de Tributos

Estaduais:

Secretaria da Fazenda
. Certid!io Pagamento GARE-DR / IPVA /

ICMS/MILT;

, GARE - DR / multa por atraso na

transferência de veiculo

Banco Nossa Caixa
, Recebimento de taxas e tributos referentes

aos servicos oferecidos no Pouoatemoo.

CedemQ di.!! E1ipecihcac;bes ll.\cnlcas
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Capacidade de re801utibllidade das demandas do CldadAo;

, Nlvel de SaUsfação do Usuário;
o Número de manifestaçOes negatives do Cldadao por mês da

atendimento:
% de Satisfação do CidadAo - Resultado de Pesquisas Mensais e Anual.

d) N. p,.•.tIIç1o dos ServlçoalEntrega dos documentos

• Disponibilidade do documento no prazo pré-e&tabektddo;

• Monitoramento das situações aUpicas ou contingenciais.

e) Dos Poatoe d. Trabalho

• Acompanhamento da Performance de Atividades dos Postos de Trabalho;

, Nlvel de disponibilidade de postos de trabalho;

, Indica de rotatMdade 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 recursos públicos;

, Qualificação e parfil dos ocupantas dos postos de trabalho;

, Qualidade e periodicidade dos treinamentos.

f) Tecnologia da Infonnaçlo

• Tempo de atualização do Sistema de InformaçOes;

• Cumprimento dos SLAs;

• Segurança da InformaçAo.

g) D. folhetert. de Infonnaçlo e orlentaçlo

, Qualidade. distribuição e disponibilização pública de folhelerla.

4.1. INSTITUiÇÕES PARTICIPANTES E PRINCIPAIS SERVIÇOS

ATENDIMENTO PRESENCIAL

4. INSTITUiÇÕES PARTICIPANTES. PRINCIPAIS SERViÇOS E ATIVIDADES DE ATENDIMENTO

AO PÚBLICO



SerAo

de
realizadas pela
equipe da
própria
Institu' o.
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Recebimento de valores, entrega
comprovante referente ao recebimento.

• VeriflC8çAo de pré-requisilos necessários para Idem
a solicitaçAo de serviços, triagem de
documentos, emissão de senhas para o
atendimento;

• OigitaçAo de dados, pesquisa de informaçOes
pertinentes, emissão de documentos, entrega
da documentos.

Banco

No_. C.lx.

Secretarl. da

Fazenda

Notae:

a) Aa atividades realizadas pela equipe da Contratada serAo aupeNisionadas por ocupantes

de postos de trabalho da própria AdminislraçAo (Instituição).

b) Os procedimentos descritos alo os atuais. podendo, ao longo do tempo s.urgir a

neceaaidade de alterá-los devido 8 novas exigências legais eJou racionalização dos

procedimentos.

&.1. ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FlslCO

Consta desta Edital o Projeto Executivo para adequação do Imóvel, qua consiste na

adaptação deste para o recebimento de onde seré instalado o Poupatempo BOTUCATU,

composto pelo Projeto de Arquitetura e Engenharia, Incluindo desenhos, memoriais

descritivos e quantitalivos para execuçAo dos serviço&.

As aprovações dos projetos junto aos órgAos competentes serAo de re9ponsabilidade da

Prodesp I Poupatempo.

&. ESPAÇO FlslCO

Gudcrno u~ Es~clfll:.AÇOeS'h"Cnieu&
p~to Poup•••~flIpO BOTUCA TU

• Informação sobre os serviços Serão
disponibilizados pré-requisilos e realizadas pela
documentos necessãrios, auxilio no equipe da
preenchimento de formulários. entrega de Contratada.
folhetos e filipetas, orientação nas chamadas
de senhas ra o atendimento.

• Cadastro dos usuérios, auxilio no acesso Idem
gratuito 80S serviços publicos e
monitoramento do acesso a Internet

• VeriflCaçao de pré-requisitos necessários para Idem
a solicitaçAo de serviços, triagem de
documentos, emissAo de senhas para o
atendimento;

Digitação de dados, e de velculos, pesquisa
informações pertinentes, coleta de assinatura,
colagem de roto, encaminhamento ao Banco
e ao serv~o médico do Posto, informação
sobre 8 entrega de documentos, entrega de
documentos.

• VerifICação de pré-requistlos necessários Idem
para a soUcitação de serviços, triagem de
documentos, emissão de Benhas para o
atendimento;

Orientaçlo ao
Público

DETRAN

e-poupatempo
lAce ••• Slo Paulo

4.2. DESCRiÇÃO MACRO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

\



•

5.1.1. PROJETO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA
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e. S'stemas de ar condicionado:
• atividades rotineiras: controle de temperatura, verificação dos equIpamentos etc.;

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

Indicados, elaboração de laudos de qualIdade do ar, limpeza interna 8 externa dos

filtros de acordo com a freqOêncla e recomendaçOes das normas pertinentes etc.;

f. Sistemas de detecção e combate a incêndio: operaçao. verificaçOes, aplicaçao de testas

e contrataçAo de laudos, carga e recarga de extintores, etc.:

a. Sistemas Elétricos: iluminaçao, alimentação de energia, etc;
• atividades periódicas: troca de lâmpadas, Instalação elou adequação de novoS pontos,

verificaçAo da lIuminaçAo de emergência, verificação dos quadros elétricos,

estabilizadores e no-breaks, dentre outras:
• atividades programadas: manutenção cabine de alta tensAo. etc.;

b. Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (pára-raios etc.):

• atividades rotineiras: ver1flcaçaO das instalações, reparos e adequações, quando

necessário;
• atividade periódica: contratação de laudo anual, dentre outras;

d. Civis: reparos de pinturas, coberturas, impermeabilizações, forros, divisórias, dentra

outras;

c. Sistemas hidrossanitários (égua fria, esgoto e rede de águas pluviais):

• atividades rotineiras: regulagem elou substituição de torneiras, válvulas de descarga,

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

das bombas, ins.peção das conex6es hidráulicas e limpeza de calhas e condutores,

quando houver.

Relacionamos a seguir alguns itens relativos é manutençAo preventiva e evolutiva do Posto,

nAo devendo a empresa vencedora se restringir 8 eles:

memoriais, manuais relativos aos equipamentos, laudos do corpo de bombeIros, instalações

elétricas, etc .• de forma a agilizar a consulta a estas informações.

Cabe destacar ainda a Importância de contratar pessoal capacitado ou disponibiiizar equipa

para manutenção, de acordo com 8 complexidade de cada atividade de manutençAo, de

maneira a garantir o bom funcionamento do Posto e nAo comprometer 8 segurança dos

usuários e dos próprios ocupantes de postos de trabalho.

Caderno di') E'dpoclficações .rê-c.nicl.l'd
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A manutenção predial é fator determinante para o bom desempenho dos Postos

Poupatempo. Visa evitar ou corrigir deterioraçOes da edificaçAo que possam comprometer o

aspecto da edlflcaçAo. o conforto e 8 segurança dos usuários, bem como evitar Interrupções

no funcionamento do Posto, ocasionadas por problemas técnicos. ou ainda, promover

eventuais ajustes necessarlos.

o projeto executivo de arquitetura e engenharia é conslitufdo pela seguinte documentaçAo:

Arquitetura;

Estrutura e Sondagem
Ar Condicionado, Ventitaçao e ExauslAo Mec.ànlca;

Instalações Hldréulicas;

Instalações Elétricas

Memoriais:
Memorial Descritivo de Arquitetura, Estrutura, Elt!Jtrlca. HKirãulica e Ar-condicionado

Critério da QuanUncaçao e OrçamentaçAo

No Posto Poupatempo BOTUCA TU a manutençao será de total responsabilidade da

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

serviços. A PRODESP J poupatempo podara sollcl1ar, a qualquer momento. os laudos (ar

condlcionado, quahdade da água, proteção e combate 8 InCêndiO, Instalações e1etricas,

mediçao de decibéis e da lumlnância, entre outros) que julgar necessáros para VeriflC8çêO

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

legislação especifica; tais laudos deverAo ser elaborados por empresas especializadas e I

ou órgãos competentes,

06S: CONSULTAR O PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E MEMORIAIS PARA

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES.

5.2. MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇOES PREDIAIS: DIRETRIZES GERAIS

~~DESP
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Área do Posto: 1.965 m' (Incluindo lajes técnicas)
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o MaCB de exame MA pç 1
~ll~IUltiilm.

.. ., c,. ,- .
• Uxeira de aço inoxldâvel fixada no pia0 LAl pç 13
b Cesto d. lixo pera pepell lIroe do Irobalho CLP pç 60
c Cesto de lixo para box sanitAria CLa pç 25
d Cesto de lixo para lavalório dos santtârtos CLL pç 15

&lt11J:¥l'A.~il"" ~ ~l ' ....,..~.. ; "
o Pedestal para flla com fita retrétil PE I pç 50
b Display pero pedestal de "la DI pç 20
c Porta folder em acrllico PF pç 15
d Relógiodo parado RG pç 2

..il , t'0 ,~ à
a Cadeira de rodas ..... CR pç 2
b Carro hidréulico ;o/~~ ~\.\OLl\".' CH I pç 1
c t~\,j~'•

'. O-~V. QM I pç 1

~ ""-"",
o COl I pç 4
4' I't~
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a Cadeiragiratóriabaixa com rocUzlos CB
b Cadeira giratória alta CA
c CadeiraOxacom prancheta CP
d Cadeirafoca CF
e Bancode esperaem madeira BA
, Bancode \'eatléno emmadeira BV

m~fa!'~It~im'li~hll.. •
a Aparadorde granito

,!IliJl;;:t1~I~ <o •• -

s Bslcao auxiliar de InrormaçOes fechado
b Balcaomodular relo
c BalcAogeral
d BalcAogeral de apoio
e Bak:aoNossaCabea
f Batcao Nossa Cabea cJ módulo de acesSibilidade
g Escaninho600(L).eBO(h)x25O(p)mm

:.II\Thl iíIi
8 Estante metéNca desmontévef

b Gulllda-roupa do sço um módulo cJ4 partos
c Bancadodo trabalho para manutançAopradlal
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6. MOBILIÁRIO

De ••••erá ser elaborado o cronograma de manutenções preventi ••••as contemplando todos os

itens, devendo ser encaminhado ao Gestor de QuaHdade ProdesplPoupatempo, bem como

mantido no Posto. Todas e quaisquer atualizações que ae fizerem necessárias também

deverAo ser informadas ao Gestor de Qualidade.

g. Sanitariedade e conforto: verificaçAo da quaUdade da égua. desratlzaçllo, dedeUzaçao,

controle do nlvel de i1uminaçao elc .

6.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

A quanüficaçllo do mobiliério necessério para implantaçllo do Poupatempo BOTUCATU foi

realizada com base no Projeto Executivo e consta da Planilha de Custos e FormaçAo de

Preços, parte Integrante deste Edital. As quantidades apontadas Incluem reserva para

possibilitar ajustes na Implantaçêo do Posto.

Segue a relação dos itens de mobilléno cujo fomeclmenlo sara de responsabilidade da

Contratada:

b ArmãrioaltopI pastassuspensas800x 500x 1600mm Apa pç 4
c Armllrio bsixo 800 • 600 • 730 mm(h) AB pç 38

~il!lffi ~lâçlle$)i!'tr(ííb.lhO . ~ • '. , .-
s Estaçllo de trebalho (1600x800)x (12OOx600)x73Omm(h) ETl pç
b Estaçllo de trabalho (1400.600) x (12OOx600)x73Omm(h) ET2 pç
c EsVcantoI (1400x600)x (1400.800) x73Omm(h)1 longo ET3 pç
d EsVcant02 (1400x800 x 14OOx800)x 730mmh) 1 longo ET4 pç
e Estaçllo de trabalho (1600.600) x (1200.600) x73Omm(h) ET5 pç

ffff~~ Me"'.' ""'. !l # !li
a Mesade trabalho 1400x 6CX)x 730mm ME2 pç
b Mesade trabalho1200x 800)(730mm ME3 pç
c Mesade trabalho 1000x 800x 730mm ME4 pç
d Me•• de apoio 600 x 800 x 730mrn., ') ME5 pç
e Mesade apoio 800 • 600 x 13lfmm' ME8 pç
f Me•• de apoio 6OQ.l\~Ofl;(73()mm .,' ME7 pç
g Me•• d'.apQjó'.'f2b1!:>I000"X •.:lJ);rllm-~;'I\1' /" MEB pç

~
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7. COMUNICAÇAOVISUAL
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e~'público que os freqUentam,

022x200
090x190
090x240
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7.2.

DV1
DV4 m'
DV5 In'
DV6 m'
DV7 m'
DV9 m'
DP1 pç
DP2 pç
DP3 pç

Caderno d<~Especificllçõt:511.~njcas
PMotô Poup"1Amp" BOTOCATO

31

A quantlflcaçAo das placas de Comunlcaç.âo Visual necessária para a Implantação do

Poupatempo BOTUCATU foi feita com base no Projeto Executivo e consta da Planilha de

Custos e Formação de Preços. parta Integrante deste Edital.

A Contratada receberá, após assinatura do contrato, o projeto de comunicaçáo visual, cujo

fornecimento e InstalaçAo ficarão sob sua responsabilidade.

Segue a relaçAo dos itans da comunicação visual, cujo fomeclmento ficará sob

responsabilidade da Contratada:

Para possibilitar o intercâmbio de moblliário entre os diversos Postos poupatempo, bem como

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

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

atendem às diversas situações de utilização e espaço.
As especificações técnicas de cada um dos Itans anteriormente relacionados encontra".....se

detalhadas no ANEXO 6A desta Caderno,
A Contratada receberã, após assinatura do contrato, desenhos mais detalhados dos itens de

mobiliario que devOra0 obedecer a desenho especIfico do padrão Poupatempo.

Divisória cega eltura 1,10 x O,09m
Divisória caga a~ura2,14 x O,09m

c Divisóriamista altura2.14 lC O,09m
d Divisóriavidro alb.n 2,14 x O.09m

Divisória _ .ltura 1,10 x O,05m
Divisória cega altura veriãvel FO,09m

Porta de civiaória cega altura 2.1Om
Porta de divisória cega dupla altura 2,1001
Porta de dvl56ria cega altura 1.1Om

7.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

6.2. ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS
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A Contratada poderá disponibilizar todos os recursos de informática previstos para

configuração prévia do ambiente de TI, em um local na Grande SAio Paulo, com 55 (cinquenta

e cinco) dias de antecedência à data de inicio da pré-operaçao do Posto definida no momento

da assinatura do contrato.

O local devera estar preparado para manter 0& equipamentos durante 30 dias e permitir a

realizaçAo das Instalaç6es e configuraçOes dos slstemaa utilizados pelos órgêos participantes,

simulando ambiente de operação do Posto. O ambiente de•.••erá manter condiç6es de trabalho

propicias para a permanência das equipes ao longo do perfodo de utilizaçAo.

Será de responsabilidade da Contratada a guarda, seguro e transporte dos equipamentos, até

a instalação definitiva no Posto, bem como a segurança do local e outras despesas

envolvidas na logística de instalação. Os trabalhos de configuraç.Ao dos recursos de

informática deverão ser executados por profissionais de Informatica certificados,

disponibilizados pela Contratada.

A planilha a seguir apresenta a quantldade de recursos de InformaVca necessarios aos órgãos

integrantes do Poupstempo BOTUCATU;

adotamos um padrão de comunicação visual para todos 08 Postos.

As especificaçOes dssse padrêo constam do ANEXO 7A deste Caderno.

8.2. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS

8.1. INSTALAÇÃO DOS SOF1WARES E SISTEMAS ESPECIFICOS

8. TELEINFORMÁTICA

I"OU'ATell"OIIOTUCATU
CIl.WroInTATfJO'~"Ofud.1ICAl~
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Posto Pnupatftm(tO BOTUCATU

Gumbleton Daun~ SERT - Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho e Secretaria

da Fazenda.

8.2.3. Coiuna (F) • Outras Instituições: Banco Nossa Caixa.

8.2.7.5.

Cudvrno de Elpcclficaçõe:; lé'enjclul
PMló PeHlpAt.ompo BOTOCATlJ

Acesso à Internet da Contratada - Utilizado para acesso à Intemet pela

equipe da Contratada; link de comunicação de dados (ADSL, Frame-

Relay, MPLS etc), roteadores, servidores Proxy e Correio Eletrônico

exclusivos, licenças de sofI'Nare e outros;

8.2.... A coluna (E) apresenta o total de recursos 8 serem fomecidos pela Contratada.

8.2.5. A coluna (F) apresenta o total dos recur&OS a serem fornecidos pelas próprias

Instituições.

8.2.7.6, ComunlcaçAo de dados prrvativa da Contratada - Utilizado para o acessO

a escrttórios remotos da Contratada, quando houver; Link de

comunlcaçl!O de dados (ADSL, Frame-Ralay, MPLS ate). roteadores,

5eNkiores exduslvos, licenças de software e outros.

8.2.6. A coluna (G) apresenta o parque total de recursos de Infonnálica do Posto, 8.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Todes os itens que compõem as especiflCaçOes técnicas abaixo !tão utilizados como

referência de desempenho podendo ser apresentadas configurações similares e que

garantam a prestação de serviços nos nlveis desejados. Neste caso os equIpamentos

propostos estarão sujeitos á homologação da PRODESP I Poupatempo.

8.3.2. O projeto de cabeamento estruturado faz parte do edital e da documentação fornecida

pela PRODESP I Poupatempo.

8.3.1. As versOes mais recentes dos relat6rios com as especificaç6es técnicas estão no

AneX'o 8A.

o Posto Poupatempo BOTUCATU é composto por um parque de equipamentos de

informática e telecomunlcaçOes cujos fornecimentos são realizados parte pela Contratada e

parte pelas Institulç.Oes, conforme planilha apre&entada no subitem 8.2.

A estrutura técnica da Contratada, responsável pelo atendimento técnico do Posto, devera

executar o atendimento técntco de primeiro nlval a todo o parque de recursos de informática

e teiecomunicaç6es existentes no Posto Poupatempo BOTUCATU, indistintamente.

O atendimento de primeiro nlval engloba B realizaçAo do diagnóstico do problema

(comunicação de voz ou dados, sistema, equipamento de rede, Infraestrutura lógica ou

equipamento de Infonnética) e a provid~ncia de substituição do equipamento, quando for

problema de hardware. As substituições de equipamentos devem ocorrer em confonnldade

com os prazos estabelecidos no subllam 8,4.2.1. quando de propriedade da Contratada.

Quando de propriedade do ÓrgAoIlnstituição. orientar 80 seu respectivo Representante

Técnico para que este providenci$ a substituição. Quando houver problema de sistema,

f' • ':'J ú:J h'~ ~\!~\)'\).".' 36
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8.4. REGRAS GERAIS DE MANUTENÇÃO I SLA - SERVfCE LEVEL AGREEMENT

,.::=..-----

Tarlfador do PABX - Utilizado para a gestão das faturas e

acompanhamento do volume telefônico: Microcomputador exclusrvo,

licenças dos softwares, Infraestrutura e outros. ObsefV8ç4o: Esses itens

sdo partes Integrantes da especmeaçllo fécnica do Sistema Te/efónico, no

Projeto Flslco do Cabeamento Estruturado.

Gerenciador do PABX - Utilizado para realizar programaç6es no sistema

telefOnlco: Microcomputador exclusivo, Ik:enças dos aoftwares,

infraestrutura e outros. ObservaçSo: Esses Itens silo partes integrantes dlJ

espeC;r1C8~O técnica do Sistema Telefônico•. no Projeto Flsico do

Cabeamento Estruturado.

Ponto Eletrbnlco - Utilizado para controlar o horário de trabalho dos

ocupantes de postos de trabalho: Coletoras, Infraestrutura,

microcomputadores exclusivos. servidores, licenças dos softwares e

outros;

8.2.7.3.

8.2.7.2.

8.2.7.1.

Os equipamentos e recursos de TI necessários para atender os Sistemas listados 8

seguir são de responsabilidade de fornecimento da Contratada e nlo fazem parte do

qu.dro apresentado acima:

8.2.7.
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acionar o respectivo back office. conforme relaçAo de contatos que serâ fornecida pela

Prodesp por ocasião do inicio das operaçOes.

8.4.1. REQUISITO DE MANUTENÇÃO E ASSIST~NCIA T~CNJCA E PRAZOS DE REPARD

É parte integrante do escopo de fornecimento de serviços, 8 manutenção pre'Ventiv8 e

corretiva de todos os acessórios, disposItivos, equipamentos, sistemas eletrOnicos,

SOlUçA0 de comunicação de voz e computacional, integrantes da solução proposta. bem

como o fornecimento de spafe parts para Que lodos os itens da SOlUça0 estejam em

perfeitas condiçOes de funcionamento e em conformidade com o SLA • Service Levei

Agreement - para manutenção, a seguir:

':t , 'f<H

Reinslllaçao de qualquer software fornecido
pela Contratada ou reconrguraçAo do
SistemaO 0081doaDeskt 8

Nota: O SLA compreende a solUçA0 total desde a abertura do chamado pelo

usuario até o reparo final.

8.4.2. SLA - SERVlCE LEVEL AGREEMENT. MANUTENÇÃO CORRETIVA

8.4.2.3.1. Para Os equipamentos fornecJdos pelas InstituiçOes, a Contratada

tem por obrigaçAo realizar o atendimento de primeiro nfval e

ficará responsavel pela gastA0 da Indisponibilidade realizando o

acompanhamento e cobrança das providências das InstituiçOes

em conformidade aos tempos estabelecidos no subitem 8.4.2.1.

ada para minirnlzar 8 necessidade de

• táldo 8 disponibilidade dos equipamentos e

c..'C:

8.4.2.2. No caso em que um mesmo equipamento de lnformatlca apresente

problemas de hardware semelhantes num int8rvakl m'nimo de 03 (três)

meses. a Contratada é obrigada a sub6l1tul-1oàs suas expensas, nAo sendo

po$S'vel a SUB reutilizaçAo para o atendimento ao contrato vigente, ou ainda,

a outros contratos finnados com a PRODESP I Poupatempo. Os

equipamentos de Infolmática envolvidos são todos os fornecidos pela

Contratada.

8.4.2.3. Deverão ser fornecidos relatórios mensais consolidados apresentando as

ocorrências com dados sobre os tempos e soluç6es. com a devida

identif":açêo de cada equipamento. Os relatórios deverAO ser enviados por e-

mail a endereços a seram definidos pela PRODESP.

;9\ OR
05
05
05
05
05
05
05
05
05
1
1
1
4
4
4
4
4
6
6
6
6
24
24
24
24
24
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''''>IM E $"'
Mlcrocom or Oeskto
Im ressora
Scanners
Ramal T elefOnico

., Webcam
Leitor Biometrico
Mini notebook - Netbook ~Pou aflla
Emissor de Senhas - Pou afila
Tedado de O inlêo
Conv8f$()r ~Pou afila
Painel da Senhas ~Pou fila
$wilch Wori< rou
Switch Core
PABX
Servidor de Rede
Cêmera do Sistema CFTV
Rádio Comunicador
Circuito de comunica o de voz
rablet PC
Wireless Accesa Point
Totens Multlmldla
Pocket PC

8.4.2.1. DlagnóaUco a SOLUÇÃO ,TOTAL por meio de análises das ocorrências de

pro~emas e substituição (hardware) ou reinstalação (software) n05 prazos

máximos abaixo estabelecidos por tipo de recurso:



•
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sistemas. A manutenção preventiva deverá ser realizada fora do horério de

funcionamento do Posto.

E parte Integrante da manutenção preventiva a continua observação das condições de

limpeza e conservação dos recursos de informática e de telecomunicações.

Para os equipamentos das Instituições, a Contratada deverá realizar 8 gestAo e

acompanhamento das condições de limpeza e conservação dos recursos ~ Infonnatica

e de telecomunicações.

8.4.4. REQUISITO SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL

Deverá 5et' parte Integrante da SOluçA0 proposta a 8xeeuçAo dos serviços de suporte

técnico a todoa oa aistemas computacionai& utilizados pelas Instituições I Órgãos do

Posto Poupatempo, indistintamente.

Cad(,trnQ d~ e.•• pe:.::lfIC:OÇÓflS 11."'GniC:i19
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toda e solução.

8.5.... Caso sejam fornecidos equipamentos que atendam plenamente as especificaçOes

técnicas, mas nAo foram homologados para a utilização com os sistemas dos órgãos I

instituições, deverá ser disponibilizado um equipamento para testes e homologaçao

com pelo menos 02 (dois) meses antes do Inicio da pré-operaçAo do Posto, com o

objetivo de realizar posslveis ajustes necessârios para o funcKmamento.

8.5.5. Efetuar suporte técnico local para reinstalação. reconfiguração e ajustes de

Equipamentos e dos recursos cobertos por este contrato.

8.5.6. Os serviços de manutenção corretiva de recursos relacionados neste contrato que nAo

forem P.ClIucionadosno prazo mâ)(imo estabelecidos no item 8.4.2.1., contados a partir

do momento da análise de dlagnose estarão sujeitos às fiscalizações e penalidades

estipuladas na Minuta do Contrato,

8.4.6. REQUISITO FERRAMENTAL TÉCNICO

8.6.8. Fornecer e, se for o caso. transferir o acesso pleno. flslco e remoto, e sem restriçOes a

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

PRODESP, a qualquer momento, desde que seja solicitado. O fornecimento do acesso

deverá ocorrer num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis a partir da data de solicltaçao.

8.6.10.2. Fomecar menselmenle a cópia des configurações de lodos os ativos de rede

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

configurações. Informer Imadlatamenle à equipe responsável na PRODESP I

Poupatempo, por telefone ou e-mail, e após a alteração. enviar uma cópia da

documentação stualizade a PRODESP I Poupalempo, por e-mail.

l\ to" m)t.~1a8.5.10.3 •.J'1l'trú!,,"a equipe da PRODESP I Poupalempo com respeito aos
"~ .\1) ~i.,.\,1':" ;.~il\.O'~

...~"~i[ 1k.....\>I ,'l,~~~,l).•J.Q '~... E,:.i ~ 40
v',v ,;:.:~?,"""~.".~".~ \ fi., ~

i.': .. ;,~f.'J1\'~h(~V' 5'{f" .
~ _ .' "lot-.. ~'.r. ':'I ~... O
.\\l""O(',I\~.\tí..' ::'. .' _-f'.'~~~')'

;~~~~~ '

8.6.10.1. Fomecer as Informações técnicas para a PRODESP I Poupalempo,

observando devidamente OSmétodos e proces&08 sempre que solicitado.

8.5.10. São obrlgeç6es de área de Informática da Conlratada:

8.6.7. Manter equipe téa'llca qualificada para a realização dos Atendimentos Técnicos e das

atividades de manutençAo dos equipamentos existentes no Posto Poupatempo.

8.6.9. Manter o histórico de Imegens do sistema de CFTV por no mlnimo 3 (lrês) meses para

acesso da Prodeap

39

No caso de Incompatibilidades enlre os slslemas utilizados pelos 6rgAos Ilnst~ulções e

o sistema operacional pré-tnstalado nos microcomputadores, ou qualquer outro

software. fornecido, providenciar o downgmde de versão no sentido de compatibilizar

Providenciar adequação das Instalações ou melhoria no desempenho dos recursos da

solução de Informática e Telecomunicações do Posto Poupatempo BOTUCATU. em

tennos de segurança, produtMdade, contingência, monitoramento, gestão ou outros

beneficios. por melo de equipamentos. softwares ou oulros métodos. Isto poderá

ocorrer por Iniciativa de ambas as partes, sempre com anuência da PROOESP I

Poupalempo.

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

à instalaçao, ajustes e manutençAo a serem realizadas n08 equipamentos de lnforméUca

e telecomunicações e recursos de Infraestrutura de rede LAN • Local Anta Network e

WAN _ ~e Ares NelWork, Wireless, Telefonia e CFTV que fazem parte da soluçA0

tecnok>gica adotada.

8.5.3.

8.6.2.

8.5,1. Providenciar, 8 qualquer tempo. revls6es de Engenharia e FábJica que forem

c1assiftc8das como obrigatÓrias pelo fabricante dos Equipamentos, durante 8 vig!:ncia

deste contrato.

8.6. DEMAIS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
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procedimentos r&COmendados para a operaçAo dos Equipamentos, quando

solicitado.
consumlveia neceasén06 ao pk!no funcionamento dos equipamentos de Informática

, fornecidos pela Contratada (Impressoras, seanners, aparethos de fax etc).

8.5.10.4. Fornecer quaisquer outras informações e instruções concernentes aos

Equipamentos ou ao objeto deste contrato, que a PRODESP I Poupalempo

considere necessárias no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a 8olicltaçAo da

Prodesp, por e-mail.

8.5.10.6. Instalar e manter atualizada as configurações do Sistema de Gerenciamento

Desktop da PRODESP I Poupalempo, conforme padrOes determinados, em

todos os equipamentos da Contratada.

8.6. DIRETRIZES DE OBSOLESC~NCIA

Aplicam-se aos recursos fomeados pela Contratada.

8.6.1. O equipamento que não estiver mais em linha de produçAo ou a descontlnuldade for

anunciada pelo fabricante, tendo como conseqOéncia a difICUldade da reposlç!lo de

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

Obsoleto.

8.9. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES DE TELEINFORMÁTICA NA

IMPLANTAÇÃO DO POSTO I OBRA CIVIL

8.9.1. A Contratada deverá enviar diariamente para a PROCESP, para endereços de l!HT1ail a

serem definidos após a assinatura do contrato. fotos ou vfdeos da obra B partir do inicio

das instalaç6e.a da solução de Cabeamento Estruturado. cabeamento de entrada da

conceaaionária telefônica e montagem do CPD. até o momento da inauguração do

Posto. PoderA~ ser solicitadas mais imagens após 8 inauguração do Posto, por

solicilsç!lo da PRODESP.

NOTA: Ressaltamos que a equipe de Informática que compOe o quadro de funcionários

da administraç.Ao do Posto foi dimensionada para 85 atividades operacionais

pOs-lmpianlsç!lo, 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. CERTIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

8.6.2. O software que não tiver mais atualizações de versões e releases, que por

conseqOência provoque 8 falta de suporte pelo fabricante será considerado Obsoleto.

8.7. REQUISITOS PARA ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA DE EQUIPAMENTOS

Aplicam-se aos recursos fornecidos pela Contratada.

8.10.1.A Contratada deverá fornecer para a Prodesp 8 cópia da certiftC8çAo dos profissionais

envoMdoB na configuraçAo de todo o ambiente de Informática e telecomunicações do

Posto. contemplando os equipamentos de rede e configuraçAo de servidores e

sistemas operacionais, antes do Inicio dos serviços de Implantaç!lo.

9. EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS
8.7.1. Deverá ser prevista a evoluçAo tecnológica da SOlUça0 fornecIda nos casos em que se

observarem recursos subdimensionados ou que se tomem obsoletos em função de

atualizaçao tecnológica de hardware ou software, que acarrete impacto nos

atendimentos realizados.

r.'

Para fins desta licitação &ará utilizada a nomenclatura -equipamento especifico- para

aquele cuja uülizaçao restringe-ae a uma Instituição ou órg:to espedflCO.

Os equipamentos que 8 Contratada devem fornecer destinam~5e 80 IIRGD, Detran e

Adminlstrsç!lo do Posto; " estão relacionados abaixo;

9.1. DESCRiÇÃO E DIMENSIONAMENTO

fornecimento de todos os insumos e

4

8.7.2.
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9.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Ji

Tempo de recuperação dos equipamentos:
(0) em até 30 minutos
(, em eté 24 h

Cadmno d~ E!jr.Klc1fieuljõas "'éenica'll
Po.•••\o poupM.empo BOTlJCA TU

Ci.
automMico

~;DESP__ ••• Inf<><ma<k>

Aimentaçio semi. oulomática; sistema de clichês de asslnalura removNeis

e intercambiáveis contadores de documentos ImM>rslvels a ,",o; bandeja

móvel que possibiita o cencelamento de vàrios documentos através de sua

regutagem; contador Inviolável de 7 dlg~os. \mlveIsllllli. que garanta a

contagem e controle de impressOes; 3 chaves de controle - uma para

bloquear I acionar o mecanismo. uma para retirada e coIotaçao do dithé de

assirutura e uma para eMt,lI" tentatNas de c6p1as não autorizadas,

entlnlamenlo eutornético elraVês de rolo de feltro; imp'e.do com lInla

nqLÓdavennelha. blvolI (110 e 220 v) com a coIotaçao e o lometlmento de 2

clichês de assinatura n cada ma uina.

Caderno d~ Eapucjfica~'ües lé'cnieB9
PMla Paupl'tempo BOTUCATO

lAãquina lamlnador8

Uàquila de assinar

documenlos -

chancsladora

Máquina laminadora (,
02

Máquina filigranadora - perfuradora (-1
02

Fragmentadora de papel li 01

Desfibrilador externo automático {.,
02

Equipamento de Teste de Campo Visual. Auditlve a Tesle de EsfOrço (i. 01

Projator oftamol6gico (projato< da opt6ticos) (i 01

Nagatoscóplo (i 01

Balança anfropométrica (i 01
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amanho: 34 comp . ar; em;
Incolor transparente ne parte da frente; plllstJco
poro colorido no verso e tampa; tampa com
anela em plâsUco Incolor transparente: fod1o em

velera.
Tamanho oficio em aistal transparente na cor
azul
Tradicional em madeira
Tamanho médio

Tamanho médio

Tamanho médio

Tamanho n' 3 - 6 vermelhos e 24 azuis
Em poUuretano ou madeira. Medida: 8 em
la Uf8 20 em com rimento e O 6 em es S5urs
Em éstico fosco
Cor azul dimensAo mlnima em lorno de - 60 em
altura x 40 em la ura x 18 em ofundldade

12

130

100
10
5
12
30

12

10

Pastas plésticas coloridas

Pas.tas plástlcas L

Carimbos diYer&QS

Grem ador de mesa
Perfuradorde I
Tosoura era I
Almofada carimbcrenlintedo
Tabua de apoio pera coleta de
Im ressoes d' ltals
Blsna 8 ti mostardeira

Sacola de lona pI malote

Neste tópico estão relacionados os materlala de consumo mais comuns e as quantidades são

eatlmatlvas a partir de médias IdentifICadas noa Postos Poupatempo atuais, sendo que estes

números poderAo sofrer ajustes 80 longo da operaçâo do Posto. Existem outros itens que não

estAo relacionados, porém podem fazer parte da necessidade momentânea ou permanente da

operação. Ex.: grafrte para lapiseira, etc.

Nola: Os itens sem Especificação Técnica são materiais de uso comum.

Os tipos e quantidades relacionadas são as essenciais. exemplificativas e meras estimativas

• para auxiliar a Empresa que vier a ser Contratada.

No perfodo de p1ane;amento para a aquisição serâo apresentados modelos originais de

materiais cujas caraclerlsllcas são especificas.

10.2. MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO - PREVISÃO DE CONSUMO

MENSAL

10.1. MATERIAL DE USO CONTINUO1 -liE' C l

'aoel da ruldo 666/69 db 110 volts.

Equipamento de Teste o Equipamentos com capacidade para executar os testes f1sicos necessarlos

da Campo Visual, para o exame de aplidllo Ilslca para oondutores:

Auditiva e Teste da 1- Oftalmológica:

Esforço - AaJ\dade Visual

• Campo Visual (Campimatria Horizontal)

• VIsA<>Ctomallca

• VIsA<>Eslefeoscópica (Pa<eepÇllod. profundidade)

• Ofuscamento e VISAo noturna (Adaptomelr1a)

2- Otorrroari'lgológlca:

• AaJ\dade Auditiva

3- Neurológica:

• Esforco FIsIco ManuatlOinamometrla Manuan.

Projetor ohamol6gk:o o Controle remoto sem tio de busca rápida

(projetor opI/Illcos) o Umpada halaogênea

o ZOam

o S1idacompleto com pelo menos 39 fIQuras. sendo 10 sfides de leI, •• , 10 de

números, 10 de snellings e 5 de rlQlI'as, oom apenas 1 linha de elementos

em cada stide.

o Oistância de "" ••. .1on alé 7 melros.

NeoatoscóDio o 1 como, f",àveI na oarade

Balança o Balança tipo manual com escala antropométrlca de 95 a 190 an

antrooomélrica

Para efeito deste edital, é utillz.ada a nomenclatura "material de uso continuo. para aqueles que se

tornam inutilizáveis por motivo de quebra ou desgaste. ";jr;j~\\.•.-;I.~
. '. 'ó' ,\I.

Todos os materiais tanto de uso continuo ~~~~e~cOnf~~eve~ ~&er disponibilizados durante

toda a vlgéncie do Contrato, sem llU~qü,j,.'c\lS~Ii.ÍllC1.9~i.~,lN.i¥i. er mantido estoque para a
,~W.tl •••• '10"'1.'.'" t-\,\~' .•rífc- \.1'01 ••••W I .-"

repOsição de materiais corm-üikt/ls d!ÍtÍifj~""'Il1.\,?ou.ln: as !lal&ó Uso, de forma ti Impactar
v' .' , ~ "'••,', ..•••:1" .t)'t' 03 'f •..•

o atendimento ao público. t::\)::}.';'.;:j~"' ••,\\~ ~••').~ .C
~"~1'-tI',.r' ••.~.l'. ;<~ •

Os quantitativos bam como tóS\fl~p,b&~rêp',,,o ust.s íl'operação do Posto em

decorrência de alteraçêo na rclUf,';:~e"""éc".\ ~ dos se I t>- ".
(.~ ••• ~ 1.\\",.<

;"\i\)\ • ô:'
\ ••...•..•.•i••.

,~ l'. .,Q~'CJ' (t':"~"'-1.1l(
v. . r~'~\\ ''''fI" .•'" "tt.A '1"\

t' {.;.<;:.\\'lI\i .~~ t:,:""~'~~.•~.~t.'r'••,rd'-:i.J..'"
\'''',?,:\Q.~ \>l' ••.,~\~l ~t~,! ••(',It- ••.•.• ,c....~....,'..:::\1t~c
\".. ••,.\:\~...••... :<,. ;(:'!.'i <,-,t:" ~""''''~L',í''7"'~''
. . .~ ::t;t' ••. ,~ '.' ,.••

10. MATERIAL DE USO CONTINUO, DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO E DE INFORMÁTICA

\
\
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PEÇA

PEÇA

PEÇA

PEÇA

Caderno d~ Especificações 'fúcnicag
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deve m nu r a resistência papel),
2) O modelo será fornecido na ocasião da

confe o do formulário
Formato da bobina: 57 mm 18r9 X 65 mm
dlAmetro)t' 40m comp,
Diâmetro Interno do tubele ;;; 12 mm
Envelope em PoIietileno c.oextrudado em 03
(três) camadas, opaco, lmpenneável e
resislente a rasgo e perfuraçAo.

Espessura: 75 mlcras por parede
Camada externa: cor branca
Camada Interna: cor cinza
Impresslo: verso e anverso
Form-ato do conjunto/envelope: 245mm
de largura )t' 137mm de altura + 30mm
da aba de fechamento
DIstAncia entre soldas: 126 mm
Impresslo em flexogratie na cor cinza
Solda na beira lateral com Impre&sêO da
palavra .SEDEX-
Fechamento: com adesivo "hot-melt",
posicionado na parte Interna da aba,
com traço vermelho na boca do
envelope sobrepondo-s.e um ao outro e
um segundo traoo adesivo de 40mm no
corpo do envelope pera fixeçAo do AR
(rMSO de recebimento)
Abertura e adesivos de colagem: do
lado direito do verso do envelo

600 untd

70 rolos

MATERIAL DE CONSUMO -ITENS DE INFORMÁ nCA

Envelope tipo malote
para postagem SEOEX

Bobina térmk.a para
Oispensaoora de senhas

INSUMOS E CONSUMIvElS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇAOI PEÇA

INSUMOS E CONSUMIVElS PARA IMPRESSORACONFIGURAÇAO 11 PEÇA

INSUMOS E CONSUMIvElS PARA IMPRESSORACONFIGURAÇAO111 PEÇA

INSUMOS E CONSUMIVElS PARA IMPRESSORA CONFIGURAÇAOIV PEÇA

10.3 .

CadotnO d~ Eg;pvclrjc!l.yôe.~'Jll'cJlical'
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Abertura lU af d 4 furos.

Tamanho oficio

Caixa cJ 10 resmas
Utilizado no IlRGD; para limpar as mAos após a
coleta de Im reMAo di ital.
Portaria IIRGD-323 d. 16/09106

• Formato: 205 mm de larg x 11- de alt
(formulAria oontlnuo);

• Quantidade de lmagens por folha/dobra: 01;
• Gram.tura do papel: 120 gramas;
• Cor branca de alta alvura;
• Cor de impreaaAo: preto Senegal N 9950

-cromos- - frente e verso;
• Tipo off..set;
• Gabarito de impress60: 116" vertical e 1/1-

horizontal (fonnulário continuo);
• Formato dai remalinas: 13 mm eaquerna e 13

mm dIreita. mlcroserrllhado;
• Serrilhas de destaque: direita / esquenia /

horizontal I dobr•.

,. ObservaçOes:
1) Serrilha horizontal do canhoto posicionada a

62 mm do "pé". O formulário •• rll vincado a
145 mm do "pé- (vinco somente para efeito de
dobra sendo ue a resdo da dobra nAo

Primer '0800, 27 miass 54 mm x 192 mm (rolo
com 1,000 peças).
Bolsa plástica d. PVC (clor.to de polMnlla) ClÍstal
transparente para acondicionamento de Carteira
de Identidade Civil com imagem digitalizada,
modelo "porta CNH". dimensões: 75 mm X 107
mm fi aba de 20 mm' 86 aura de O015 Mm.

Utilizado no IlRGD; para limpar 85 mAca. ae
necessário. n8 coleta de lmpressêo digital.

Tamanho pequeno padrAo (1Sx20Ctn)

Tamanho oficio
Azul e Preta. CailCa d 50 unido

5 pets

6 unid

3 uni<!
2 unid

3""
6unid
12 unid
12 unid
60 uni<!
60 unid
24 unid

3""
12ml06

5 roCr.

Caderno cepa dura

Caderno ca dura
Caneta Esfe rética
Caneta Marca Texto
Cola Branca BOml

Cola BastA01 r
Envelo de PoIletileno
Envelope Pardo
Lá 's Preto N- 2
Pe I Branco A4- 75 Gr

Papel Toalha

Álcool Gol - 500 ml

Invólucro para Carteira
de Identidade, pacote
com 1.000 peças.

Pellcula em poliéster
transparente.
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Nota: O consumo mensal depende da marca e modelo adquiridos pela Contratada

10.4. MATERIAL DE USO CONTINUO

contratados I servidores públicos do l.4unlclpio (quando for O caso), TOTALIZANDO 26

(vinle e seis) ocupantes;

o Apolo de punho pl
BO

teclado

~
l'\:)
Q')

Mouse pad BO

Apolo pl punhos Upo almofeda pI acomodaçllo de teclados.

Confeccionados em espuma de poliuretano macio integral

isento de hologenados, apresentando superffcle rugosa

("SKIN") de contato com os punhos e na basa material

antiderrapante. DlmensOes: 45 a 55 an comp X raio borda

> 5' altura 2 a 3 5 em e la ura de 5 a 8 em.

Fabricada am Injeçao termophlsuea am (PS) de alto

Impacto. Sendo a almofada de InjaçAo em poIluretano com

densidade média com caraderlstlcas de pouca ou

nenhuma confonnaçAo. Área de ralagam em substrato de

Neoprex de 30 Mm. Base em PVC de 24 mm de espessura

com material antiderra ante.

B) Postos de T,abllho sob I responsabllldlde da Contratadl, que podarAo ter alocados

um ou mais ocupantes, e que deverAo estar com nlvel de disponibilidade sufK:ienle às

necessidades dos serviços e duranta lodo o penodo de operaçAo do Posto. A quanUdade

de Postos de Trabalho da Contratada no Poupatempo BaTUCA TU está especificada no

quadro abaixo. para atividades de Recepção, Orientação, InfoRnaçAo e Atendimento ao

CidadAo e na Administração do Posto, cujas especificações es!.Ao detalhadas nos itens

seguintes.

QUADRO DE POSTOS DE TRABALHO SOB A RESPONSABIUDADE DA CONTRATADA

•••.•.AlançAo: 8 Contratada deverá dimensionar a quantidade de ocupantes para operação I

funcionamento ininterrupto do Posto BaTUCA TU, visando obtenção dos tempos médios de

atendimento e de espera estabelecidos por serviço.

11. ESPECIFICAÇOES A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DO POSTO

POUPATEMPO

A Contralada deveré seguir rlgorosamanta as especlficaçOes técnicas dascritas nesle Item a nos

termos do Edital e seU9 anexos, atentando para 08 requisitos necessârios, visando é manutençAo

do padrão de qualidade dos &ervlços objeto desta licitaçAo, formulados tendo como base os

padrOes existentes nos Postos Poupalempo já Instalados e em operaçAo.

Serviço
Quantidade de posto. Número d. ocupantn d.

de Trabalho atoa de trabalho u..•
ATENOIMENTO 28 i lO lO ~ " .~

.~
:g .g " ..

" ~ORIENTAÇÃO AO ~ e ~ ~16 " c:
CIOADÃO .5 o " .- ~ lOo :E :l . i:

" .• ., ~ D 51AOMINISTRAÇÃO DO ~ o; 8 c: ii: !10 <lo
POSTO o(

A prestaçêo de serviços necesséria ao adequado funcionamento do Posto Poupatempo

BOTUCATU prevê:

A) Postos da Trabslho sob responaabllldada da PRODESP/Poupatempo - serAo ocupados

por servidores públicos estaduais designados para a atividade de

Supervisão/Reprasenlanta Técnico dos órgaos da... dmlnlstraçAo Direta do Estado,

servidores públicos de carreira policial dssig ad pata 8S atividades Inerentes â Policia

Civil (Paplloscoplsta Policiai, AUxi!~r~9êo;P"" .if~ ista Policiai e InvasUgador da Polida),

tais como a emissão de.~~MÍ; l!l1~'~n:.:l~s.!Í:£:~aira de Iden 'dade, da carreira
., ç ,.t...')~" ~l~.YJ,' t.(,\ ...-...:~.~~~ "1'!'IS,

administrativa }lI' 'a'íf~~q.~:',~~,.\,~ .. ~~SI ..••~~lfi~.S etaguama do Oetran,
fundonários dos órgAo9"l'â" Administra '.' ~ co Nossa Caixa e outros) e

~\lí•.\\~\~t;;;.",-~~., - S~
¥' I~'C ;f "
~0~\~\J"'
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(, SerAo solicitados, pela Prodesp, quando houver necessidade.

Ortentaçlo

ou atem o

Entr 8 Geral

Carteira de Identidade (RG) e Atestado de

Antecedentes MC -IIRGD

Rela uarda -IIRGD

CNH - Detran

Retorno Bancário! Licenciamento - Oetran

Desemprego

11.1.1. Detalhamento doa Poatoa da Trabalho. BOTUCATU

11.1.2. A quantidade mlnlma de postos de trabalho a ser disponibilizada deverá obedecer ao

quadro acima, sendo aumentada de acordo com a existência de cldadãos na espera.

Em principio, n.lo podera haver espera, se existir ponto de atendimento livre para ser

aberto para atendimento.

Notaa:

obseNsndo-se os parâmetros dos itens a seguir.

• A conlagem de Tempo de Espara (TE) inicla-se no momento que o Cidadão

recebe a senha na triagem e encerra-se no momento em que é chamada no painel

para que o Cidadão seja !ltendido na mesa.
. . •... ,-....~,: ~t.13D~.:i',IJ

C
'l-'" t ,,'S,-,',.0 ~Exlstin4.{CiJa~AQ;em espara para o atendimento, os ponlos de atendimanto que
I' • 'lO '" , ".' "'f" _ ••.•.•• ~J•.'ti :. r:~f.:nl~......:tiâÓ\fl.: fuiJlre(f'£~.á~rtQ~l".deverao ficar imediatamente disponlveis para or "S;":.l.a t);", •• ..1 ~ . ~~O:C:" llc l ..;!" I'\.

•••.•1'.CA"~,- r.~\<lili:ü . entO':\'rAlf'geiendjl.-dessa foona •• spera para o cidadão. Estando lodos os
(JhL" '-.", .or . .-\~ .,.~~.n•., t-i:.';>: ~ .
,:\'.'i'OG\\~Jlc.,~~os' '~fA~~/l!l<1f>FÇidad em espera para o atendimento, é função da

(.dlfüP.~I[0\1\' .

Cadcn"!(,) d~ ESJX'clfitaçOl!!5 Tl.\c.nica\l
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v= Número de ocupantes de postos de

trabalho dimensionados pela

Contratada para os 54 postos de

trabalho

26 ocupantes de postos de trabalho

A presente licitação utilizará 8 nomenclatura de -Multitarefa- para designar o perfil profissional

eldgldo para os postos de trabalho da Contratada. SerAo alocados na prestaçAo de serviços

dos diversos órgãos da Administração Direta, com atividades previstas de atendimento

presencial ao CidadAo (emlssAo de documentos/serviços, attvidades de retaguarda ou

atendimento especializado ne&S8Sórgãos), recepção, orientaç.Ao e InformaçAo aos CldadAos.

Deverão ser di&tribuldos de forma equilibrada neuas atividades, e com versatlUdade de

remanejamento entre os diversos órgAos, conforme a necessidade dos serviços, a fim de dar

vazAo às demandas, durante todo o horário de operaçAolfuncionamento do Posto e em

cumprimento aos tempos médIos de atendimento e de espera previstos por S81V1ço.

Portanto. na loglstica de operaçêo da alocaçêo dos ocupantes nos poslos de trabalho, a

Contratada deverá estar preparada pera atender a qualquar tempo ao quadro especiflcado

neste Edilal em sua capacldade máxime. visando /l manutençAo do padrão da qualidade no

atendimento do Programa Poupatempo. sob pena de mulla contratual pelo descumprimento.

o. poetos de trabalho d. Contrauda aerlo .Iocados na Admlnlatraçio do Posto, no

atendimento ao Cld.dlo noa órgloe da Admlnlatraçlo Direta e nos aervlçoa de
Recepçlo, Orlentaçlo, Infonnaçlo.

Contratada

ProdesplPoupatempo

11.1. DISPONIBILIZAÇÃO DOS POSTOS DE TRABALHO DA CONTRATADA (PONTO

ATIVO)

QUADRO TOTAL DE OCUPANTES DE POSTOS DE TRABALHO
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Contratada a gastA0 da fila para que 8S esperaa sejam proporcionais entre 05

diversos serviços.

• A contratada terá prazo de sessenta dias, 8 contar do inicio de operação do Posto.

para 88 ajustar 80S parâmetros estabelecidos nesle item.

• Em caBO de mudança de processos, procedimentos ou tecnologia utilizada para

realização dos serviços, a ProdespIPoupatempo determinará novos critérios e a

Contratada terá o perlodo de trinta dias para se adequar aos novos parAmetros.

• Essa mediçao $era monitoradalauditada a qualquer momento pelo Gestor de

Qualidade. A qualquer momento a ProdespJPoupatempo reserva-se o direito de

atualizar 8S InfonnaçOes deste Item.

11.1.3. A alocaç.loldlsponlblllzaçAo de postos de trabalho de OrlenlaçAo dever'

obedecer à tabela abaixo:

Nota:

• A alocação dos postos de trabalhO acima deverá ser bimestralmente avaliada com

base na média diâria de atendimentos do Posto. A Contratada deveré adequar os

postos de trabalho no prazo de 30 dias.

• A qualquer momento a ProdesplPoupatempo res.erv&-&e no direrto de atualizar as

inforrnaçOes deste item

11.1.4. Produllvidade - Tempo Médio de Atendimento (TMAl

a. A Contratada deverá observar o tempo médio de atendimento dos serviços:

• do URGD e Oetran, seguindo os indicadores e par6metros estabelecidos no

contrato;

• de SERT (Cadastro de Inte~:'l!~!!'.Ll6ó de Obra. Seguro-Desemprego e

Emissão da Carteira Pcofi8'!loriàl).' ~~
"I) \'\ \.'J\r.~(\.\,j',\J:'." 'o'

b. O tempo \.~:<. ~~,"fSltEin~~m~nto :'};,~sei>cumprido se -Informado pela

Supéilllit~dê~éllt~Gpêr~ç6;;~ qo~M~ do i;;ici~d IVidades do Posto e sem
p.'leí','. .,1' ~l ~' •. ,;.{.•.•,i"'- ..~,i\

atualizado ~rimt.~lmen'e.•.. ,'" ..#~.- -",. .
,,\li ~"í\o ~ .~. ~".
UV.OE:~ C"r'

I'- " ,,~\'

c. O tempo médio. de atendimento para os serviços da SERT a ser definido

trimestralmente terá como base a média praticada no horário de pico dos Postos

Poupatempo; atrevés do Sistema de Gerenciamento do Atendimento.

Notas:

• A contagem de Tempo de Atendimento (TA) é iniciada no momento em que o

CidadAo chega ti mesa anunciada para a prestaçAo do serviço e encerra-se no

momento da finslizaçAo do atendimento.

• A contratada tera prazo de aeaaenta dias, a contar do inicio de operaçAo do Posto,

para ae ajustar 806 parâmetros ütabelecidos neste item.

• Em caso de mudança de processos, procedimentos ou tecnologia utllizada para

realizaçAo doa serviços, a ProdespIPoupatempo determinarã novos critérios e 8

Contratada terá o perlodo de trinta dias para se adequar aos novos parAmetros.

• A qualquer momento 8 ProdesplPoupatempo reserva-se no direito de atualizar as

infonnaç6es deste Item.

11.1.5. Postoe de trabalho da Contratada ns Admlnlstraçlo do Posto

• AdminlslnlçAo; 1 (um posto)

• Coordenaçêo de Atendimento: 2 (dois postos)

• Coordenaçêo de Recursos Intemos: 2 (dois postos)

• Atendimento Especializado: 1 (um posto)

• Suporte sdministrativo: 2 (dois postos)

• Informática: 2 (dois postos)

Nota: a estrutlJra apresentada para a Adminiatração do Posto constlh .•1 uma referência

mlnlma e é baseada na experiência do Poupatempo, podendo a Contratada

adequã..ta de acordo com as suaa caracterlsticas e necessidades especificas.

11.1.6.O. poatoa de trabalho da Contratada aerio alocados na Recepç:io, Orientaçio e
Atendimento do Cldadlo na p•.••taçlo d. serviço oferecida pelo Poeto, excetuada
aquela privativa do .ervldor público, • também na Admlnlatraçlo Oenllldo Posto.

rvar o Inicio e término das



11.2.

Caderno tio E'Speclflc:nçóes lé-c.niC81i

PMto POUpIlUtI"!lpo aOTUCATU

atividades inerentes ao horário de oPeração do Posto. Para tanto, a Contratada

devera atentar para o dimensionamento mlnimo de ocupantes necessârio. desde seu

, Inicio (15 minutos antes do horário oficial da abertura ao público) e até o seu

encerramento (15 minutos após o fechamento or.o81 para o atendimento 80 pubUco),

de forma 8 manter 8 prestação ininterrupta dos serviços durante todo o horério de

funcionamento, de acordo com 06 tempos médios de espera e de atendimento

previstos para cada serviço.

•. Nos 6rgãos estaduais da AdminlstraçAo Direta do Posto Poupatempo e nos

serviços de recepçAo, InrormaçAo e orlentação. o. posto. de trabalho da

Contratada deverao ser disponibilizados durante todo o horario de funcionamento

do Posto, desde sua abertura e até o seu fechamento (até a finalizaçAo de todos

os serviços Iniciados para os CidadAos portadores de senha);

b. O dimensionamento do numero de profissionaIs da Contratada nece5Sârioa pam

as substituições durante os horérios de Intervalo (refeiçAoldescan.a) dos

ocupantes de postos de trabalho é responsabilidade da Contratada, assim como B

reserva técnica para a. demal •• ubst~ulçOes (fa~as, licenças, férias e outros).

Hor'rlo. d. preataçlo d. aorvlçoa no Posto Poupatempo

O horAriolperiodo de atendimento 80 público deveré ser observado rigorosamente pela

Contratada, confonne consta deste Edital: 9 horas de segunda 8 sexta.feira, das 9:00 às

18:00h e periodo de 04 horas aos !lâbados, das 9:00 à. 13:00h, e pera o seu perfe~o

cumprimento, a dlsponlblllzaçAo dos postos de trabalho deve observar o

dimensionamento mlnimo de ocupantes neeeuári06 desde o inicio da operação do

posto _ 15 minutos antes do horário of1clal de abertura ao público, e até O seu

fechamento. 15 minutos após o encerramento oficial de atendimento ao públlco, para a

execução de todos os procedimentos necessários, como organização de matertais,

equipamentos, etc..

Caderno dt!: E:'Spcclfict:.(,'ões 'fé'cnlC.as
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redistribuição dos postos de trabalho, visando o ajuste da capacidade de prestação de

serviços do Posto Poupatempo, sempre que neeessârio, nos novoS horários que se

configurarem como .picos de demanda". sazonais ou permanentes.

11.1.3. A Contratada deVerá garantir B prestaçAo dos serviços objeto desta licitação, de forma

Ininterrupta nos perfodos e horérios estabelecidos promovendo as substituições que se

fizerem necessárias.

a, Para tanto a Contratada devera manter B reserva técnica, proporcional à

quantidade de ocupantes dos postos de trabalho apta para alocação em toda e

qualquer situação motivadora de aus~ncia de ocupantes nos postos de trabalho,

tais como: horério de refeição/descanso, faltas, atrasos. afastamentos, férias,

desengajamento, entre outras.

b. Os ocupantes dos postos de trabalho da Contratada da reserva técnica deverAo

apresentar qualificaçãO Idêntica ou superior a05 demais ocupantes dos postos de

trabalho, 8 estarem devidamente treinados. uniformizados e ldentlficados por meio

de crachás.

c. A alocação dos ocupantes dos postos de trabalho da reserva técnica devera ser

precedlde da participação no Programa de Formação e CapacitaçAo (Conceituai,

Comportamental e para 8 ExecuçAo dos Serviços) seguindo as mesmas

especificaçOes definidas no Item 12. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E

CAPACITAÇÃO,

11.2.4.A Contratada deverá observar para os seus ocupantes dos postos de trabalho que

prestarIa os serviços objeto desta lidtaçAo, todas as condiçOe:s de trabalho, 05 direitos

e beneficios previstos em Acordos / Convenções I Dissldios Coletivos de sua categoria

profissional, bem como os previstos na legislação em vigor; respondendo, de forma

exclusiva, pelo cumprimento dessas norma&.

11.2.6. A Contratada deverá firmer o contrato de trabalho com os seus ocupante. dos postos

de trabalho, ap6s o proce&SO seleltvo e, adotar a6 providências legais de contratação,

con~onn~ pr~~t? ~~ f~~~...'C '1i!,U~8:dQ..,conti-ato. Cronograma de Implantação. para o

Int~,I!:<,i.d.Arog~m~:!t~lo.~~f~.~~paC"ação, a ser realizado antes da Inaugureção
d P t <.~':1;)t...-' J -~ 0,',.- Ev"'~

o OSo, ::"','(8 S~;,la /.I"v """--11£ 1.{;7'~
I..ai' I r. 1,,'-~j\ ~",:,.)l..'

r\Jí, ••lICf1~lI)-~.. -'~, ;'11 N~< N~1l';
;.(,'1;0" '. ::"'"'' ~H.TP,g~,OOUh,
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Humanos I

de Infra -

11.3.3. Admlnlatrllç'lo: para ocupar _ poslçlo de Coordenaçlo de Recurso. Interno., o

ocupante do posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte

qualiflcaçAo/capacilaçllo:

• FonnaçAo Superior Completa;

• Experiência profissional comprovada de no mlnlmo um ano em cargos chefia,

preferencialmente em empresas de preataçAo de serviços ou empresas do ramo

administrativo I financeiro;

• Bons conhecimentos praticos das legislações que envolvem as áreas

edministratival financeiral recursos humanos, acIministraçAo de contratos, gaslâo

de pessoas e qualidade de atendimento;

• Habilidades pessoais: Racioclnio lógico. liderança, negociação, administração de

conflitos e atendimento 80 público;

• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel e de Registro e Controle

de Ponto de Pessoal, ele.

11.3.4.AdmlnlatraçAo - Suporte Administrativo - atividades de Recursos Humanos,

Financeira, e.tatlstica, Sistema de Manifestações e ManutençAo de Infraestrutura, para

ocupar eaaa pos.içAo o profiasional da equipe da Contratada deveré possuir a seguinte

qualiflcaçAolcepacrtaçAo:

No m'nimo, 211 grau complelo;

18 anos ou mais;

de Atendimento, o

possuir a seguinte

11.3.1. AdmlnlstraçAo - atlvldadss da GastA0 I AdmlnlatraçAo: para ocupar essa posiçAo. o

OCtJpante de posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte

qualificação/capecitação:

• FonnaçAo Superior Completa;

• Experiência profissional comprovada de no mlnlmo quatro anos em cargos de

chefia, preferendalmente em empresas de prestaçao de urvlços;

• Experiência profissional comprovada de no mlnimo três anos em atividades de

atendimento ao público;

• Bons conhecimentos préticos I teóricos e de legislações (quando for o caso) na.

éreas de administrativo! financeiro, contratos de prestaçAo de serviçosl

terceirizaçAo, gestAo de pessoal e qualidade de atendimento;

• Habilidades pessoais em liderança, negodaÇêo, sdmlnistraçAo de conflitos e

atendimento ao público;

• Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas

especlficos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de FreqOéncia, etc.

11.3. Qualiflcaçlo mlnlma exigida para os ocupante. de postos d. trabalho da

Contratada, para atendimento ao. pré-f'equialloa de qualidade definidos neate EDITAL.
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As atividades desenvolvidas envolvem o bom atendimento ao Cidadão usuário do Posto

Poupa tempo, por meio da prestação de serviços. emissão de documentos e a prestação

de informações precisas, objetivas, com cortesia e cordialidade no tratamento e clareza

na comunicação, de maneIra a alender as 6U8S expectativas.

11.4.1. Admlnl.lraçlo:

• GestAo, planejamento e administração das atividades de operaçAo e manutençAo

do Posto poupatempo, visando manter a qualidade dos serviços de atendimento

80 Cidadão;
• Elaboração do planejamento de acordo com 8S diretrizes estabelecidas pelo

Programa Poupatempo, bem como acompanhar a execuçAo do mesmo,

considerando os objetivos 8 serem alcançados;
• AferiçAo periódica do nlvel de satlsfaçAo do Cidadão, desenvolvimento de

propostas de procedimentos que otimizem 8S atividades do Posto Poupatempo

analisando os Indicadores obtidos através de instrumentos definidos pela

PRODESPlPoupatempo;
• Identificação, analise e proposição às Superintendências Poupatempo novas

parcerias, objetivando implantar inovaç6es para a continua melhoria da qualidade

na prestaçao de serviços I atendimento ao Cidadão no Posto Poupatempo:

• Interface com os supervisores das empresas! órgãos prestadores de serviços,

Integrantes do programa, vi~ndo à melhoria e ampliaçao dos serviços

disponibilizados;
• Responsabilidade pelo fornecimento às Superintendências Poupatempo, através

do Gestor da Qualidade, de todas as informaçOes pré - estabelecidas e tambem.

as que se fizerem necessárias para 8 tomada de decls6es, tais como: estatlsticas

diárias de atendimento, folha de freqüência, mapeamento de situações de

contingências, ocorrências Inusitadas, relatórios financeiros, etc.;

ReaftzaçAo de apuraçAo, acompanhamento e análise de indicadores de

desempenho e qualidade do atendimento, visando â melhoria;

• Implementaçao das diretrizes estabe~cid8S para a melhoria da performance de

presteçAo de serviços dos postos de trabalho e qualidade de atendimento;

~. " fJ?c?~pan~,t:'~Q~ tJlréiô' ~tJ'cPé~lonalização do atendimento, identificando

Ci'l?l" ~rPb~"a"'s"e"apré~ntàri~ ';&uções;
• ~:C;~'~~,.,t~H~d~So:~~~\melhoria da prestação de serviços com os

:.U'1l.'~~e$,fd~,1'~'~~í'~.~~~;~R~piesenf8nles T nlcos dos órgãos participantes do
\j: ;~O~f.r,d\...\•....:h.. '~~I='"A",r: I)Oü ft
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11.3.7. Recepçlo, Atendimento e Orlentaçlo: para a prestação de serviços de recepçao,

orientação, atendimento presencial, emissão de documento, os profissionais que

ocupam esses postos de trabalho da Contratada deverão possuir quallficaçAo

compatlvel com os serviços e atividades de atendimento 80 público, e deverAo atender

ao seguinte perfil mlnlmo:

• 2° grau completo;
• 18 anos ou mais;
• Conhecimentos básicos ~e informatica e digitaçao;

• Habilidade no trato social;

• Boa fl~ncia verbal.

• Preferendalmente, cursando "Ivel superior,

18 anos ou mais;

• Conhecimentos básicos de infonnátlca e digitaçAo;

• Habilidades pessoais em liderança e atendimento 80 público;

• Habilidade no trato aocial;

• Boa ftuêncla verbal.

11.3.6. Admlnlatnlçlo • Infonnallc:o: para ocupar essa poslçAo. o profissional da Contrelada

deverá possuir a .egulnte quallflcaçAoIcapacltaçAo:

• No mlnimo, 2° grau Tecnico em Eletrônica, Eletroeletr6nlca, Eletrotécnica ou

Telecomunicações, ou ainda, Processamento de Dados ou Informática, completo;

18 anos ou mais:
• Bons conhecimentos de Informatica e digitaçao, dos Aplicativos WindoYls - Word e

Excal;
Experiência ml nima de um ano na area de suporte e manutenção de informatics,

telefonia e redes de computadores, cabeadas e wireless;

• Conhecimento de servidores de rede WindCNIS I Oomlnio I Adive Dlrectory;

• Conhecimento em Cabeamento Estruturado:

• Habilidede no lrato soclel;

• Boa fluência verbal.

~~DESP
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Posto;

• Coordenação de atividades relacionadas à manutenção de infraestrutura e apolo

necessários para o bom funcionamento do Posto Poupatempo;

• Acompanhamento da operaçllo dos serviços de apolo no Posto, propondo

melhorias e adequações;

• Disponibilizar os relat6rios e Informações às Superintendências Poupatempo, de

acordo com as definições e periodicidades estabelecidas pela

PRODESPlPoupalampo.

11.4.2. Coordenaçlo de Alandlmanto:

satisfaçA<> do atendimento prestado, com o propósito de aferir a qualidade, tempo

de espera e de atendimento;

• Coleta e tabulaçAo de dados, elaboraçA<> de gráficos a quadros estatisticos dos

atandimantos diários a mensal., relat6rio de Atividade., performance da preslaçAo

de serviços dos postos de trabalho, tempo médio de atendimento e espera,

controle de materiais (estoque, consumo), atualizações de artes gráficas, e demais

atMdades correlatas;
• Atuaçao na admlnlstraçêo de conflitos com o CldadAo que nAo tenha conseguido

resolverl eselarecer &eus problemas ou dificuldade na execuçAo ou realização de

serviços ou mesmo acerca do fundonamento do Posto;

• Coleta dié"a das fichas da mannestaçAo das caixas de sugest6es, leitura,

interpretaçAo " classlfocaçllo no sistema "speclflCO - Sistema de Gasta0 de

ManifestaçOes do Cldadao • SGMC;

• Respostas as manifestaçOes registradas nas fichas, atreves de e-mail, carta ou

telefone, " conaeqUente finallzaçllo no sI.tema SGMC;

• Aplicaçllo da P"squisa de SatisfaçA<> do Usuéllo de acordo com a melodologia a

periodicldada estabelecida pela PRODESPlPoupatempo

11.4.3. Admlnlalroçlo. Recureoa Inl"mos:
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11.••5.Suporte Admlnlatrativo - .Uvld.des de Manutençlo de Infraeatrotura e

Financeira.
• Acompanhamento da e)tecução de atividades de manutençlio predial. portaria,

motoboy. limpeza e outras identiflCSndo 8& necessidades, e emissão de ordens de

serviços preventivas e corretivas;
Acompanhamento do consumo de materiais de manutençAo, limpeza e etc, e

solicitação de aquisiçao. quando for o caso;
• Acompanhamento e atualização de planilhas de manutenções corretivas e

preventivas de todos os serviços:
• Conferência de Itens de pré-abertura do Posto retaclonados à manutenção predial

e serviços de copa, limpeza, vigilância e jardinagem e etc.;
• Registro e Controle de notas fiscaIs, faturas, contratos. recibos. contas a pagar e

outros;
Re8~zação de prevlsAoItançamentos de fluxo de caixa;

• PreparaçAo de relatórios e borderôs de fechamento financeiro do mês:
• ConcillaçAo de movimentação bancâria. financeira e fluxo de caixa;

ReallzaçAo de contatos telefônicos com clientes Internos e externos,

• Suporte 80 almoxarifado, quando for o caso;

11.4.6.Suporte Admlnlalratlvo _ atlvldadea da Ealatlatlea e Sistema de GoalJo de

Manlloalaç6ea do Cid adio
• Coleta e tabulação de dados, elaboraçAo de gráficos e quadros estatisticos dos

atendimentos diérios e mensais, relatório de Atividades, performance da prestaçAo
de aervtçcs dos postos de trabalho, Tempo Médio de Atendimento e de Espera.
controle de materiais (estoque, conslXnO). atualizações de artes gréficas. e demais

atividades correlatas;
Recolher diariamente as fichas de manlfestaçAo dos caixas de sugest6es e ler,

Interpretar e classificar no sistema especifico (SGMC);
• Encaminhar as fichas .problemas- para as éreas competentes (supervisores.

órgãos, Coordenador Municipal. Coordenador de Atendimento);
• Responder as fichas de manifestações via e--mail, carta ou telefone e dar baixa no

sistema SGMC;
• Compilar dados de,fechamento e cadastramento das fichas;
• Elaborar relat6rios quantitativo e qualitativo referente às fichas de manifestação

dos cldadAos;
• Protocolar e enviar as manifestações de elogios e reclamação aos setores para
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• Acompanhamento o processo de seleçAo de ocupantes de postos de trabalho da

Contratada para contratação, bam como a execução do Programa de Treinamento,

confonne diretrizes defink:ta5 pelo Programa Poupatempo para garantir o padrêo

de qualidade da prestaçAo de serviços contratada;
• Atuaçao na administração de conflitos com o Cidadão que nAo tenha conseguido

resolverl esclarecer seus problemas ou dificuldade na execução ou realizaçAo de

serviços ou mesmo acerca do funcionamento do Posto;

• Compras e controles de estoques.;

• Controle e acompanhamento de contratos;

11.4.4. Suporte Admlnldrattvo - attvldade ••d. Recursoa Humanoe:
• Cadastramento de todos os ocupantes de trabalho do Posto (Informações

pessoais e profissionais), mantendo-o atualizado;
Manutençlo de controles cadastrais de todos os ex-ocupantes de postos de

trabalho;
Realização de todas as rotinas relativas ao Sistema de Controle de FreqOêncla
previstas para ocupantes de postos de trabalho, para encaminhamento às

Coordenaçoes;
Realização de controles e distrlbulçAo de documentosJbeneffcios, tais como:

tlquets refeição, vale-transpor1e, guias e atestados médicos e demais documentos
referentes ti Ares de adminlstraçAo de recursos humanos da equipe da
Contratada, de acordo CO"'! as dire~zes operacionais da CoordenaçAo /

Administração do posto;
• Providências relativas à emlsaAo e entrega de Crachás, fomeclmento de

uniformes, controlando 8 utllizaçAo de todos os ocupantes de postos de trabalho

do Posto:
• Levantamento de programaçAo de férias e ocorrência / Irregularidades dIárias de

freqOêncla (atraso, aus6ncia, licenças-médicas). bem como ocorrência de
qualquer tipo de acidente ocorrido com ocupantes de postos de trabalho,

apresentando às CoordenaçOes I Administração do Posto.
• Realização de abertura de chamados de manutençAo do sistema de controle de

ponto eletrônico, acompanhando a execução do serviço solicitado pelo profissional
de suporte, v\sando o restabelecimento do perfeito funcionamento;

• AtuarlZaçIJo e acompanhamento de programação de férias;
• Atualização da programação de ocupaçAo de postos de trabalho;
• RealizsçAo de éonlrole de Campanhas de Responsabilidade Soclallnlernas;

. ~~.J,.t~ea~t'ó~(d~as demais atMdades acessórias e complementares da área de

~~~):') ~~ ..:- . ~~i~~~~,~~ •....-,cursos humanos e ad~inistrativa..,~~\ ,ti~,.":.':~.,~'\'~ is,/!t!Wldades.dos postos da AdminlstraçAo.
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conhecimento dos representantes técnicos/supervisão e demais ocupantes de
postos de trabalho;

• Organizar o arquivo de manifestação;
• Atendimento telefônico 8 clientes Internos e externos;
• Subsidiar com dados a elaboraçâo do relatório gerenaal;
• ReaUzar contatos telefOnlcos com clientes internos e externos;

11.4.7. Admlnlstraçlo - Atendimento especializado

• Acompanhamento e organizaçao das atividades desenvolvidas no atendimento
eletrOnico, relacionadas ao atendimento e à administração dos recursos
disponíveis.

• Desenvolvimento de atividades relacionadas ao atendimento especializado,
identificando perfiUnecessidades dos usuérios dos serviços eletrOnico8 e propondo
ajustes e melhorias quando for o caso;

• Promoção e viabilização da Inclusão dtgital e. ainda, participação ativa no
aprimoramento da interface homem-computador;

• Colaboração na fonnaçAo e capacitação dos ocupantes dos postos da trabalho
designados para o atendimento eletrônico. no que se refere aos aspectos técnicos
do suporte ao cidadAo nesse tipo de utilizaçAo;

• Acompanhamento do cadastramento e atendimento de usuérios. mantendo a
organização dos dados para efeito de elaboração de relatórios estatisticos, bem
como colaboraçAo na analise dos dados obtidos.

• ProposJç.Ao de atualização, quando necessário, das informações constantes nas
Normas e Procedimentos e observância pelo seu cumprimento;

• Auxilio ao Cidadão quanto a aspectos operacionais para navegação na Intemet e,
ainda. verfficaçao da possibilidade de uUlizaçAo dos servlços eletr6nJcos.

11.4.8. Administração .Infonnátlca:

• Execução de bad<up diério da Base da Dados dos serviços de apoio do Posto
Poupa tempo;

• ExecuçAo de backup de lodos os servidores instalados no Poupatempo em fita
DAT, ou em outro melo de superioridade comprovada, Inclusive os dados do
tamador telefOnlco e es Imagens do sistema de CFiV;

• Controle da atualização autométtca da lista do software antivlrus dos servidores de
rede e das estações de trabalho;

• Contato com fornecedores de serviços de manutenção elou concessionárias de
serviços de comunicaçAo de dados e telefonia, após criteriosa anélise e diagnose
da origem da falha;

• RestauraçAo das Bases de Dados de srstemas de apoio do Posto;
• Substituição após anéHse do prublema, dos equipamentos da infonnéllca e

telefonia que apresentem talhaa ou defeitos, com a devida conftguraçAo do
recurso envotvido;

• Realização de coneetortzeçAo para cabeamento UTP Incluindo montagem de recl<;
• Realizaç60 de instalações e suporte técnico a usu'rios do Microsoft OffM;8 e

demais aplicativos, de ferramentas anttvlrus, mantendo 8S devidas atualiZaçOes e
de recursos de microlnfonnética em ambiente de rede;

• RearlZBçAo de registros de chamados para manutenção dos equipamentos,
clrcult08 e caixas eletrOnicos;

• Efetuar a abertura de chamados de manutenção;
• Acompanhar 0& chamados, monitorando o tempo e qualidade de resposta;
• FoUow-up dos atendimento. de chamadas realizadas I recebidas;
• ReaUzaçAo de testes nos equipamentos recebidos de consertos externos;
• DigitaçAo, arquivamento e controle de documentação das licenças de softwares,

por febricante e validade dos contratos;
• Controlar ~ entrada e sarda de equipamentos em caso de manutençAo e

emprésllmos;
• Infonnar a CMS (Central de Monitoramento de Sistemas) todas 8S paradas no

ambiente de Informática que possam Impactar no atendimento ao CldadAo.
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serviço solicitado, por melo de senha pessoal e intransferlvel;

• Solicitaçao ao Cidadao dos documentos elou informaç6es necessárias para a

exeeuçAio dos serviços procurados:

• Conferência dos documentos apresentados pelo CidadAo:
• Pesquisa de dadoslinformaçOes em telas diferenciadas nos sistemas

informatIzados:
• Digitação dos dados cadastrais nos sistemas, necessários à emissão do

documento elou serviço;
Impressão, emissao de documento, provid6ncias para obter a conferência dos

dados cadastrados pelo próprio Cidadão, colhendo a assinatura do mesmo,

QuandO for o caso;
• Coleta de impressões digitais, quando for o caso;
• Devolução dos documentos apresentados pelo Cidadão, solicitando a conferéncla

CadOfno de E9pt1clflCnçõbs lé-c.nicDlI
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apresentados e distribuir senha;
• ColaboraçAo na realização das pesquisas de Indice de oatisfação dos usuários.

realizadas p&riodicamente no Posto Poupatempo;

• OrientaçAo de filas e chamadas de senhas;
• OrientaçAo do usuário nas situações de contingências, quanto â previsAo do tempo

de espera e I ou marcação de retomo;
• Orientação do CidadAo em eventuais situações de contingências que exijam a

evacuaçAo do Posto, considerando o Plano de AçAo de Emergência I Brigada de

Incêndio. do Posto.
• Distribuir senhas de retomo em SitUAçõeS de contingltncias;

• Observaçêo da condição do Cidadão para o atendimento preferencial conforme

prevlllAo legal, distribuindo senhas especificas para este fim;

• Apolo ao Cidadão em todas 88 ére3s de atendimento do Posto identificando Buas

necessidades de encaminhamento, orientando-o corretamente;

• Estimulo do CldadAo para manifestaçAo de opinlAo, lugestAo e I reclamação em

formulário próprio;
• Orientação para o CidadAo no preenchimento de formulários.

• Estimulo e au'lCllio para o CidadAo na uüüzaçAo dos totens e equipamentos de Buto-

atendimento:
• Informaç6es ao usuario da Internet sobre a disponIbilidade de servIços nesse melo,

monitorando-o e orientanoo.o na sua uülização:
• InformaçAo e orientação dos CidadAos sobre os serviços prestados no Posto

Poupatempo. preferencialmente com a entrega de folder I fillpetas. elou

encaminhamentos para serviços de carater público nAo disponlvels no Posto

Poupatempo;
• Atendimento de situações especifICas tais como: pessoas ou aianças perdidas,

Cidadãos com comportamento inadequado ou com problemas de saúde,

comunicando o fato à Coordenaçêo respons8vel e para o repasse êI equipe da

AdministraçAo;
Demais atMdades acessórias e com~ement8res à prestaçAo de serviços objeto

desta Edital.

11.4.10. Atendlme"t~ Cldadlo e I ou Emlaalo de Documentos:

t.\,\~\i~'\';"

• ~~~.~~~~~tol ~.'t,~enha e acionamento da chamada eletrônica (ou manual):

.•• ~,Ate~lmento\do"Ci!ladAo. acionando o sisteme Infonnatlzado correspondenta ao
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• Leitor Bidirecional, com 8ensor de sentido dI! rotaçAo;

• Penmilir o Controle da FreqOêncla. a identificeçllo automética de entradas ou

saldas:

• Permitir a transferência dos dados coletados para uma estação ou &eNidor com

• No caso de falha na cOnexão com o computador ou queda de energia os coletores

deverAo manler os registros efetuados por um perlodo de no mlnimo 30 dias.

70

11.6.4. Essas Informaç08s sobre o registro dos servidores públicos dos órgãos deverAo s.er

armazenadas e tratadas em um sistema de informatica que tenha, no mlnimo, as

seguintes funçOes:

• Cadastro de todos os servidores públicos e demais ocupantes de postos de

trabalho;

• Armazenamento e segurança de todas 8S InformaçOes pelo perfodo de vigência do

contrato;

• Parametrizaçlo de várias faixas de horário de trabalho, com jornadas aos sábados

alternados;

• EmissAo de relatórios de OCOfTências: atrasos. fattas, hora extra, falta de marcação,

férias, licenças;

• Lançamentos de registros de justificativa. de aus6ncias (faltas justificadas"

injustlficedas e abonadas) confonme previsao do Estatuto do Servidor Publico

Estadual;

• Registro de compenSllçAo de horas para saldas antecipadas ou entradas

atrasadas conf0m:'e previsão do Estatuto do Servidor Público Estadual;

• UlilizaçAo de .Banco de Horas.;

• Emlssêo de Relal6rios Regulares Mensais: Boletim de FreqOêncla para os

servidores públicos estaduais conforme previsAo do Estatuto do Servidor Público

Estadual;

• Personalização de relal6rtoa;

• ConsolidaçAo de infonnaçOes na PRODESPlPoupatempo. integrando sua solução

com e soluçA0 de Ponlo PRODESP; .

• ManutençAo e suporte téalico permanente, de maneira a garantir o pleno

funcionamento dos equipamentos e aoftware envolvidos, bem oomo o treinamento

dos ocupantes dos postos de trabalho responsêveis pela opereclonalizaçAo.

11.5.5. FunclonoUdod •• do equlpomonlo poro coleto do dod •••
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• Conferência e entrega do documento pronto ao Cldadao. solicitando a conferência

dos dados;

• Transmissao e recepçao de documentos via seanners;

• Digitaçllo de dados para a emissão da Ataslados de Anlacedentas;

• Preenchimento dos dados do Cidadão para emissão de CTPS, observando se é 8

1&vla, 2& via ou continuaçao;
• Orienlaçao do Cidadão no preenchimento de formulários;

• Orientação do Cldadao quanto 80 serviço de acesso livre à Internet, monllorando-o

sobre a sua utilização, bem como controlar o tempo de uso;

• Orientaçao do Cidadão quanto à utilização dos serviços pú~jcos disponlveis na

Internet, monitorando-<> sobre a 6ua utilIZação e controlando o tempo de U60, ou

realizar o serviço pelo CldadAo, caso nAo esteja familiarizado com o uso da

Internei, visando à Inclusão digitai;

• Nas situaçOes de contingência, infonnaçao ao responsável imediato e orientação

para o Cidadão quanto à previsão do tempo de espera elou marcação de retomo.

11.5.3. O sistema devera prever no mlnimo 2 (dois) coletores que pennitam o registro

eletrOnico do ponto de cada dos ocupantes dos postos de trabalho I servidor pú~ico e

funcionário dos órgAos/instituiçOes, através do uso de crachás com código de barras ou

proximidade (smart card), com as seguintes caracterlstiC8& mlnlm88:

• Sistema de baterias que permita seu uso na falta de energia elétrica, por um

perlodo mlnimo de 12 hores;

11.5.2. Para a fidelidade das informações, reduçâo de tempo e de trabalho envolvidos neaBe

contrae, a Contratada deverá disponibilizar um Sistema de Controle de Ponto

Eletrônico. No tocante aos servidores públicos da administração direta, deveré ser

realizada B emissão de Atestados de FreqOência e Boletim de FreqUênda dos mesmos,

que será apurada e disponibilizada aos respectivos supetVtsores, para os

apontamentos das eventuais ocorrênclas de freqUência. Após, deverão ser

encaminhados as respectivas Orfgens, mensalmente, pela Administração do Posto.

11.5.1. A Contralada deverá prever, entre outras atividades, um respon&áv~ pela apuraçAo de

freqOéncla de todos ocupantes doa postos de trabalho, que poderá ser feito por melo

do mesmo Sistema de Controle de Ponto abaixo especificado.

11.6. Sistema de Controle de Ponto Eletr6nlco- Especlflc.çO•• TécnIcas



GadCf'!"lQ d~ E:s~C!ilcIH.óe~ "f1..i.cnicu'.4

p(l'o'ioto POUpl'ltBmpo aOTOCA TO
Ci,ldornQ do E:ipuclfiCl\.çõ,,~ léc.nkml

P<>&to PoupAt8mpn BOTOCA'rO

software de ponto eletrônico;
• Capacidade de armazenamento e gerenciamento de informaç6es de leitura, data e

hora etc,;
• possuir sistema de funcionamento na fata de energia elétrica.

11.5.6. Funclonllld.dea do software Junto la. coletores

• Enviar comandos para bloqueio e desbloqueio;

Programação de listas;

• Acerto de data e hora;
• Restaurar modo de operação (reset) em caso de erro de operaçAo;

• Gerenciar 8 comunicação e transferência de InformaçOes entre 05 coletores e o

microcomputador da gerenciamento;
• Gerenciamento centralizado em microcomputador remoto, através de comunicaçAo

em rede, sobre as Informações coletadas por varias microcomputadores:

• Verificar a Integridade dos dados transmitidos;

• Verificar a ocupação da memória de dados;

• Efetuar 8 limpeza da memória de dados;

• PermItir o cadastro e envio de mensagens;

• Permitir programar funçOes e teclas;
Importação e exportação de dados através da geraçâo de arquivo padrao TXT com

informações coIeladas:
• Controlar as marcaç6es de entrada I almoço I salda - 4 marcações.

•
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(AdministraçAo, Coordenação _ Atendimento e Recursos Internos). com o objetivo de:
• Conhecer em detalhe todo o universo conceitual que fundamenta o Programa

poupa tempo no contexto da Administração Pública Brasileira:

• Ter domlnio de todos os procedimentos da administração;
• Garantir o padrAo Poupstempo em todos os aspectos;
• Possibilitar que a experiência do modelo de gestAo contratado seja exitosa,

A) A PRODESPI Poupatempo seré responsâvel por.
a) Definir e aplicar o programa do Módulo Gerencial, e o cronograma de

realização;
B) A Contratada seré reaponsàvel por:

b) Custear remuneraçAo, transporte, hospedagem, alimentaçao, de todos
ocupantes dos postos de trabalho da Administração do Posto na realizaçêo
deste Módulo, que Hlra praticado em São Paulo elou Grande sao Paulo,
confonne cronogrema e ser fornecido pela PRODESP I poupetempo e planilha

de custos e fonnaçAo de preços;

O Módulo Gerenclal será realizado em per1odo não Inferior a 15 dias úteis e deverá
terminar antes do inicio de realizaçãO do Módulo I, Módulo li, Módulo 111do Programa

de FonnaçAo e Capacitaçllo.

12.1.2. Módulo 1_ Conceltu.I"Dlretrizos e Pre •• upostos do progl'8ma Poupatempo"

Treinamento ministrado por especialistas da PROOESP I Poupatempo a todos
ocupantes dos postos de trabalho do Posto, relacionados no item 11. - Postos de

Trabalho do Posto, durante a fase de implantaçao do Posto Poupatempo.

O Módulo I será realizado em perlodo nAo Inferior a 05 (cinco) dias úteis.

12. PROGRAMA DE FORMAÇ"O E CAPACITAÇ"O

Todos os ocupantes de postos de trabalho do Posto poupatempo deverAa participar do Programa
de Farmação e Capacitação, cujos conteúdos, metodologias. cargs horéns e demais

""peclficaç6es sAo definldes pela PRODESP I Poupatempo e descritas e seguir.
As ""pecificações técnicas do Programe de FonnaçAo B Cepacltação para a prestação dos
servk;.os estão definidas por mÓdulos, estabelecidos de acordo com os objetivos aos quais se

propOem à população a qual se d ~'lI\àde acordo com as necessidade. emergentes.
, ..,~.,

12.1. Progrema.de.F ~ Jq.B Ca ,-cltaçlo nllmplanlaçlo do POlto
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final da palestra com as respectivas tabulaçOes.

h) Custear toda e qualquer despasa relativa ou decorrente da operacionallzaçAo
do treinamento, durante todo o perfodo de sua execuçAo, para todos os
ocupantes dos postos de trabalho da Contrateda;

I) Implementar todas as providências necessárias à execução deste Módulo de
Treinamento, com anteced6ncla suficiente ao cumprimento do cronograma de
reallzaçAo definido pela PRODESPlPoupatempo.

12.1.3. Módulo 11- .Comportomentol"

Treinamento ministrado por empresa ou entidade especializada e de qualidade
reconhecida nBase mercado, a lOd06 ocupantes dos postos de trabalho do Posto. O
Módulo 11tera a duração mlnlma de 2 (dois) dias de 8 horas, totallzando 16 horas.
Cada turma poderá ter no máximo 25 pertlcipantas,

A) A PRODESPI Poupatempo será r""ponsável por.
o) Validar o Cont.udo Programático e Plano de Aula da entidade especializada,

apresentados pela Contratada para ministrar o respectivo módulo.

S) A Contratada seré responsável por.
e) Custear e contratar salas de aula, no municlpio de BaTUCA TU, com

capacidade de acomodação para todas as tunnas doa ocupantes de todos 08

postos de trabalho, para realizaçAo do Módulo li, em bom estado de
conserveção, limpeza e com disponibilidade de sanitários.

Obs: A limpeza dos sanitários devera ser realizada 30 minutos antes do Inldo

do curso, antes e imediatamente após os coffeea da manhA, da tarde e

almoço.
b) Custear. fornecer e disponibilizar égua mineral e copos descartáveis para todos

participantes, nas salas de aula ou em ambiente contlguo próximo;

c) Custear e contratar empresa 10rnecedora de treinamento, com comprovada
qualificação Técnica Operacional (experiência anterior) e Instrutores
capacitados;

d) Comprovar a qualificação Técnica Oparacional (experiência anterior) da
empresa fornecedora de treinamento mediante apresentaçAo de atestados
fornecidos por no mlnimo 02 clientes, pessoa de direito público ou privado,

comprovando a aptidão no desempenho de aUvldades partinentes, compatlvels
e de natureza s.emelhante 80 Módulo li, atestando inclusive, o bom

desempenho e cumprimento a contento das obrigações contratuais;

e) Custear as despe ••• com remuneração e transporte dos ocupantes dos postos

de trabalho da Contratada, conforme planilha de custos e formação de preços;
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01 computador, impressora, mesa e acesso à internet, para pequenas
reuniões, preparaçAo de relatórios, listagens,etc e estante para estoque de
materiais;

Obs; A limpeza dos sanltérios deverá ser realizada 30 minutos antes do Inicio

do curso, antes e imediatamente após os coffees da manhA, da tarde e

almoço.
b) Custear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáveis para lod~

participantes, no auditório ou em ambiente contlguo próximo;

c) Custear e contratar recursos audiovisuais para o auditório: projetor mulUmldla e
microcomputador com BcesSO à internet para os palestrantes, tela para
projeção, quadro brenco ou flip-chart, pincéis para quadro branco ou fll~hart e

4 microfones (1 com fio e 3 sem fio);

Oba: A contratada deverá disponibilizar um técnico de som para o auditódo.

d) Custear e fornecer serviço de coffee.break, 2 (duas) vezes ao dla, com a
seguinte composição mfnima: café, chá, água mineral, 01 tipo de SUCO, minI-
lanche, mlnl.aalgado e mlnl..doce, com vartaçAo de aabor f tipo, garantindo a
qualidade e condições de conservaçAo dos produtos com observância à
legislaçAo especifica;

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: Triplex300 gramas! corte faca especial e colagem

• 10 Folhas de Papel A4 ou Bloco de Anotações;

• 01 Caneta Esferográfica Azul

• 01 Crachá
f) Manter equipe e 1 (um) representante nomeado responsável por acompanhar o

Programa de Capacitação do Módulo I, tomar decisões e reso"'er posslveis
ocorrrénciasl problemas relativ'os aos ocupantes dos postos de trabalha, bem
como realizar a loglstica e infraestrutura do treinamento, garantindo assim a

perfeita realização desse módulo;

g) Após o término do respectivo Módulo I, a Contratada deverá entragar a
PRODESP I Poupatempo cópias das listas de presença com assinatura dlaria
dos participantes e Avaliações de Reação preenchidas pelos participantes no
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especifica;
I) A Contratada deverá nomear um representante que irá acompanhar o

Progrema de Capacitação do Módulo 11.e seré responsével pela tomada de
declsAo e resolução de passlvels ocorrrênclas/prcblemas junto aos ocupantes
dos postos de trabalho, loglstlca e Infraestrutura, garantindo assim a perfeita

realtzaçAo desse módulo;
m) Após o término do respectivo Módulo 11. a Contratada deveré entregar il

PRODESP I Poupatempo cópias das listas de presença com assinatura diária
dos participantes e as Avaliações de Reação preenchidas pelos participantes

no final do treinamento com as respectivas tabulações;

nl Custear toda e qualquer despesa relativa ou decorrente da operacíonalizaçao
do treinamento, durante todo o perfodo de 6ua execução. para todos os

ocupantes dos postos de trabalho da Contratada;

o) Implementar todas 8S providências neeessAnas é execução deste Módulo de
Treinamento, com anteced6ncia suficiente para o cumprimento do cronograma

de reallzaçAo definido pels PRODESP/Poupatempo.

A) A PRODESPI Poupatempo seré responsilvel por:

.) Fornecer apostilas e materiais técnicos especificas do Módulo 111;

b) Definir o conteúdo Programil1co do Módulo 111Junto aos Representantes

Institucionais dos ÓrgAos e Técnicos da PRODESP I Poupatempo;

c) Realizar, sempre que julgar necessário. reciclagem técnica para todos os
ocupantes dos postos de trabalho da Contratada e que desempenham as
atMdades referentes aos serviços objeto desta licitaçAo, visando à manutenção

do padrAo de qualidade de prestação desses serviços;

d) Definir e fornecer o Cronograma dO Módulo 111.

12.1.4. Módulo 111_ "CapacllaçAo para execução dos Serviços (Partaa Teórics e Pritica)"

Treinamento ministrado a todos ocupantes dos postos de trabalho da Contratada e
Servidores Públicos do Oetran, SERT e IIRGD, ~ orientação e aplicação de
especialistas da policia Civil, da Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho,
do Acesse SAo Paulo. do e-poupa tempo. do Detran e da Prodespl Poupatempo.
capacitando-oOs para o desenvoMmento das atividades nos respectivos postos de

trabalho.

O Módulo lIt .eré realizado em periodo nAo Inferior a 10(dez) dias úteis.
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I) Módulo 1\ (GeraQ: Garantir que O Módulo 1\contemple o conteúdo programético

estabelecido pela PRODESP I Poupatempo. conforme segua:

Cenário e valores na Prestaçao de Serviços;

Perfi e Expectativas atuais do CldadAo (cliente);

Conceito e Tãcnicaa das Melhores Práticas do Atendimento: atitudes
indlspensavais; o atendimento como diferencial de relacionamento com o
CidadAo; motivaçaa no atendimento; ética; como lidar com os vérios tipos

de usuénos;
Qualidade e PadrAo: é diferente do atendimento .robotizado.;

O processo de comunk:açAo no atendimento: lInguagem verbal e nAo

verbal, percepçao, assartividade;
Gerenciamento de emoções e como lidar com situações de conflito;

Competências e perfil do profissional de atendimento;

Relacionamento Intarpessoal;

Trabelho em equipe;

Conce~os de produtividade Ilndicadores.

g) Módulo 1\ (Gestao): Para as turmas de Supervisores! Orientadores Técnicos e
Administração do Posto, além do conteúdo acima exposto (geral) o treinamento

também deverá abranger:

• Técnicaa e Estratégias de liderança;

• MoüvaçAo;

• Feedback;

• Gestao por Competências;

• GestAo da Produtividade I Indicadores;
• Tomada de DeclsAo e outros conteúdos relacionados à função de gestor.

h) Garantir que para a execuçJlo do Módulo 11seja utilizada Metodologia com
t6cnicaa de vivências aituacionals, dinàmW:as de grupo: textos dirigidos, filmes,

Jogos e debates. além de exposlçOes dialogadas;

I) Fomecer meterial didático e certIflcado para os participantes;

J) Fornecer recursos audiovisuais: projetor multimldia e microcomputador para os
)nstrutores. lele para proJeçAo. quadro branco ou ftip-charl e pincéis para

\~f"J$:~q~adro branco ou flIp-chart,
."~ ,,\l>

.' b 'V"~'\J''.>~, ) 9~~~ar e fomecer cofl ••.. braak. 2 (duas) vezes ao dia. com a seguinte
"\..';<~'()~'i~~t';S'~•..toInposiçAo mlnlma: café. chá gtJa mineral. 01 tipo de suco. mlnl-lanche.
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II Custear"" despesas dos Técnicos PRODESP I Poupatempo e Servidores
Públicos que irAo ministrar o MÓdulo 111e perfedo de pré-operação do Posto,
confonne especifteado5 na planilha de custos e formaçAo de preços, deste
Editai. Essa item refere-se .: hosped8gem, transporte de São Paulo a
BOTUCA TU (Ida e volta), translado pera rodoviárias (Ida e volta). ejuda de
custo para 2 (duas) refeições diérias 8 para ida e volta 80 local do treinamento
(téxl), doa profissionais deslgnedos pelos órgllos Policia Civil, Dalran,
Secretaria do Emprego e Relações do Trabalho, Acessa SP, a-poupalempo;

Os valores deverlo ser depositados na conta cxurente dos instrutores em 3
(trêtl) dias úteis antes do inicio do treinamento do módulo 111,cabará á
contratada InformA-.1o&sobre o depósito. Os comprovantes de despesa.
deverão ser entregues pelos Instrutores é Contratada no prezo de até 5 (<:lnco)
dias úteis epós o término do treinamento do módulo 111e perfedo da pré-
operação.

n Custear remuneraçAo, transporte, hospedagem e alimentação dos ocupantes
dos postos de trabalho da área de Inlormálica, para a complementação do
treinamento, a ser realizada em SAo Paulo - Capital ou Grande SAo Paulo,
conforme cronograma a ser fornecido pela PRODESP I Poupatempo, em
pertodo nAo Inferior a 05 dias úteis;

k) A Contratada deVerá nomear um representante que ira acompanhar o
Programa de Capecitação do Módulo 111,e senl responsável pela tomada de
declaAo e resolução de posslveia ocoménelaslproblemas junto aos ocupantes
dos postos de trabalho, loglstica e infraestrutura, garantindo assim a perfeita
realizaçAo desse módulo;

I) Após o término do respectivo Módulo 111,a Contratada deverá enlregar á
PRODESP I Poupatempo cópias das listas de presença com assinatura diárfa
dos particlpanles e aa Avaliações de ReaçAo preenchidas pelos partlcipentes
no final do treinamento com as respectivas tabulaç6es;

m) Custear toda e qualquer despesa relativa ou decorrente da operacionalizaçAo
do treinamento, durante todo o perlodo de sua eX'ecução, para todos os
ocupantes dos postos de trabalho da Contratada;

n) Implementar lodas as provldéncias necessárfas é execuçAo deste Módulo de
Treinamento, com antecedência suficiente para o cumprimento do cronograma
de realização definido pela PRODESPIPoupalempo.

•
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ustear e contratar salas de aula, no Municlpio de BOTUCA TU, com
capacidade para acomodar todas as tunnas dos ocupantes dos postos de

.& '>~'>~ tra alho, conforme planilha de custos e formação de preços, pera realização do

..(';W~~~,~\\l~:.)~~~C'n!~~1o 111(Partes Teórica e Prática), observando que cada sala devenl
. . apresenlar bom estado de conservaçào, limpeza e disponibilidade de

sanitários;

Obs: A limpeza dos sanitários deverá ser reaüzada 30 minutos anles do inicio

do curso, antes e imediatamente após 05 ooffees da manhA, da tarde e

almoço.

b) Custear e fornecer a infraestrutura, equipamentos (hardware e software) e
linhas de comunicação de dados necessários para as salas de aules. de acordo
com cada tipo de serviço dos ó'llãos partJcipantes deste módulo de
treinamento;

c) Custear. fornecer e disponibilizar água mineral e copos descartáVeis para todos
os participantes, nas salas de aula ou em ambienta contlguo próximo;

d) Custear e fornecer recursos audiovisuais: projetor multimfdia e
microcomputador para os instrutores, tela para projeçAo, quadro branco ou flip-
chart 8 pincéIs para quadro branco ou flip-chart;

e) Custear e fornecer serviço de coffee-break, 2 (duas) vezes 80 dia, com 8

seguinte composição mlnima: café, chá, égua mineral, biscoito salgado e doce,
com variação de sabor I tipo;

f) Custear as despesas com remuneraçAo e transporte dos ocupantes dos postos
de trabalho da Contratada, contonne aonograma a ser fornecido pela
PRODESP I Poupatempo e planilha de custos e formação de preços, para OS

locais de reallzaçAo dos treinamentos do Módulo 111(parte teórica e prática),
Municlplo de BOTUCA TU;

g) Informar á PRODESP I Poupalempo: endereço, nome do responsável, CEP, a-
mai! e telefone do local das salas de aula, para as respectivas providências
cabrveis;

h) Após a conclusão do Módulo 111(teórico e prático), durante perfedo não Inferfor
a 06 (seis) dias e em horário Integrei, todos os ocupantes dos postos de
trabalho da Contratada. SupervlsoresiOrientadores Técnicos, Servidores
Públicos e demais ocupantes de postos de trabalho das Institulções/ÓrgAos,
deverão comparecer ás InstalaçOes do POSIOPoupatempo BOTUCATU, para a
realização de testes e pré-operaçAo, que antecedem à Inauguração, para a
verificaçao de necessidades de ajustes nos equipamentos, sistemas e na

o
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12.1.8. Uódulo Segurança e Medicina do Trabalho

12.1.6.1. Treinamento para formaçAo de CtPEIROS, conforme exigêncla legal do

Ministério do Trebalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR-5 - CIPA;

12.1.5. Módulo Atondlmonlo Eopoclallzado

Realizado nas dependências da Superintendêncill e Postos PoupatempolProdesp
para o ocupanta do posto de trabalho Atendimento Especializado, com o objetivo de
capadtá-lo para o desenvolvimento das atividades reladoned8a 80 e-poupalempo e

Acessa São Peulo.

A) A ProdesplPoupetempo será responsável por:

a) Definir e aplicar o m6du~ Atendimento Especializado 8 pelo cronograma de

realização;

D) A Contratada seré responsável por:

a) Custear remuneração. transporte, hospedagem e alimentação do ocupante do
posto de t~b8lho na realizaçAo deste módulo, que será praticado em SAo
Paulo elou Grande SAo Pauk), conforme cronograma 8 ser fornecido pela

ProdespIPoupatempo e planllhe de custos e formaçllo de preços;

O Módulo Atendimento Especializado será reaRzado em pariodo nAo Inferior a 5 dias
úteis e deverá lormlnar antes do inicio da reallzaçllo do módulo I. módulo li, módulo 111

do Programa de Formaçllo e Capacitaçllo.

12.2.1. Módulo .Inlogroçlo póB-lmplanloçlo

CUdCllW de E~pccif!e:tções .h.>.cnit;a,&
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permanentemente capacitados no curso de .Suporte Básico de Vida., sendo 8
horas para o módulo RCP + OEA e 8 horas para Primeiros Socorros, ministrado
por uma entidade que tenha sido chancelada pela Americao Heart Association~

AHA ou Emergency Care and Safety Institute, da American Academy of
Orthopaedic Surgeons e chancelado pala ACEP - American Coliege of
Emergency Physlcians ou atender a uma legislação especifica do Munlclpio

BOTUCATU.

A) A Contratada será responsável por:

a) Custear todas as despesas relativas à realizaçllo deste programa (contratação
da empresa ou entidade, Instrutores, coffe&-break - duas vezes ao dia,
InslalaçOes, material didático e certificado para os participantes), bem como o
encaminhamento e transporte para os ocupantes dos postos de trabalho,
cqnforme cronograma a ser fomeddo pela PROOESP/Poupatempo;

Treinamento ministrado a todos novos ocupantes dos postos de trabalho da

Contratada e PRODESP I Poupatempo, que inidarem a prestaçAo de serviços no

Posto após o perlodo de implantaçAo, garentindo o repasse de todo conteúdo

programático previsto nos M6dulos I, 11 e 111,nAo necessariamente na ordem

cronológica da CapacitaçAo apresentada nesse edital.

Programa de Fonnaçlo e Capôlci1açlo pa •.• Posto em Ope,..çlo12.2.
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12.1.6.2. Treinamento para formaçllo da Brigada de Incêndio e Grupo de Abandono do

prédio em situações emergenciais, conforme exigência legal do Ministério do

Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NR-23 - Proteção Contra

Incêndios.

12.1.6.3. Treinamento para formação dos profissionais que irão rea6zar serviços de

manutenção elétrica, conforme exig6ncial legal do Ministério do Trabalho e

Emprego, ...•.~.~e Regulamentadora - NR-10 - Segurança em Instalações e

ServiW' '~''Eletricidado:
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Q~~~\ Sf\:~;:/,'õ -~\)\r:':~\~:~rP~S~"2~~~(dols) \~"êionáriOS umo, por aparelho. 'deverAo estar
l:l"',. (,.....• \..~.'_~~. .;;.':'I.",,\\c.~f:\C.' ~.:. .' «.•r'.

~\f\~ \:;\\-~..•\ .\~\ #'! .-

t,ç'p-,,{r" ~
~" LU~'"c.~'t'o'

A) A PRODESPI Poupatempo seré responsével por.

e) Validar o efetivo resuttado e a qualidade do programa de lntegraçao pós.

implantação, através das Avaliações de Reaçao e respectivas tabulações, cujo

resultado da turma deveré ser Igualou superior a 7 (escala de 1 a 10).

Determinando, se for o caso, a revisao e reposiçao dos conteúdos e módulos

realizados pela Contratada,

B) A Contratada seré responsável por:

a) Custear todas as despesas relativas à realização deste módulo;
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