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Obs: o Módulo Comportamental nAo poderá ter duração inferior a 2 (dois) dias

de 8 horas, totalizando 16 horas. Cada turma poderá ter no mâximo 25

participantes.

Contratade.

B) A Contratada será responsável por.

12.2.2. Módulo. Programa de Educaçlo Continuada

A localidade, bem como as acomodações do local de treinamento que trata este doclMTl8nto.

terao de sofrer vistoria e aprovação eKpre888 da Prodesp, de acordo oom as condiçOes aqui

desentes, em até 30 dias antes do Inicio do treinamento, sob pena de multa contratual pelo

descumprimento.

a) Área co~um com metragem mlnima de SOcml por participante do treinamento,

para $8I"Viços de intervalos como cafés e outros;

b) Banheiros Masculinos e Femininos suftdentes para atender até 3 (três) pessoas

de cada gênero por vez. abastecidos de papel toalha, papel higiênico, sabonete

liquido e cestos de lixo, com manutenção e limpeza adequadas 80 número de

usuários e frequência de utllizaçAo.
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Realizar rodlzlo dos ocupantea dos postos de trabalho peles diversas atividades dos órgAos,

visandO à qualiflC8çAo dos mesmos como muMerefa. observando que O Inicio do rodlzlo

deverá ocorrer a partir dos oito primeiros me •••• de atuaçAo de ceda ocupante da posto de

trabalho.

a) Garantir 8 reafizaçAo dos seguintes aubitena do item 12.1.3, B - Módulo

Comportemental: a; b; c; d; f; g; h; i; j; k; m.

b) Gerantir que o foco do conteúdo programático esteja direcionado às Melhores

Prétlcs8 de Atendinento e às Competências Inerentes;

c) Possibilitar que 08 Instrutores façam uma visita programada ao Posto

Poupatempo, para conhecer a dinâmica de atendimento! realidade e facjlitar a

contextualização e linguagem dos respedivos temas á realidade do

Poupa tempo.

12.2.3. Rodlzlo dos Ocupant ••• dos Postoa de tnobalho

12.3.1. APROVAÇAO PRÉVIA DO AMBIENTE DE TREINAMENTO

12.3.2. CONFIGURAÇAO DA ÁREA COMUM E DE CIRCULAçAo DE PESSOAS

12.3. ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS - SALA DE CAPACITAÇÃO

DO M6DULO 111

81

Direcionado a todos ocupantes, dos postos de trabalho com objetivo de desenvotver

competências pertinentes ao atendimento com qualidade, tais como comunicaçAo, postura,

relacionamento, equipe, motivação. como lidar com estresse. Os ocupantes de postos de,

trabalho com função de gestAo deverão ter, além do conteúdo acima especificado,

desenvolvimento de competências de liderança tais como feedback. motivação de equipe,

gestAo por competências, gestão da produtividade/indicadores, tomada de decisão.

A) A PRODESPI Poupetempo será responsàvel por.

a) Validar o Conteúdo Programàtico e Plano de Aula da entidade especializada,

apresentada pela Contratada para mini&trar o respectivo módulo;

b) Participar das discussões para levantamento de necessidades do

treinamentos e padronização dos mesmos;

c) Validar o efetivo resultada e a qualidade do programa de Integração pós-

implantaçllo, através das AvaliaçOes de Reação, cujo resultado de cada tunna

deverá ser iguel ou superior a 7 (escala de 1 a 10). Determinando, se for o

caso, 8 revisAo e reposiçAo dos conteúdos e módulos realiza"dos pela

o Módulo Programa de Educação Continuada terá a duraçAo mlnlma de 2 (dois) dias de B

horas. totalizando 16 horas. Cada turma poderâ ter no màximo 25 participantes.

c) Após o término do respectivo Programa de Capacitaçao, a Contratada deverá

entregar à PRODESP I Poupatempo cópias das listas de presença com

assinatura diária dos participantes e as AvaliaçOes de ReaçAo, preenchidas

pelo participantes no final dos treinamentos e respectivas tabulaçOes, para

evidência da realizaçao do mesmo.

Ministrado a todos ocupantes de postos de trabalho no Posto, relacionados no item 11. -

Postos de Trabalho. devendo ocorrer, no mlnirno, uma reciclagem ao completar um ano de

contrato (exigência de 5 reciclagens, sendo a última reciclagem realizada até o 10° mês do 5°

ano), por empresa ou entidade especializada e de qualidade reconhecida nesse mercado sob

a responsabilidade da Contratada.

\
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Oba: A limpeza dos sanitários deveré ser realizada 30 minutos antes do tnldo do

curso. antes e irm:diatamente após 05 coffees da manhã, da tarde e almoço.

c) Bebedouro de égUB mineral com copos descartáveis para todos participantes;

d) O local de treinamento devera possuir todos os acessos e instalações

devidamente adaptados para os portadores de necessidades especiais.

12.3.3, CONFIGURAÇOES BÁSICAS DAS SALAS DE TREINAMENTO

Todas as salas de treinamento deverão contar com:

• ) Uso exclusivo da Prodesp, nAo podendo atender 8 Outras empresas;

b) Todos os recursos soflcitados deverAo estar disponlveis com 3 (três) dias úteis de

antecedência ao Inrcio dos treinamentos;

c) Portas e janelas que permitam Isolar o ambiente interno do ambiente externo, com

iluminação natural ou artificial apropriada para o tamanho do ambiente, com pé.

direito de no mlnimo 2,65cm, com aparelhos de ar condicionado suficientes para

manter a temperatura ambiente entre 22 e 24 graus, instalados na parede com a

altura m(nlma de 1,sOCm do solo;

d) Os microcomputadores deverlo estar acondicionados sobre mesas, de formato

quedredo ou retangulares. febricadas em madeira ou material que proporcione

8uperfIcies planas, com pés que formem ângulo de 90 graus em relaçao a elas e

80 solo, deixando um espaço entre um microcomputador e outro de no mfnimo

sOCrn;

8) Csso a disposlçAo dllS mesas for de mesas enfileiradas, uma atrás da outra, 8

distAncia mlnima entre elas deverá ser de 1 (um) metro;

f) Infraestrulura lógice (serial a alhemel) necessària de pontos de rede Interligados.

para atender a quantidade de equipamentos apresentados (micros, servidores e

Impressoras);

Gonçalves n', 240, Teboão da Serra, SP;

J) 2 (dois) clrcutlos de comunlceçtlo de dados de acesso à Inlemel balanceados para

todos os microcomputadores, utilizando comunicação de dados exdusiva (não

utilizará os links de comunicação de dados com 8 Prodesp). com velocidade

mlnima de 512kbps ceda;

Notll: Os itens .,* e "r devenJo ser compartilhados com todas as salas de

treinamento.

k) Apoio tecnico especializado de Infonnética durante todo o perfodo de treinamento .

12.3.4.SLA _ SERVlCE LEVEL AGREEMENT - PARA OS EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA DAS SALAS DE TREINAMENTO

12.3.4.1. Diagnóstico e SOLUÇA0 TOTAL por melo de anàllses das

ocorrências de problemas e substituição (hardware) ou reinstalaçAo

(software) nos prazos máximos abaixo estabelecidos por tipo de

recurso:

Pl_ilIól,jif.EQUIPAMENTOS !ottSLA'IHORASIM
Microcomnulador Desklon- 05
Imoressora 05
Mini Nolebook • Netbook • Pouoafila 05
Emissor de Senhas. Pouoafila 05
Convers.or • PouDafila 05
Painel da Senhas. Pounafila 05
Teclado de Ooiniêo 05
Swilch Wor1<arouo 1
Servidor de Rede 1
Oatashow - Prnietor Multimldia 1
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a.

3

b.

b.

a.
b.

4

a.

c.
b.

b.

a.

a.

a.

6

5.1

5.1.1

5.1.4

5.1.3

5.1.2

5.1.5
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Deverão ser fornecidos relatórios diários consolktados12.3.4.4.

apresentando as ocorrências com dados sobre os tempos e soluções,

com a devida identificação de cada equipamento. Os relatórios deverAo

ser enviados por e-maJl a endereços 8 serem definidos pela PRODESP.

12.3.4.5. Para os equipamentos fornecidos pelas Instituições ou peta

PRODESP, a Contratada tem por obrigação realizar o atendimento de
primeiro nlvel e ficará responsável pela gestAo da indisponibilidade

realizando o acompanhamento e cobrança das providências em

conformidade aos tempos estabelecidos no Bubitem 12.3.4.1.
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12.3..4.2. As eventuais Indisponibilidades ou deficiências que prO'lloquem

prejulzo no treinamento, lotai ou parcial, estarÃo sujeitas és

penalidades estabelecidas no contrato,

12.3..4.3. No caso em que um mesmo equipamento de informétlca

apresente problemas de hardware semelhantes num intervalo mlnimo

..•r'CI~ 01 (um) dia, a Contratada é obrigada a substltul.1o és suas
'n.'J',,:,,'\'expensas, não sendo posslval a sua reutilização para o atendimento ao

treinamento vigente. Os equipamentos de Informática envolvidos são

todos os fornecidos pela Contratada.

r!!!!!~!:~:~RES~ffliiWíl¥_i!l_S_t:A_' _'1_H_º_M_S_'_'t1
Nota: O SLA compreende a soluçA0 total desde Odiagnóstico ao reparo final.

CONFIGURAÇÓES ESPECiFICAS DAS SALAS DE TREINAMENTO

Segue abaixo sugestao de dlsbibulçAo Iniciai dos ocup.antea dos postos de trabalho para o

Programa de Treinamento do Posto BOTUCA TU, a fim de sub$ldiar o dimensionamento daa

salas de aulas e Infraestrutura necessâria.

Módulo Gerenciai: FORMAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO
TE6RICAlPRÁ TICA, para os ocupanles dos postos de trabalho da
Admlnistraçao da CONTRATADA

12.4.
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lficação técnica REl.STR.22312009, Configuração

a) Microcomputadores confonne a especificação técnica REL.STR.22312009, Configuração

I. em quantidade suficiente para o treinamento de 02 (dois) ocupantes dos postos de

trabalho da Contratada deste Órgão, por equipamento, considerando os ocupantes dos

postos de trabalho da reserva técnica.

c) 1 (uma) licença de antivlrus para cada microcomputador utilizado no treinamento.

PoderAo ser remanejadas das adquIridas para 8 implantação do Posto;

d) 1 (um) Servidor d. Rede confonne a especificação técnica REL.STR.22312009,

Configuração V;

b) 1 microcomputador conforme a especifICação técnica REL.STR.22312009. Configuração

111, a ser utilizado pelo instrutor;

g) 1 (um) Flip-chart (com folhas e canetas piloto) ou quadro branco com canetas.

.) 1 (uma) licença de antiv(rus para o Servidor de Rede utilizado no treinamento. Poderé

ser remanejada da adquirida para a implantação do Posto;

f') 1 (uma) impressora Laser Monocromética, conforme a especificação técnica

REl.STR.23312009, ConfiguraçAo I, constante deste edital, compartilhada por tooos OS

microcomputadores utiliZados no treinamento;

g) 1 (um) projetor digital, conforme espacificação técnica REL.STR.23712009, com tela

para projeção;

h) 1 (um) Flip-chart (com folhas e canetas piloto) ou quadro branco com canetas.;

I) 1 (um) projetor digital, conforme aspecificação técnica REL.STR.23712009, com tela

para projeção;

d) 2 (duas) impr.ssoras Matriciais de 60 Coluna., conforme a .specificação técnica

REL.STR.23312009, Configuração N, constanta daste edital. cada uma compartilhada

pela metade dos microcomputadores utilizados no treinamento;

e) 1 (uma) impressora Laser Monocromática. conforme a especificação técnica

REL.5TR,233/2009, Configuraçêo I, constante deste edital, compartilhada por todos os

microcomputadores utilizados no treinamento;

12.4.2. CONFIGURAÇAO 11
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Postos de Trebalho da CONTRATAOA
Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade do
Pau atem
Confl Ufa lo VI: Orienta Ao
Postos de Trabelho da CONTRATAOA

Parte PrlIllça .
Visita técnica monitorada (Os ocupantes dos PostOI de Trabaiho da
CONTRATAOA e ocupantes dos postos de trabalho sob
responsabilidade do Poupatempo farAo visita de 1 dia 8 um Posto
Poupatempo em operação situado O mais próxmo ao Posto Botucatu,
a ser dafinido 'unto 11 CONTRA TAOA
Postos de Trabalho da CONTRATAOA
Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade do
Pau atem
Pré-operaçio. Treinamento e testes, ajustes de equipamentos e
sistemas (incluir transporte, ajuda de custo e hospedagem de
instrutores
Postos de Trabalho da CONTRATADA
Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade do
Pau atem
Capacltaçio de pesaoa' para u.o do deaflbrilador e 8uporte de
vida
Postos de Trabalho da CONTRATADA

b.

a.

a.

b.

a.

a.
5.2

5.2.2

5.2.1

5.1.6

Observações: (') É de raaponssbllldada da CONTRATADA a qusnlldsda da empragados

para op8r11r os Posto. d. Trabalho n" condlçõ_ exIgida no EDITAL

a) Mlaocomputadores confonne a .spedficação técnica REL.STR.22312009, ConfiguraçAo

I, em quantidade suficiente para o treinamento de 02 (dois) ocupantes dos postos de

trabalho da Contratada deste Órgêo, por equipamento, considerando 06 ocupantes dos

postos de trabalho da reserva técnica.
.• ,,'-,:l

b) 1 mlcrocompH!'!.AAtCOnfonna a •• peçificação técnica REL.STR.22312009, Conflguração

111," ~ üiilitJidi>'s>sIO instrutor.
• ll)\'j. <\~<..'~~."\,,,~):~~1'1\

t;. ,,,1\,, 1.,1, (Oma) .•1if.é~\I!!t'l.iI)p(,k:t!$ pare cada microcomputador utilizado no treinamento.

ü~.(~\\ ':t-;'''}. jÍ.d~}~~.):er\éiii~;,fll~'AA.,9áS adquiridPara a implantação do Posto;
t .-e',' l I"i' " '-.t." \.t._ •..••. \.U ~,:~\th:r~':.....~....?_: \,';' / .•..r:. • .,.:.'--.

,,\f....~~ '(.\.\\'.l' - , ~ ~~~;~~~Z~\.;r ••• ;[í
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I, em quantidade suficiente para o Irelnamento de 02 (dois) ocupentes dos postos de

trabalho da Contratada deste Órgão, por equipamento, considerando os ocupantes dos

postos de trabalho da reselVa técnica.

pera proJeçio;

g) 1 (um) Flip-chert (com folha. e canelas piloto) ou quadro branco com canetas.

b) 1 microcomputador conforme a especificeção técnica REL.STR.22312009, Conf'lluração

111,a ser utilizado pejo instrutor;

c) 1 (uma) licença de antlvlrus para cada equipamento definido no Item a. PoderAo ser

remanejadas das adquiridas para a implantação do Posto;

d) 2 (duas) impressoras Matriciais de 136 Colunas, confonne a especificaçAo técnica

REL.STR.233/2009, Configuração V, constante deste edrtal, cada uma compertilheda

pela metade dos microcomputadores utilizados no treinamento;

e) 1 (uma) impressora Laser Monocromática. confonne a especificação técnica

RELSTR.23312009, Configuração I, constente deste edrtel, compertilheda por todo. os

microcomputadores utilizados no treinamento;

f) 1 (um) projetor digilal. conforme especificação técnica RELSTR.23712009, com tela

para projeção;

g) 1 (um) Flip-chart (com folhes e canetas p;loto) ou quadro brenco com canelas.

12.4.5. CONFIGURAÇÃO V - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DO ATENDIMENTO I

SISTEMA DE AGENDAMENTO I SISTEMA DE GESTÃO E PESQUISA DE

SATISFAÇÃO (SINTONIA)

a) 20 (vinte) microcomputadoras conforme e especificação lécnica REL.STR.22312009,

Configuração I;

b) mlcrocompulador conforme a especfficação técnica REL.STR.22312009,

ConflguraçAo li, 8 ser utilizado pelo Instrutor;

c) 1 (uma) licença de antivlrus para cada microcomputador utilizado no treinamento.

PoderAo ser remanejedas daa adquiridas pare a implanlação do Posto;

dI 1 (um) Servidor de Rede, conforme e especfficação técnica REL.STR.22312009,

Configuração V;

a) 2 (dois) palnéia eletrOnicos, conforme a especificação técnica REL.STR.22Bt2009,

constante deste edital;

especificação técnica
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.) 5 (cinco) microcomputadores conforme a espedficaçAo técnica

REL.STR.22312009, Configuração li, sendo um com kit multimldia (lertor da

OVO/CO, caixas de som) e software pera execução de arquivos multimldia

f) 2 (dois) conversores de interface EIA--4851Etheme~ conforme e especificação técnica

REL.STR.22Bt2009, conslante deste edilal;

g) 2 (duas) dispensadoras de senhe, conforme a especificação técnica

REL.STR.22Bt2009. conslante desle edital;

h) 2 (dois) mini notebooks - nelbook.s ., conforme a especificação técnica
REL.STR.23112009, conslante deste edllal;

k) i (um) Flip-chert com folhas e canelas piloto ou quedro branco com canelas.

I) 19 (dezenove) tecledos de oplniAo, conforme

REL.STR.23212009;

J) 1 (um) projetor digital. conforme especiflCaÇAo técnica REL.STR.23712009, com tela

pera projeçAo;

12.4.8. CONFIGURAÇÃO VI- ORIENTAÇÃO

89

b) microcomputador conforme especifteação técnica REL.STR.22312009,

Configuração 111,a ser utilizado pelo instrutor,

c) 1 (uma) licença de anUvlrus para cada microcomputador utilizado no treinamento.

PoderAo ser remanejadas das adquiridas para a implantação do Posto;

d) 1 (um) Servidor de Rede, conforme a especificação técnica REL.STR.23712009,

Configuração V;

e) 1 (uma) Impressora Laser Monocromática, conforme a especlflcaçAo técol

REL.STR.23312009, Configuração I, constante deste edllal, compertilhada por todos o

microcomputadores utilizados n~ trelnmnento;

(um) projetor digitei, conforme especificação técnica REL.STR.23712009, com tela

a) Microcomputadores conforme a especificação técnica REL.STR.22312009,

Configuração I, em quantidade suficiente para o treinamento de 02 (doia) ocupantes

dos postos de trabalho da Contratada deste OrgAo. por equipamento, considerando os

ocupantes dos postos de trabalho da reserva técnica.

12.4.4. CONFIGURAÇÃO IV - ACESSA SÃO PAULO I E-POUPATEIIPO



oI 1 (um) projetor digital, conforme especificaçao técnica REL.STR.237/2009, com

tala para proj&çao;

d) 1 (um) Fllp-chart (com folhas e canetas piloto) ou quedro branco com canetas;

(WIndow., Media Player ou equivalente);

b) 1 (uma) impressora Laser Monocromática, conforme B especificação técnica

REL.STR,23312009, ConflguraçAo I, constante daste edital, compartilheda por

todos os microcomputadores utilizados no treinamento;

.) Equipamento de som (caixas de som e mk;ro1onel) compatlvels com o tamanho

da sala e número de partlclpantes;

f) AcomodaçOes mlnimaa para 20 participantes, com espaço suficiente para

realizaçAo de dinâmicas de grupo e simulaçOes de atendimento.

g) 1 (lJT1a) mesa de apoio para material didético:

Qualquer peça que compOe o KIT deverá ser slJbslitulda pela Contratada, a qualquer tempo, a

critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada ou inadequada para o uso:

Caderno dl!l ESlWclfitaçôe~ léGniclJ\:I

Pos1,('l Pour'l.;"tt~lTlru" BOTUCATO

• 21enços

• 1 malha de lã

• 3 jumpers (caso a funcionária engravidar)

Substituição de Uniformes

13.2.1.Entend•..•e como Inadequada par. o uso" peça que apresentar:
• Manchas claras ou escuras pennanentes. com danificação da cor originai do

tecido;
• Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado;
• Rasgos em partes do tecido, fora das Aress de costuras, cujo conserto só seria

passlval com a coIocaçAo de remendos (eventualmente os rasgos próximos à area
da costura poderiam ser eliminados refazendo-se a costura);

• Tamanho Incompatlvel com o usuário.

13.2.
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h) Carteiras com pranchetas para 08 treínandos.
13.3. Reposlçlo de Unlfonnes

13. UNIFORMES

13.1. De.erlçao Geral

Os Kits deverAo ser substituldos em sua totalidade com a seguinte periodicidade ou sempre

que quaisquer de seus itens estejam desgastados antes desse prazo:

A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes para todos os ocupantes dos postos

da trabalho do Posto, conforme QUADRO TOTAL DE OCUPANTES DE POSTOS DE

TRABALHO - item 11. de acordo com as quantidade. abaixo definida.:

, 3.1.1. O klt do uniforme m•• cullno deverá con.ta,. no mlnlmo de:

• 2 calça.

• 4 cami&aS de manga curta

• 2 camis.as de manga longa
• 2 gravatas

• 1 malha de lã

.13.1.2. O klt do uniforme feminino deveri con.ta,. no mlnlmo de:

• 15al8

• 2 calças

• 4 blusas de manga curta

• 2 blusas de manga longa

13.3.1.00 Klt masculino:

• 2 calças: a cada 12 meses;

• 4 camisas de manga curta: 8 cada 12 meses;

• 2 camisas de manga longa: a cada 18 meses;

• 2 gravatas: 8 cada 18 meses;

• 1 malha de IA: a cada 18 meses,

13.3.2. Do Kllfemlnlno:
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13.4. Eapeclflcaçlo Técnica doa Unlformee

13.4.1. Doa Tecldoa

o Par. a confecçlo da8 •• Ias, calças femlnln•• , calça. malcuJinas e Jumpera
(aalopete):
• Composiçllo: 100% poliéster (tolerAncia de + ou - 3%):
• Ligamento: Sa1a Z 2 x 2;
• Largura por metro: 1,50;
• Tecido: Cosmopolita. ref. 41638 azul marinho noturno - Tecelagem Panamericana

Ltcla. ou similar.

o Para a confecçlo da. blusas feminina. e caml.a. ma.cullna.

Blusa feminina
• Composiçllo: 100% poliéster (tolerAncia de + ou - 3%);

Ligamento: Se1e 2 x 1;
• Largura por metro: 1,50;
• Tecido: Fontaine. ref. 40866 branco. Tecelagem Panamerlcana Uda, ou similar.

CamIsa masculina
• Composiç.âo: 33% algodao e 67% poliéster;
• Largura por metro: 1,60;
• Tecido: Cedrofil. ref. 0002 G1 • branco. Cedro Indústria T6xtil Ltda, ou similar.

o Para a confecçao das malhas. uniB.ex

Deverá ser 1ll1oo% acrllica e antialérgica, raf, 100 - Lansul- preta - 3 fIOS.

o Para a confecçlo doa lenços

Mlcrofibra (100% poliéster), possuir tarja com 5 an de largura na cor azul marinho

noturno, formando um triângulo, com medidas laterais de O,85m e base 1,20 m;

Os logotipos deverão ser estampados ou em silk screen;

Os fundos obedecerão as seguintes cores: branco (atendimento), azul (supervisão)

e vermelho (orientaçAo).

o Par. a confecçlo das gravata.

Mlcrofibra (100% poliéster) na cor azul marinho noturno com listras nal cores

branca (atendimento), azul (supervlsAo) e vermelho (orienlaçllo), a dentro 08

logotipos do Poupatempo

Os logotipos deverAo ser estampados ou em silk screen

As padronagens dos lenços e gravatas poderão ser verificadas em qualquer dos

Postos Poupatempo em funcionamento.

/J
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É o Termo de Garantia, fomecldo pelo fabricante do tecido alou confeccionlsta contra

defeitos aparentes elou latentes, visando o atendimento ao que dlspOe a Lei n .• 8.078

de 11.09.90 e o Regulamento Técnico de Etiquelagem de Produtos Têxteis -

ResoluçAo n,' 6, de 19/1212005 do CONMETRO; abrangendo os tecidos

(encolhimento, resistência e solidez) e a respectiva confecçao (corte, costura,

aviamentos, medidas), excluindo--se os casos de uso ou manutenção inadequados das

roupas por parte dos usuários.

Deve'" conetar n. etiqueta:
• Composiçllo t6xtil do produto

• Nome ou razêo social do fabricante do tecido elou confeccionista
• Identificaçllo fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista
• Pais de origem
• Indicaçllo de tamanho de acordo com o tipo confeccionedo
• Tratamento de cuk:lado para conservaçAo através de slmbolos alou textoa (ISO

3758 ou NBR 8719)

As etiquetas deverAo ser fixadas às:

Camisas masculinas e Blusas femininas
• Centro do degolo. na parte trasaira, sob o colarinho/bainha

Calças maacuHnas. calças femininas e salas
• Internamente no CÓS dianteiro esquerdo

13.4.3. Do Deulhamento de Confecçlo e Desenhos

o SAIA SOCIAL FEMININA

Oetalh •• do Modelo

• Talhe social, com cós, 1 botA0 e 1 caseado no sentido horizontaJ na parte de

tras, enchance no traseiro, vista embutida com zlper, 2 pences dianteiras e 2

traseiras saindo da cintura, abertum em continuaçAo da costura traseira.

Co.tur ••
• Coslu"", com máquina 1 agulha ponto fixo para fixaçllo do zlper, vista e

paspontos, em máquina de interlod< bitole mlnlma 10 mm para o fechemento

das laterais, travetes no acabamento da vista e inicio da abertura traseira,

Over1oek n88 partes desfiantes do tecido;

Pontos por em: 4,0 a 4,5 em todas as costuras,

Aviamentos

94
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e filamento de poliéster para Ovenock:

Botões perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a vista e de 10mm para

as pontas da gola:

• Colarinho e entretela pré-encolhidos:

• Linhas e bot6es na cor do tecido;

Botões extras na parte Interna.

Etiquetas

Compo,lçao léxtll do produto:

Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confeccionista:

IdentltlceçAo fiscal do fabricante do tecido elou ronfecclonlsta;

Pais de origem;
Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

Tratamento de cuidado para conseNação através de slmbolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719).

40 1421 UI46148.I50~152 154 16& \58 180 162

Tolerância

.'-D,5em 36 36 40 42 44 46

+'.1 an 48 50 52 54 ~ 58 60 62 64 66 66 70

.'.1 em 42 43 44 45 46 47 46 49 50 51 52 53

50 51 52 53 54 55 ~ 57 58 59 60 61

.'-1 em I 26 26,5 27 27,5 26 26,5 29 29,5 ~ ~,5 31 31,5

+'.1 an 75 78 n 78 79 80 61 62 83 64 85 66

o CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA

Oetath •• do Modelo

• Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com botão e

caseadas, frente aberta com fechamento através de 8 bol6es e 8 caseados (no

pé de gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla

entreteladaj,.r:rylingas long8s com punhos rechados com botA0 e caseado, 1
,_,t.,.\j'.}\J,J'

" l •.J ~Só.chaoado retangular no lado esquerdo, com um botão, costas com pala e
\.'o \ '•• \ .. _ r' ',\\ll- ')~, ••.

,.~,.,.' -, __ ':.1..:p""'. lf"/,áSJ'. 'O qO.c:e,I!tro.
,_ \~'.- . ,.' .') : ;JlIJ• 1'''' \;' •.••'.., ,,' ,':\'J I.,...•. i;. r .. ~ .•. ,;;.~, •.••.• ~. ':. "a"''' ..,~~ ;"..•• ,~;),.,'.a'1 9 Io:.;,~::.,., ~1'r,'t~' .\~t
..~,i():~'&.~',.:,;.,.{~" ';;~':t.ÇJt>~C

.\\\<, b<\C' . y t .' .'
:.:.l..•.O~':\ .~(\CJH~t".\ ~•. to. ~~
.\\.~ ~t?," r~~
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Oelelh •• do Modelo
• Colarinho entretelado com pé de gols, pontas de gola presas com bota0 e

caseadas, frente aberta com fechamento através de 8 botoes e 8 caseados (no

pé de gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical), vista dupla

entretelada, mangas curtas com bainha fixa, 1 bolso chapado retangular no lado

esquerdo, com um botão, costas com pala 8 prega macho ao centro.

Costuras

Cilt1errl() d~ EVJ)(lClíIC:<l<.jOt:S ltl.£utcm.
P:'>S.tn POUrlltf!.mf)o BorUCA TU

Etiquetas
ComposiçAo téxtil do produto

Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confecclonista

Identificaçao fiscal do fabricante do tecido e/ou oonfeccionlsta

PaIs de origem

IndlcaçAo de tamanho de acordo com o tipo confecclonado

Tratamento de cuidado para conservaçAo através de sim bolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719)

34134.1381~iN:i:J44:1.6L48 150 152 164186168 I 60.

• Linha de titulo 80. pollesterlalgodl'oo ou 100% poliéster para fechamentos e

pespontos. Titulo 120 e filamento para costuras de Overtoc.k

Bota0 perollzado 4 furos de 14 mm de dlametro

• Zlper de "ylan (marca YKK) com cadarço na cor do tecido

• Unhas e botões na cor do tecido

• Botões extras na parte Interna

o CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA CURTA

~~DESP
TacnoIoti" diI lnformaçio

~
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Dotalho •• do Modolo

• Calça social, CÓS postiço entretelado a forrado com 3,5an de largura e

enchance no traseiro, fechamento através de colchete, 7 passantes viste

embutida com zlper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura lateral, 4 pragas

frontais • sendo 2 de ocada lado e 2 bolsos embutidos com um vivo na parte

traseira e um bolA0.

98

Etlquetae

Composiçao têxtil do produto;

Nome ou razAo sociaJ do fabricante do tecido &lDU confeccionista;

Identificação fiscal do fabricante do tecido elou confeecionista;

Pais de origem;

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

Tratamento de cuidado pare conservação etravés de sim bolo •• elou textos (ISO

3758 oU NBR 8719).

Coatu •.••
• Costuras com máquina 1 agulha ponto fixo para coIocaçAo de CÓS, fixação dos

bolsos, zlper, vivos dos bolsos, vista e pespontos em maquina 1 agulha ponto

corrente para o fechamento das laterais e entrepemas (costura aberta com as

bordas overiocadas). com máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente para o

fechamento do gancho traseiro (costura aberta com as bordas over1ocadas),

travetes nos cantos doa bolsos e no acabamento da vista, Overtock nas partes

desfi antes do tecido;

• Pontos por an: 3,5 a 4,0 em todas as costuras..

Avlamentoa

• Linha Utulo 80, poliester/algodlo ou 100% poliéster para os fechamentos e

pespontos e linha 120 e fihwnentos para Ov~rtock;

• CoJchete metálico para o fechamento do cós;

Zlper de nylon (manca YKK) com cadarço na cor do tecido;

Linhas e botOes na cor do tecidoo

o CALCA SOCIAL MASCULINA

0"1;',;

40 42 44 48 48 50 52. ",~ ',51.58 50 82

36 36 40 42 44 46

+'.1 em 48 50 52 54 56 58 60 82 64 66 66 70

+/-1 em 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

+'-1 em 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

+'-1 em 59 59,S 60 60,5 61 1,5 62 62,S 63 63,S 64 64,S

+'-1 em 75 76 n 78 79 80 81 62 83 64 85 66

~
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Etiquetas

Composição têxtil do produto.

Nome ou razAa social do fabricante do tecido elou confecclonistso

Identificação fiscal do fabricante do tecido elou confeccionista.

Pais de origem.

Indlcaçao de tamanho de acordo com o tipo confeccionado.

Tralamento de cuidado para conservação através de sim bolos elou taxtos (ISO

3758 oU NBR 8719).

=

Aviamentos

• Linha de titulo 120, poliesler/algodão ou 100% poliéster para todas as costuras

e filamento de poliéster para Over1ock;

• Botões perolizados 4 furos de 12 mm de diêmetro para a vIsta, punhos e de 10

mm para as pontas da gola;

• Colarinho e entretela prtHtncolhldos;

• Linhas e botões na cor do tecido;

BotOes extras na parte Interna

• Costuras em interk:>ck bitola mlnima 7 mm para o fechamento das laterais,

ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, bainhas, barra e pespontos em

máquina 1 agulha ponto fixo, arremate nos cantos do bolso;

• Pontos por an: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.
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Etlquet.s

Composição têxtil do produto;

Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confecclonista;

IdentificaçAo fiscal do fabricante do tecido elou oonfecclonlsta;

Pais de origem:
Indicação de tamanho de acordo com o tipo conf&CCionado;

Tratamento de cuidado para conservação através de slmbolos elou textos (ISO

375B ou NBR 8719),

30 32 34 36 38 40 42 44 48 48 50 52 54 56

44 48 48 50 52 54 56 58 60 82 64 68 68 70

22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 28 27 28 29 30 31

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44,5 46 47,5 49 50,5

29 30 31 32 33 34 35 38 37 38 39 40 41 42

85 85 85 85 85

109 109, 110

23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5

. BLUSA SOCIAL FEMININA MANGA CURTA

Detalhes do Modelo. Colarinho entretelado com pê de gola, frente aberta com fechamento através

de 7 botOes e 7 cassados (no pe de gola no sentido horizontal e os demais

sentido vertical), vista dupla entretelada, mangas curtas com bainha fi)(a e

costas com pala;

~~DESP
Cudcfl'w dl!l E'ap41ClfFCnçÕ£lS lt-Gnie,ui

Po.••to PoupAtltmpn eOTue"" TO

TecnoioIl. cb Inf~o

38 38 40 42 '44, 48 48: ,50 '52 54:, 56 58 60 52

38 38 40 42 44 48 48 50 52 54 58 58 60 62

52 54 58 58 60 62 64 86 68 70 72 74 76 76

24 24,5 25 25,5 26 26,S 27 27,5 28 26,5 29 29,5 30

35 38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 4.6 47 48

33 34 35 38 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48

69 89 89 69 89 69 69 69 89 89 89 69 69 69

111,5 112 112,5 113 113,5 114 114,5 115 115,5 116 116,5 117 117,5 118

22 22,5 23 23,5 24 24,5 25 25,5 28 26,S 27 27,5 28 28,5

O.talh •••• do Mod.lo
• Calça social, cós postiço entretelado e forrado com 3,0 em de largura e

enchance no traseiro, fechamento através de botA0, vista embutida com zfper e

dois pences traseiras e dois bolsos.

Costura.
• Costuras com maquina 1 agulha ponto fixo para colocaçAo de CÓS, fixaçAo dos

bolsos, zlper, vivos dos bolsos, vista e pespontos em maquIna 1 agulha ponto

corrente para o fechamento das laterais e entrepemas (costura aberta com 99

bordas ovenocadas), com máquina 2 agulhas defasadas ponto corrente para o

fechamento do gancho traseiro (costure aberta com 88 bordas overtocadaa),

travetes nos cantos dos bolsos e no acabamento da vista. Overlock nas partes

desfiantes do tecido;

• Pontos por em: 3,5 a 4,0 em todas as costura&.

Avl.mantoa
• Lin':':'jltulo BOpoliéster/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos e linha

• < \'Ó"1~,,ara costuras de pespontos e Overlock;

_ < ü,,"~';",:~~tã~~~Olizado 4 furos de 14 mm,
• ,~p~(\',._~\) ~ZIDetdal!>:lon (marca YKI<) com cadarço na cor do tecido;

.•'C)~\.' .,~ 4',:). , •.)\\<' •.••~"\~1 /"'
''i.\'':- <,.,1)' -. ";,, .!v tlnhas'e ""tOes n r do teddo,

'\t~) l't,\.,' .••.\.... • '\ ( S"t\A"') (\\) ,'"
,.?~~"•. ,!~~'\~,~cJ'> , ••\ •.•~~~, ~~ lBotOià'extr a parte Interna.

~~,\).,)~~y~;,:;~,::"."p...,." 99 ~
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• CALCA SOCIAL FEMININA
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• Linha de Ululo 120 poliesler/algod.Ao ou 100% poliéster para Da fechamento.,

caseados, pespontos e pregar botões e linha 120 e filamenlos para Overfock;

• Bolões peroUzados 4 furos de 12 mm de diâmelro para a vista;

• Colarinho e entretela pré--encolhidos;

• Linhas e botões na cor do tecido;

• Bot6es extras na parte interna

Etlquetaa

• Composlçllo têxtil do produto;

Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confeccionl15ta.

IdenUncaçao fiscal do fabricante do tectdo alou confecdonlsta;

Pais de origem.

Indicaçlio de lamanho de acordo com o tipo confeccionado.

Tratamento de cuidado para conservaçllo através de slmbolos elou lexlos (ISO

3758 ou NBR 8719),

NumeraçAo ".'

P~~~~I~~i:'
~

36.

ToIerAn",

38 40 ,.42" 44 ~~ ': ).~.: ";60
. '.'~> .'.'.~":.;,-

52 66 58... 80'

pesponlos em maquina 1 agulha ponto fixo;

• Pontos por an: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

Aviamento.
• Linha de titulo 120 po/iester/elgodAo ou 100% poliéster para os fechamenlos,

peaponlos, ceseados e pregar botões, Unhe 120 e filamentos para Overlock;

• BotOes perolizados 4 furoa de 12mm de diâmetro para 8 vista e punhos;

• Colarinho e entretela pré-encolhidos;

• linhas e botões na cor do tecido,
• 80t088 extras na parte Interna

Etlque_

• ComposiçAo t6xlil do produto

Nome ou razAo social do fabricante do tecido elou confeccionista

• Identtrtcaç.Ao fiacal do fabricante do tecido e/ou oonfecclonista

• Pala de origem

IndlcaçAo de lamanho de ecordo com o tipo confeccionado

• Tratamento de cuidado para conservaçAo através de slmbolos elou lexlos (ISO

3758 ou NBR 8719)

80585841 ..4&, :'.50 .52' 5442 . 44

+/-05an 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

+1-1 an 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 68 66

+/-1 em 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

"'/.1em 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 57 58

+1-1 em 60 60,5 61 61,5 82 62,S 63 63,S 64 64,5 65 65,S 66

+/-1 em 66 87 88 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

102

Detalhe. do Modelo

• Decote em V na mesma cor da IA, sanfona' remalhada com largura de 4 em,

punhos com sanfona remalhada na mesma cor da IA com largura de 7 ano
barra com sanfona remalhada na mesma cor da IA e com largura de 7 em,

ombro com cadarço de poliéster com 1 an de largura e ombro com cadarço de

poliéster com 1 an de largura,

o MALHA DE LÃ COM DECOTE EM V MANGA LONGA UNISSEX

46 47

66 66

48 49

57 58

285 29

77 78

44 45

82 64
46 47

55 56

275 26

75 76

42 43

58 60
44 45
53 54

265 27

73 74

39 40 41

52 54 56

41 42 43

50 51 52

25 255 26

70 71 72

36 37 36

46 48 50

36 39 40

47 48 49

235 24 245

67 68 69

+/.05cn 35

+1-1 em 44

+/-1 em 37

+/- 1 em 46

+,- 1cm 23

+'-1 em 66

Detalhes do Modelo ~
• Colarinho entretelado com pé de gola, frenle aberta com fechamenlo através

de 7 botões e 7 caseados (no pé de gola no sentido horizontal e os demais

sentido vertical), vista dupla enlretelada, mangas longas com punhos fec:hBd:~

com bota0 e ca&eado e costas com pala. "'-- .l---h
Costuras V l>'
• Costuras em Inlerlock bitola mlnima 7 mm para o fechamento das lalerals, / 1

ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, punhos, bainhas, barra e

101 ~ y?!
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Avl.mento.
o Linha 120 poliéster para costuras de Over1od<;

• Linha na cor do tecido.

+[_1= 78 80 82 64 86 89 92 95 98 101 104 107 110

oIerêncla

~1= ~ ~ ~ ~ M ~ W ~ 68 ~ n n n
~1= n ~ ~ G M • ~ ~ N M ~ ~ W
+[-1= 106 108 110 112 1'4 116 117 1'8 1'9 120 121 '22 '23

Etiqueta.

Composição tllxtil do produto;

Nome ou razão social do fabricante do tecido elou confecclonlsta;

Identificaçao fiscal do fabricante do tecido elou confecclonlsta;

Pais de origem:
IndicaçAo de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

Tratamento de cuidado para conservação através de slmbolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719).

Aviamentos
• Unha 80 poliesterJalgodao ou 100% poliéster para os fechamentos, caseados e

pregar botOes e linha para costuras de pespontos e Overiock;
Bot6es peroUzados 4 furos de 12 mm de diâmetro para a abertura frontal;

• Linhas e botões na cor do tecido;

Bot6es extras na parte Interna.

56

67

78

M

68

74

52

85

n

~
64

70

106 110 114 118102

48

63

68

98

48

82

68

Etlquetaa

o Composição tllxtll do produto

• Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou confeccionista

o Identificação fiscal do fabricante do tecido elou confeccionlsta

Pala de origem
Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

• Tratamento de cuidado para conservação através de r.lmbolos elou textos (ISO

3758 ou NBR 8719)

Costuras
• Costuras em intertock bitola mlnima 7 mm para o fechamento das laterais e

ombros, bainhas, barra e p8spontos em máquIna 1 agulha ponto fixo;

Pontos por an: 4,0 a 4,5 em todas as costuras.

o JUMPER GESTANTE (SALOPETEl

Detalhes do Modelo
• Vestido gestante com 1 prega macho no centro da frente, ume prega deitada

de cada lado frente e costas, faixa para regulagem presa na lateral e amarrada

no ~~~.;. das costas.



(Adurno d& E9p6ciflca;:6~ '(,;,clIic::av
P06tO POUpM&mpo BOTlJCA TU

UNIFORMES. Especificações Técnicas 14.CRACHAS

FULANO DE TAL
Ahtf)lJt:JIltt

106

14.1. ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS DOS CRACHÁS

• Medida. do crachá: 54,Omm X 85.0mm • vartical;
• Material do crachá em PVC branco vertical;

• O nome do ocupante do posto de trabalho deve ser escrito com maiúscula na Fonte Arlal,
em Negrito, na Cor Preta e Tamanho 11;

• Inserç.Ao de foto colorida 29 x 22,28 mm com fundo branco centralizada;
As atlvidadas "ATENDIMENTO' ou 'ORIENTAÇÃO' dave ser ascrita com letra maiúscule
na Fonte Arial, na Cor vennelhe e Tamanho 11;

• OefiniçAo das cores utilizadas nos k)g08:
Azul: pentona b1ua 72 C (100% cian, 79% maganta);
Preto: pentone blad< C (100% preto):
Vermelho 100% magenta 100% yellow;

• Posição do. logo.:
o logo do cabeçalho com espaço de 4 mm do toPO. centralizado;
os Iogos do rodapé _o vir com aspaço da 5 mm da direile
para esquerda e 5 mm da esquerda para direita;
logo no meio cenlraUzar entre os logos da direita e da esquerda,
espaço de 2 mm de .baixo para cima.

• A forma de inserçAo do nome elou logomarca da Contratada no crachá será definido pelo
Poupatempo após assinatura do contrato;

• Acessório: porta crachá rlgido leitoso na vertk:al medidas 54x86mm Internas com presilha
com alça leito •• Oacaré) e cordAo.

U/~<i'-

r.
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• Cumprir as posturas do Municlpio e 85 disposições legais Estaduais e Federais que

interfiram na execuçAo dos serviços:
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15. SERViÇOS GERAIS OE APOIO
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15.1. LIMPEZA

E de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de serviços de limpeza, asseio e

conservaçAo predial no Posto Poupatempo, que têm como objetivo a obtenção de adequadas

condições de salubridade e higiene. com a disponibilização de mão-de-obra. saneantes

dornissanilários. materiais e equipamentos. A Contratada devera responsabilizar-se pelo

acompanhamento e fiscalizaçAo da presteçêo do serviço de limpeza de todas as áreas do

Posto Poup.8tempo BaTUCA TU. de forma que as mesmas sejam mantidas limpas e em

condiç60s satisfat6rias de uso durante todo o periodo de funcionamento do Poupatempo.

A Contratada obriga .•• a:

• Nos pontos estratégiCOS do Posto Poupatempo, os vigilantes deverão portar rádios de

comunicaçAo, devidamente licenciados junto aos 6rgaos competentes; e manter um

rédlo com e administração do Posto para contato com a empresa e comunicaçao

quando hower necessidade de atendimento a alguma demanda do Posto.

A Contriltad. obrig •.••.• oJI:

• Responsabilizar-se Integralmente pelo acompanhamento e fiscalizaçAo da prestaçAo

destes servIços com observância à leglslaçao vigente aplicável, de forma a assegurar 8

qualidade doa serviços, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Prodesp junto

à empresa contratada para esse fim.

• ReaponsabUiZar--se Integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da preataçllo

destes servtços com observância à legislação vigente aplicavel, de forma a assegurar a

qualidade dos serviços, de BCOrdO com 08 parâmetros estabelecidos pela Prodesp Junto

à empresa contratada para esse fim.

15.3. COPA

t: de responsabilidade da Prodesp os serviços de copa, que compreendem o fornecimento de

café e chá para os profissionais envolvldos nas atividades da prestação de serviços do Posto.

15.2. VIGILÂNCIA A Contratada obrig ••• a:

• Manter afixado no Posto Poupatempo, em local vislvel, o número do telefone da

Delegacia de Polida de Região, do Corpo de Bombeims, dos responséveis pele
administração da Instalação e outros de Interesse;

É de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de prestaçao dos serviços de vigilância I

segurança patrimonial no Posto Poupatempo, que deverão obedecer às seguintes

disposições:

• Deverá ser e)(erdda por vigilantes devidamente uniformizados e sem a utilização e porte

de arma de fogo ao longo do perfodo de funcionamento do Posto e amado no perfado

noturno e fim de semana;
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A contratação destes serviços nos Postos Poupatempo tem como objetivo o transporte de

documentos, malotes e equipamentos leves e pess,oas, devendo a Contratada:

• Responsabilizar.ae pek>s bens (relat6rios, fitas, disquetes, materiais diversos) e

equipamentos que transportar, mantendo Inclusive sigilo das informações referentes aos

documentos confiados à sua guarda;

• Prestar os serviços de transporte por melo de veiculas adequados;

• Rasponsabilizar.se Integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da prestação

destes serviços com observância à legislaçao vigente aplicável, de forma a assegurar a

qualidade dos serviços, de acordo com os parAmetros estabelecidos pela Prodesp Junto

à empresa contratada para esse fim.

15.4. TRANSPORTES

\107

• Çq.4lbOm com 8S Policias eMI e MlIItar nas ocorrências de ordem policial dentro das
t\\'~:•.\"..'0 '•..;~:f~~talaç6eS do Posto Poupatempo facilitando, no posslval, a atuaçAo daquelas, Inclusive. ~'.\..~.i:\~,.:-I\.\)~~lnlil~'de testemunhas de eventual acontecimento;

:i.1lJ'") • -<) .'" ~•• '~. ,,~,\. ",-S.
'I' '\t--'\ .••. ,~.~.~' .••\'" ~,,;~ ~/\.p;/õt}klr\.(Jl-1ng~de vendedores, ambulantes e Bssemelhados àslnstalaçOes, sem que
'~,. f' •••."'l" " v ' :\Í'~~(\')\.-,~~ -c'~ ~ '~,"".~ •.,<,;1\' ':~~ ,lT; l_ejam~vldas !ílãmenta autorizadas pelo Poupatempo;

•• ~ ~ •• ' 1"",- ,')', ~~: ••\v't"'t.",.,\",~'" •••••~•.
.••.":~"t\'\. '-{<\\.)0. to'. . ,,,~. - Colaborar . ~sos de emergência ou abandono das instalações, visando à

10-..;\'.... ",r.<" ~ CjJ:',t ,:.Of" çao d,.'cbndiçóes de segurança;
. .~'(. ~.(f'()
C'ol'~. .. c..'J'y~"'.du

..1'. ~".',"'(.•. ~\l~~~~~"1~tr.

,'~"':,~::;:~;:~.~~t
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A prestação dos serviços de apoio ao cidadAo, englobando copiadora, pap&1aria li fotos
sera de responsabilidade da contratada.

Introduçlo
Na área destinada ti exploraçAo de serviço de apolo de papelaria, reprografia, fotos e afins
sara permitida a comercialização dos aeguintBa produtos:
• Cópias reprográfK:8s

• Impressos e formulários de uso do serviço público
• Material de Informática, material de esaitooo
• Jornais, revistas e afins

• serviço de fotografias coloridas 3 x 4 (3 fotoo) e 3 x 4 (6 foloo), em papel fotognlfico

OBSERVAÇÃO: o responsável pela exploração deste serviço daverá manter, no mlnlmo, 2

(duas) cabines para fotos com 09 respectivos equipamentos; 2 (duas) mâquinas copiadoras;
baJcAo para atendimento ao público e balc40 para dlsplay de material, para possibilitar a
reallzaçAo dos serviços, nas medidas 8 quantidades acima e com boa qualidade.
As atividades de prestação de serviços de papelaria. reprografia, fotos e afins obedecerão
às seguintes disposições:

o O funcionamento dos SBNlços de Papelaria, Reprografla, Fotos e Afins, nas
dependências do posto deverá ser oferecido em horério coincidente e limitado ao de
operação do Posto Poupatempo.

o A limpeza, manutençAo e 8 eonasrvaçAo dos espaços ocupados e equipamentos
utilizados na exploração dos serviços de Papelaria, Reprografia, Fotos e Afins serAo de
responsabilidade exdusiva dos respectivos ocupantes, que se obrigam ainda a evitar a
acumulaçAo de detritos ou lixo e tomer as precauçOes necessâriss à preservaçAo da
higiene.

o As áreas e os espaços ocupados, as InstaJaçOes e as benfeitorias, deveria pennanecer
em perfeito estado de limpeza, manutençAo e conservaçAo.

o O lixo deveré ser colocado em recipientes apropriados, dentro das areas e espaços
ocupados.

o O dimensionamento da potência básica Instalada da energia elétrica para exploração
dos serviços de Pepelaria, Reprogrefia, Fotos e Afins, de responsabilidade da

contratada, deverá ser compatlvel com o previsto no projeto, de modo a nAo

comprometer o funcionamento do Posto e 8 prestaçAo dos serviços de atendimento ao
cidadAo usuário.
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1&.5, COPIADORA I PAPELARIA' FOTOS

REGULAMENTO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERViÇOS DE COPIADORA, PAPELARIA E
FOTOS:

A disponibilidade dos ve!culos deverá seguir o horério de funcionamento do Posto;
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• Contratar seguros de responsabilidade ctvll por danos materiais eJou pessoais e contra

acidentes que possam ser causados aos passageiros, a terceiros e 80S profissionais

ocupantes de postos de trabalho;

• Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas oriundas dos velculos utilizados,

tais como, manutenção mecânica, combustlvol, lavagens, lubrificação, revis6es, pneus,

seguros, licenciamentos, multas, entre outras;

• Estimativa da quilometragem de 6.000 km 'mês;

• Principais 5eNlços de transporte de responsabilidade do Posto, apenas como referência

para conhecimento das ativIdades previstas:

o IIRGD: 2 (dois) maloles semanais para transporte de caixas, fichas de Identificação

civil, retirada de espelhos e fonnulários de segurança, etc,;

o Delran: 01 vez a ceda 15 dias para retirada de espelhos e formulários de segurença,

etc.;
o Sert: retirada semanal de carteiras de trabalho no escritório do Ministério do

Trabalho, formulários de segurança, etc.;

o AdmlnlstraçAo do Posto: 02 malotes por semana para a Superintendência

Poupatempo; transporte semanal de prOfissionais ocupantes de postos de tr8balho

para eventos, instituições e reuniOes; compra de materiais utilizados pela

Adminislraçêo do Posto; transporte de documentos do achados e perdidos para

devolução 80S órgãos responsáveis;

o Encaminhamento de Relatórios Mensais de FreqOência de Servidores Públicos da

Adminlstrsçêo Direta aos respectivos Órgãos de Origem;

o Atendimento domiciliar para o IIRGD, sendo em média, 6 vezes por mês;

o Cursos e Treinamentos: 2 viagens ao mês para São Paulo - podendo ser a mesma

da entrega de malote se houver coinddénda de data e horário.

• Manter sempre os veIculas em perfeitas condições de uso;

• Veiculo sugerido: perua (Van ou Kombi) com perlodo de máximo de fabricação até 02

anos - para os serviços de transporte de malote no próprio municlpto a Contratada

poderá se utilizar de motocicleta;

\



Reposição média

mensal de 1.200

Reposição média

mensal de 18.000

unidades dos 10

modelos

ReposiçAo a cada

30 ou 60 dias.

e dependendo do

estoque

Reposição média

mensal de 1.700

e unidades.
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Formato: diversos
Papel: off sei 90 gramas
Cores: 1 x 1
Acabamento: ratilado
remalina

Formato: 50 em x 21 em
Papel otf set 90 gramas
Cores: 4 x4
Acabamento: dobrado
r&filado
Número de dobras: 4 dobras
Formato:
40 x 20 em (aberto)
20 x 20 em (fechado)
Papel couché fosco 120 unidades
gramas
Cores: 4 x4
Acabamento: 1 dobra e refile
Formato: A5
Papel off set 90 gramas
Cores: 4)( 4
Acabamento: ratilado

7.500

36.000

12,000

72,000

Incluindo

os 10

modelos

Impressos diversos para o

atendimento: fichas de

manifestaçêo, senhas de

retomo, protocolos

(agandamento,

licenciamento CNH), elou

outros.

O Poupatempo fornecerá as diretrizes e os modelos para a execução da folheteria;

. A Contratada deverá apresentar os le1aules e os protótipos para aprovaçAo do
Poupatempo I Prodesp.

Fillpetas de Serviços

Individueis (10 modelos)

Falder do e-poupatempo I

AcessB SP

Folder Geral do Posto

o fornecimento de folheteria sera de responsabilidade da Contratada, considerando os itens,

quantidades a especifICações a sagulr apresenladas a que constam das Planilhas da Custos e

Formaçao de Preços deste Edital.

~~DESP
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16. FOLHETERIA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CIDAD.lO
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c) a ocupaçAo de fachada.. externas e areas de U5D comum, com mercadoria,

cartazes, propagandas. indicações e dizeres congêneres;

d) a publicidade sob forma de distribuição de panfletos, circuleres e outros;

e) a guarda ou depósito de mercadorias de natureza inflamavel, explosiva ou perigosa;

o Os responsáveis pela exploração dos serviços de Papelaria, Reprografaa, Fotos e Afins
responderAo, por si, por seus empregados ou prepostos, exclusivamente, por danos

pessoais e materiais causados 8 terceiros, decorrentes do consumo dos produtos e

serviços ali oferecidos.

o É dever dos responsáveis pela exploraçAo dos serviços de Papelaria, Reprografia,

Fotos e Afins, por si, por seus empregados ou prepostos:

a) conduzir~se com atenção e urbanidade;

b) abster-se da prática de atos atentatórios à moral, aos bons costumes e ti segurança.

c) apresentar-&e corretamente uniformlzad06 e Identtflcados, de maneira que nAo haja

confusAo com os uniformes adotados pelo POUPA TEMPO.

d) responder pela limpeza e conservação do local.

e) e divulgação dos serviços da Papelaria, Raprografia, Fotos a Afins Mo podera
Interferir nBS atividades de atendimento ao cidadão e no funcionamento do Posto de
maneira geral. e devera passar por aprovação prévia da Prodeap I Poupatempo.

o ~ expressamente proibido 80S responsáveis pela exploraçAo dos serviços de Papelaria,

Reprografla, Fotos e Afins, por 51,por seus empregados ou prepostos:

.} a permanimcia. nas areas e espaços ocupados, em horários diferentes daqueles de

operação do Posto;

b) o funcionamento de aparelhos radiofônicos, alto falantes ou congêneres que sejam
ouvidos fora das áreas e espaços ocupados, bem como algazarras, distúrbios e

",Idos;

f) o exercido de comercio ambulante e atMdades promocionais qua envotvam rifas e

sorteios, ou qualquer outra alternativa nAo autorizada;

g) a venda de bilh'!'.'l"<."d,e" 61é~, exceto aqueles promovidos por Instituições
financaJta5 ;lI'1Yêi'nài\i~~is, dastlnados a apolo cufiural ou fins filantrópicos. da

•.• to ,tp'~í1o;';\~,<to.Í3o;';;~~~ladO"le SAo P :'O,:,"'". ~'\"'~ ~~~..';, ~ ., ~.•\\,:;~',J~,~~",,"r(.\....." ,.'
h)Slnllii:ferii,o ~liajudiôa,tá"-r.o<nOl1iCa visual do POUPATEMPO com publicidada
r.'~' ri~:'Jr ',H '; .•.. :.'tc;"{k..l ~~". 't

.....l',\ç.•..;.,R ......•.. \~,:. I' ,. . •..•,.., .,.
~\}\'- (..rt.;\(.-\ .
\1,( )I,\C:~\\ .••..
'_~t\~C.:
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lwww poupatempo So 90Y bc)

O "Guia de Infonnaç6es - Serviços do Poupatempo. tem por objetivo disponibilizar ao

CldadAo Informaçóes sobre todos os requisitos, documentos e taxas necessários para a

realização dos serviços nos Postos Poupatempo. Este -Gula" pode ser acessado pela

Internet, em totens de auto-atendimento e pekl Disque Poupatempo.

Contém também informações sobre as situações de impacto no atendimento nas Unidades

do Poupatempo, por exemplo, término de senhas, contingências e alternativas de

atendimento.

Estes Sistemas serAo cedidos a Contratada por meio de instrumento legal 8specWeo.

procedimentos, a PRODESP I Poupatempo desenvofveu alguns sistemas que deverão ser

utilizados pela Contratada.
As atividades relacionadas ao Sistema de Manifestaç:Oes do Cidadão estarAo sistemática e

permanentemente monitoradas diretamente pela PRODESP I Poupatempo, por meio do seu

Gestor de Qualidade Poupatempo.

Será disponibilizado um sistema in'ormatizado para a operaç.êo e 8 empresa Conb'atada tem,

entre outras, as seguintes responsabilidades:

a) Manter o .Espaço Opinião. preparado para a man~estaç/lo, com a bancada, caixa de

sugestão, fichas de manifestaçAo em branco, canetas e comunicação visual adequada,

garantindo assim um espaço confortáv~ para a manttestaçAo escrita do cidadão usuário

dos serviços;

b) Organizar o arquivamento das manltestaç6es e respectivas respostas, preparar relatórios

mensais q'uantitativos e qualitativos que expressem o volume e a qualidade das

manifestaç6ea, das respostas, dos prazos e das medidas tomadas;

c) Cumprir a mela de acolhimento das manjfestaçOes, mediada pelo Indlce de ManlfestaçAo

do CidadAo e Número de Man~estaç6es Negativas.

17.3. ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES DE GESTÃO E QUALIDADE

POUPATEMPODOSERViÇOSINFORMAÇÕESDEGUIA

A PRODESP I Poupatempo é também responsável pela instalaçAo, manutençAo, treinamento

e suporte técnico destes Sistemas. Assim sendo. lodos 09 Sistemas Corporativos serAo

objetos de treinamentos especificas.

17.1.

A Administração do Posto terá a responsabilidade, entre outras de:

a) seguir, rigorosamente. o padrão de requisrtos e procedimentos exigidos da população

para a realizaç/lo dos serviços conforme consta no "Gula de Informaç6es - Serviços

Poupatempo";

A Contratada devera fomecer a PRODESP I Poupatempo informações e dados eotalJsUcos

de atendimento, extrafdos do Sistema de Gerenciamento do Atendimento alou

complementados por planilhas e relatórios elaborados conforme periodicidade estabelecida

pela Pradesp a também outras eventuais em caso de atendimanto As necessidades

especificas.

\

17.2.

b) alertar o Gestor de Qualidade Poupatempo para situações aUpica& de atendimento que

não constam do "Guia" e/ou com informações incompaUveis com a prática;

c)

17.4. SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO

DESCRiÇÃO 00 SISTEMA
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• Controle de Estoque;

• CFTV;

• Ponto EtetrOnico;

Caderno d~ [gpiJc!ficaçóc.s .I•..i.cnicuij
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• Bilhetagem e Tarifação;

• Gerenciamento de PABX;

• Controle de Bem Patrimonial;

• Sistema de Gerendamento de Atendimento - Poupafila:

SI.tem •• nlo contemplados - uso Interno do Posto:

• Lotus Notes e Webmail- Ferramentas fornecidas pela Prodesp;

~~DESP
TecnoloP d", ,"'orm.çio~~DESP
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resumidas;

• Visualização da chamada dos números de senhaa por melo de painéis eletroolcos;

• Gerenciamento do atendimento pela administração do Posto e pelo representante

técnico do 6rgAo, possibilitando 8 alterBçâo e reconfiguraçAo das mesas de atendimento,

quanto à fila 8 ser atendida, prioridades de fila por poslo de trabalho e horârlos de

atendimento;
• Monitoramento remoto em tempo real, pela PRODESP I Poupatempo, que posslblUta

conhecer o movimento de atendimento por serviço, posto de trabalho, órgAo e Posto

Poupatempo.
• Geraçao de dados estatlsticos e relatórios para analise do atendimento do Posto

Poupatempo e os Órgãos participante •.

DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOS NECESSÁRIOS • Cadastramento de RH;

17.5.

Sera de responsabilidade da Contratada o fornecimento de recursos de hardware, conforme

quantitativos previstos e especificados no Item 8. Teleinforrnátlca.

CENTRAL DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS

• Outros.

A manutençao e o suporte técnico dos sistemas e os respectivos recursos de

teleinfonnática são de responsabilidade de cada Órgão, Empresa e InstituiçAo participante.

A Central de Monitoramento de SIstemas do Poupatempo, instalada fisicamente no Data

Center da Prodesp, provê os Postos, Unidades Móveis e Superinten~ncia de OperaçOes

do Poupatempo, apolo às atMdades de acionamento às retaguardas e 8compa~hamento

n89 provldêndss de restabelecimento da Indisponibilidade dos Sistemas e recursos de alto

grau de severidade, ou seja, hardware, software, circuitos de dados e caixas de auto-

atendimento bancário, que impossibilitem a realização do atendimento parcial ou total à

população.

Além de acionar as respectivas retaguardas dos Órgãos, a Central de Monitoramento

realiza o registro e monitoramento da ocorrência até a normalização da Indisponibilidade.

Este acompanhamento aplica-se a todos OI sIstemas dos Órgãos, E~presas e Instituições

que partldpam 06tOSPoupatempo.

17.6. SISTEMA DE AGENDAMENTO

DESCRiÇÃO DO SISTEMA

O Sistema de Agendamento a ser implantado. inicialmente, no órgAo IIRGO do Posto

Poupatempo é de propriedade da PRODESP.

Sua arquitetura estâ baseada em Web, com o processamento feito em servidores

centralizados no Data Center da Prodesp e com acesso do usuário via browser.

O sistema foi desenvolvido inicialmente com o objetivo direcionar o atendimento para os

horários de menor demanda do Posto.

no próprio Posto ou
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• Planejamento do atendimento (recul'Bos humanos, ferramentas, datas);

• Antecipação de tarefas de atendimento;

• Diminuição do tempo de atendimento;

• DiminuiçAo de filas e tempo de espera;

• Melhor aproveitamento de recurBOS (redução da ociosidade);

• Maior conforto ao cidadAo;

• Entrega do documento no mesmo dia;

• Aumento dO acesso e da satisfação do cidadão frente aos serviços publicos

• Permite a vis60 quantitativa dos atendimentos realizados, como; tempo de atendimento

e inventário de software e hardware das. máquinas ut~izadas no atendimento;

• Permne a visão qualitativa dos atendimentos realizados, como; pesquisa de satisfaçao

do atendimento em tempo real;

Os agentes do Sintonia &Ao instalados nos computadores dos atendentes. São

responsáveis pela coleta das Informações estatfsticas de quantidade e tempo dos

atendimentos. 05 servidores processam as informações e as apresentam no Console

Cockpit do gestor.

17.7. SISTEMA SINTONIA
Teclado de Pelaull! de ,atf,f.clo

o sistema Sintonia de GestAo de Serviços oferece Indicadores qualitativos e quantitativos

dos atendimentos e da pesquisa de satisfação B eles associadas.

Os tempos informados pelos atendentes durante 8 realização dos serviços são aferidos

pelo Sintonia ..

O sistema emite um alarme quando o tempo médio previsto para a execução do servtço é

ultrapassado ou quando o ~ndice de satisfação do cidadão em refaçAo 80 atendimento

recebido esta abaixo do esperado. O gestor recebe o alarme Instantaneamente na sua tela

de computador.

o sistema é composto por console Cockpit do gestor, agentes e tectados de pesquisa de

satisfação.

o console Cockpit do gestor apresenta gráficos ilustrativos dos rompimentos dos tempos

médio de atendimento e os resultados da pesquisa de satisfaçAo, realizados nos postos

Poupatempo. O conso'e é amigável e intuitivo.

Os lecJados de pesquisa de satisfaçAo &Ao Instalados nos computadores dos atendentes.

SAo responsáveis pela coleta das infonnaçOes estaUsticas da qualidade dos atendimentos,.

Os servidores processam as informações e as apresentam no console Cockpit do gestor.

As opç6es do teclado de pesquisa de satisfação são eacrltas e i1ustrBdas com cores e

lcones. O manuseio do tl!tCledo é bastante intunivo. O equipamento é adequado à

usebllidade e acessibilidade do cidadêo comum.

• Planejamento e otimlzaçllo da carga de trabalho dos postos de atendimento;

• GestAo da qualidade e produtividade dos atendimentos;

• Visualiz.açAo da tendência de violaçAo dos acordos de serviços em tempo real;

• Emissão de relatório. consolidados.

17.8. SISTEMA e-POUPA TEMPO

Inicialmente, o Sintonia estará Instalado nos Órgãos IIRGO, SERT a DETRAN, com

possibilidade de expansão para o futuro.

Consolo COCkDlt:

• Instalado na Administração do Posto Poupatempo para acompanhamento da

perfonnance do atendimento.

118
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Sistema d. coleta. snálla. d. dadoe de obasrvaçlo do uso dos serviço. públlcoe

eletr6nlcoa.

Annazena os dados coletados em banco relacional com o objetivo de se obter maior

Aplicação on-line e móvel que pennite a coktta; dos dados de atendimentos das salas e-

poupatempo por meio de PDAa que, via WEB, acessa a boae de dados em tempo real.

registrando todos os serviçoa públicos eletrOnloos prestados. além das campanhas

realizadas para 08 levantamentos da. caracterlsticas do perr. do usuário e do uso dos

serviços eletrOnlcos.

IJ117

Parmite a visão integrada da dlslribuiçt\o flsica dos computado",s dos atendentes em

cada Orgão prestador da serviços.



17.9. SISTEMA DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Aplicação em ambiente WES (Intranet) para o registro das Pesquisas de Satisfação

realizadas nos Postos Poupatempo, junto aos eidadAos usuários.

flexibilidade e agilidade no processo de tretamanto d•• Informações do uso dos serviços do

e-poupatempo, mantendo-se a meia do Poupalempo da monltoraç.'lo de 100% dos

atendimentos.

Permite realizar pesquisas das informações dos cidadãos usuários e da sua interaçAo com

os serviços eletrOnicos no e-poupatempo em tempo real, disponlbilizand()-l!ls via Internet 8

vários usuérios envolvidos no processo de produçAo do Poupatempo, além dos provedores

dos serviços eletrônicos.

Caderno de: E9Pi?Clfll:21ÇÕ~~ 'Téc.nica,<,
Pô•.o;.!n poupAampo BorUCAl'O

o perlodo para realizaçAo destes serviços esta previsto para, pelo menos, 15 (quinze) dias antes

do inicio da pré-operação e com previsAo de duraçAo de 2 dias (8 horas cada), 8 serem definidos

durante o perfodo de implantação, conforme o número de inscritos.

As pessoas que irao cadastrar os médicos serão funcionarios da Prodesp I Poupatempo, cabendo

ti Contratada apenas a disponibilização do local e infraestrutura.

o local deverá conter 3 microscomputadores e uma impressora, aparelha de datashow, 3 mesas e

cadeiras.

Este k)cal podera ser o próprio auditório do Pasta Poupatempo ou outro local no municlpio, de fácil

acesso, com capacidade de recepcionar 30 (trinta) pessoas.
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~~DESP
~ da Illformaçio

o Poupatempo lem por uma de suas premissas, monitorar rigorosamente a satisfação de

seus usuários. Para tal, são realizadas pesquisas Junto 80s cidadãos que utilizam os

servços de seus principais 6rgAos. Estas pesquisas dividem-se em:

o Quadrimestrals

19. SIGLAS E TERMOS UTILIZADOS NESTE CADERNO

POSTO DE TRABALHO Espaço ocupacional pare a axecuç.'lo de atividades e serviços de
atendimento, retaguarda, triagem e orientação ao cidadão que deverá estar preenchido de forma
ininterrupta, de acordo com a necessidade dos serviços, durante todo o horario de funcionamento

do Posto.
o Anuais

o Espaclflcas

o Anual realizada por uma empresa externa

PONTO DE ATENDIMENTO Poslo de trabalho na linha de frenle devldamenle mobiliado e
equipado para execução do serviço público (como 2- via de carteira de Identidade, renovação de
carteira naclonal de habilitação, entre outros) onde é prestado o atendImento direto ao ddadâo.

o Sistema de Pesquisa de Satisfação pennlte 8 tabu laça0 destas pesquisas, gerando

tabelas' e gréficos para que possamos avaliar a evoluçao dos Postos Poupatempo sob o

ponto de vista do cidadAo.

Este sistema contempla as quest6es .padrao., feitas aos cidadAos e ainda penntte que se

Insiram perguntas especJficas em cada uma das campanhas aplicadas.

PONTO DE TRIAGEM Posto de trabalho para o prt~.•.atendimento ao cidadão, verificando os
pré-requlsitos e doamentaçAo apresentada, condição de conservaçAo, validade dos documentos e

dislribuiçAo de senha para o atendimento.

RETAGUARDA Posto de trabalho para 8 reallzaçAo das atividades relacionadas aos serviços

solicitados, que nao exigem a presença do cidadão.

PARA PRESTAÇJ.O DE SERViÇOS NO

de médicos qua

ORIENTAÇÃO Postos de trabalho dlstribuldos pela érea do Posto a fim d. fornacer Informaç.'lo a
orientação 8 todo cldadAo-usuério sobre os serviços prestados, previsão do tempo de espers,
organização das filas e apoio às chamadas das senhas.

':- •.•.. ';i ••• : •.~:.~.,. "
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CTPS Carlaira de Trabalho e Previdência Social, documento emitido pela Secretaria de Estado
do Emprego e RelaçOss do Trabalho.

Detran Departamento Estadual de Trânsito.

e-poupatempo Projeto que disponibilize gratuitamente serviços publicos pela Internet, por melo
de orientaçAo e ajuda de pnofisslonais. Neste pnoJeto, analisam-se dificuldades do Cidadão no .
manuseio do sistema computacional e no acesso â Internet, como também, os problemas
existentes n06 sitias governamentais.

IIRGD Instituto de IdentificaçAo "Ricardo Gumbleton Daunt", vinculado II Secretaria de Segurança
Pública, responsllvel pela emissão de Carteira de Identidade e Atestado de Antecedentes_

PRODESP Companhia de Proces~mento de Dados do Estado de São Paulo, vinculada â
Secretaria de Gestao Pública

•
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ANEXOS

DO CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

SERT

SGMC

Secretaria de Estado dO Emprego e Relaçoe. do Trabalho.

Sistema de Gerenciamento de Manifestações do CktadAo.
ANEXO 6A - MOBilIÁRIO

ANEXO TA - COMUNICAÇÃO VISUAL

ANEXO 8A • TElElNFORMÁ TICA
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6.A.1

ARMARia ALTO 800 x 500 x 1600 mm (h). AA

ANEXO 6A

MOBILIÁRIO

E.p.clflc.çõ ••••T6cnlc••

o.scrlçAo: ArmArio de madeira com dlmens6es 800 1 5Cll x 1600rnm (hl com 2 portas
de abri". reVllstido cem Iilminado metamlnico. dotado de 3 pratelera" remo'llveís.

Componentes:
Tam~<l superior em made,'ra ao~merada de att.a der\£ldade com 25mm de espessura
revestido eom lan'llnado melarnruoQ de alta press:io de O.Bmm da &spenura na face
superior e Inferior, com acabamento post.forrnlng boleado a , ao. na parte frontal.
Rete~ncia de cor. L 139 Platina - acabamento textur.zado I Formiine ou !limi1ar.
Os demais top<>5dever30 ser encabeçados com ma do bordo de poI"'li'eno de 1.5mm
de espessura cotada com adeltvo .hot me!ting- ,na mesma cor fi tonalidade do
lomin:tdo mel::.mlnieo.
Corpo, porias e prateleiras em lami'1ado me!ernfnico de baixa presdo com 1Bmm de
espessura. na mes,'Tl3 mr do laminado melamlnico do laI~o. Todos M topos vish•.eis
dever:lo ser el'Cabeçados com ft°..ade- polletlleno. A, lateraIs do corpo dever~o ter
1uroç~o o ""do 3 em panl regulagem dos prolelolro •.
~~~adtças metálicas. em numero de 3 em eads porm. devendo permitir aber1ura de

_ Fechadura cem sistema de travamento $rnult~neoa cada 2 portas.
Ponteiras de nYiOn dotada; d. disp()l,itivc para nivel:ôlmlnto, para éJPotOno pilo.
Puxadores de metálK:o$. ".'

.. t,,:'~~'::I~":~".J
• 0" ., .. Ri>

. llt.\:.;;'~~"l)\~~\.\)~-.I'ii~.,<;':;I'>-
,.V~<:."t" ••I)' "Í\.I:" .. ,~\,~ ",,,,,:S.

,".1' .•!\'j -< ~\~.~ ~'. .•.~'"',.•e,.\.' f;.~.•" \>& Cb~'~,.,\{.." .. c:.~~ v'} ~~.
t::'U~.~...~:.• 0.° .,:. ..J "'!,:\.~ ' .~")

'"\i\Q\''' . I:.~;
,\)\\..1 <:f:~ _ ~ .. 124
'I"\.. .\\0 ~,'"\ ,.,\. : (';
, ,\~i;. .-~c...... . \,\,;~L

s~.::~::'::~:~".,
123



C"Ot.'f'W de El:lptJclfite.c.;()es 'h\c.nicü1f
Posto POUpllt&lHpo- BOrUCATU

\.

CtuJcnw da t:vpcclflclIc;õe.s 'J ('cnicus
POISto PQupatempo BOTUCATO

6.A.2
ARMÁRIO ALTO PAAA PASTAS SUSpeNSAS eoo x 500 x 1000rn (hl- A1'a

6.A.3

ARMARlQ BAIXO 800 X ,600 X 730mm (h) - AlI

Descrlç4io: Am1ál1Ode maOOlmcan d1me11S09Seoo x 600 x T.);)fr.m lh) com 2 porIaS De
tsl.N:ir. ItiVttslkJU URJ,! IuwiJlU\kJ lI~tillliliw •.tJulifllj lia I ~tllt:llt:til,~ ItltllUYj~.

126

Compon.nleG:
Tampo supefio, &m mad<lil9 aglomGrada da alia dgnsidade com 25mm da aS~Ula
'<Xi&51idocom laminado m"lamlnico'~ 'alta pr"ssllo d" O,8mmde>••s.,..,.<um na taoa
~ 'J1AI1lll"A mlAoOl. mm """1'_nl0 pn~l-lonnoo bolARdO " 1H1 f' na [,,,rtA ImolAI
Refernncla \le cor : L 139 PlaDna - acalJamBll10 Iax1Ul1Zado !Forrnllne OU similar.
OS aemels toPOS ceverllO ser enC6lleçadOs com 'nte de Dorc<l de DoleUleno de 1,5mm
d~ eSl»""ura col~da can adesivo 'hot melti'lQ' .na mesma cor " ICI1~lidade do
lominodo melam 10100.
COlpO. porto~ o protcloiras om madoira aglomerado do oito dooodado can 18mm do
"'POS.UIS IQwslido com lDininado mQI~mlnicod9 beixa prossão, na m ••sma cor do
larninsoo melsminlco do Iampo. Todos os topos vlslvels ooveroo __ SllCaOOçaOOS
r.om nl11 l1A r>or",l""no A~ !Al1lfRl'< ,ri" NYflO I1A'.AIIiO lAr flllllçAO li <'.Jlr1";'rol p"m
leoUl809m des pratelalras.
DulnUlJiçtr:; ",ttlllIic •••• "'" UÜ1'""U u.. 2 "'U cOOlll'Ullll, <.1uV<J'wPtllllili Ub6,lu," til
160'.
r"chDdura com sistema de travom""lo simutl6neo II cada 2 portos,
Pont()"Q~do oyIon dotllda~ do dispoc~i.o poro ni'-rolomOfllo.pom apoio no piCo,
Puxada". do metáicos.

'25

I

Componantec:
I ampo S1JpeftOr EWT1tllOCJ.,;t.-aB"J!omerad8 00 alto den"ildade oom :ltrnm de espeSSlKa
rA\iA.~ltdomm IAmIMM, mAlnmlnr.n C1ft_fllhl prM~ c1R11.,",mm dA A~p.A~JrnnAfom
wperlor e ll'Er1Or.com ocobOmentopoSl.lonnlnu00100<10a 180' naPlrte frortal.
RtHt:lle'K:i:JW C(.1i• L 139 P~UI~ - tlutUttllltfllO Lt::-:4.UliLêfll'J! FlIuilill:tuu SilJlllill.

~ demais.lovo~ da\'erikl ~er e1~dos CO'-"f;to de bordo d9 pciietileoo de 1,5mm
d~ e,pe:33U'fI colado com ooc,ivo"hot meltinç- ,no me3mo cor e londidooe do
torninado mClnmlnico.
Corpo, pa1m; 9 prntol9nUii \}m mad9n aglor1wrada da alta dçnsidocl9 cem 1B mm d9
it'ip9SSlH'"8 r9~ cem liuninado m9lamlnico de baiKB pmçsi'o, na mesma cor do
:mnlrtnl1o mAI."lmfntM do IAmpl)_ TorIO~ ~ f()PO~ ~VAk MVArttn sç,r iAnN'lhAt'.ndM
com ma De po;lellteno. AS lateraIS ,00 corpo Deverao ter llXaç!lO a ,ClX1ll 3cm pora
lfj(Juli:lVlilll t1i:.1~f)lÜhlltiiIUS.
Suoortcn poro p:.~to:J .~l5pen,&:) em aço fixados il3 18teroi, do bllllirio. dotados de
corrediyo3 teloMópicos.
Dct>lodiço~ motólic.:l~.om numoro do 3 om rodo paio, da ••?,ndo permitir abortura do
180'.
FQochoduro£ com sisl9ma de !rovamento simuiUmt}o a cada 2 portas.
r-'Onlf!lrA~{1Anyton Y1nlfJ:if\.<; l'1ft 11Ispcr.;,tl'vn flIlrn fI"A1AnwotO. Oi "polO m f)'!'>O
PwcAdor9S 00 ffi91a11COS.

o..cl1Ç11O: P.rmt1r1O oe IT'8OOlra can <lJmenslleS 800 " 500 x 'IOOOlml (h) com 2 POrtas
00 (1[,111. (I::tv~:JWu COIII hmilteUo lI't11U1aíllico. t,..vlat.lo W 1 l.iIult:::lltiiltt U:ffftuvl'ttfl •• Ij 3
Sl..4lOrtes.pma pas185 '5us.pElnsas.
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5.,1..4
EBTAÇAo DE TRABALHO Il600xBOO) x (1200xOOO) x730mm Ihl • ET1

o.unçMo; MnI tonl CVfVHn ~ tun $~W (t60011IlOl • f12001CSOO)z 73Omi'l1 Ih;"
wm •• ~ <k l'n8dCtJ. rncs:Jdu U»lI lamntIc» ~~ aaoR:.ew.u. metaka. c;iItNcM~
paM. t'onc..t& anM ••.to d..- ~ ~ p.a~ ÔII ~ko. 51••••.• a,o DOr.•.• ~tlI •
~ paq ~1oC8 CPU GOtonlpu'.adOf.
AC~lLn". pts.da'tC'.crc:ompclOlDpo"etxoI w:rtcnlltO ~1c3~01\ NI~., dcmoc:to quo
""J""(U ~eMP'lVl;Mt1W.""'.;..n,,:JI'lOn'nMbtdI'..*,~r.M'l tMnrrwn.1I !>ftnI,"M
liK.lo dU """;lO lMIIl:zaJ1r'11" IICtU.wtJo IIliVltll.~_.u.;au w U$UIli••• IIIIlllCn. wn W, •• U CUllÓUW
I'lw»•• ilIo i. ~ q;H KfNoaAm MfIbclMno lIIc!O~
A estnJJJr. e 0$ ~es noolll& CIe'«fn pemu1It 8 J,JItapoaçlO oe mesu tom ~ cm~ ~
e-hl.,. CJfe ~ badlI.llO. pNf'Iêls t.nIo ftO \a.jo ete C'OnIpÁ'I'erto 12Dll1"lWn C:wtO no t&d:J c:o-t 1(;08""""

A!iI._ ••,1ikI ~ .mrllhl.UJII .•,lJ!I'C1uJullpM1lll'I.~waJtlt6JkJ,

6.,1..6
ESTAÇÃO DE TRABALHO (tolO'd'OI • (1200.50.) .T30mm (h) • ET2

DncõrIç'Io;. ~ \.UIl W1WU" t:lVU'lJIld"Cd tUA \Jit'M:l~ (HOOABOO) .1 (t20Qa000) ;a
730mm (h), «lnI f&nlpo de mPdcim ~lÜo COWt bminodo rrdombico 11tOI1l&do.sobre c,tMUAI
fl'l4lUiea. ~ ~ p~ ~ta. arde lIõlIfIo b~ :l.tn e-Ihae: PaI'"IIpasagem do fi.,.~
gaveta l'(J(J~e stJpOI1t' para cdOCaçaoda CPU oo~.
Ao eúUtUFA dm pob deve ••.•. a-np«oU por eüu. Yeniuris c hbI"=' hcriloI'1:ai.$ em baI..ans.o. de
modo que aa peç_ Y9rticail • M PJInk; hvriC_ estej3m a 2OOmm.d" Iacb da tampo <:.unI

104WmrT1 e 8.t1O mm- dO lldo do tampo c:om 120lhrn. ~ IlIMe fl10'01mentac;r.a de USl2rKl

~~I'f'rW,.~IIWIIUUf.U""""'I~I;U~lI ~:.Wt: ntNel"'II~ •...Jd5IfU ~~.
A ednlUõI e 011 paio •• frlMItAm dnem peWlfir a jllcfaJ'Ofo-1l;Jo de. I"fIIe&:JS com p&rleit3
conÚJu.:id~ c!. nU'.a •.• que Uotio Ibad~ ~ p•.••• tanto na ~ Ó!' tompÀ'1'M'to '1OQ,\m
(01'".0 no t<tdO tom '<lOO'nm
A3 fneMl! ~ indu ~ '110autre" de 1nOdo. gwen" 8 ~ do COIIjllnto.

,..1

Compojll'Mr.s:
_ TUIIIIXJ~" lftcaJ\::io~ WI,fb'~lIlW l.Jt!aI'..a tw-r'SÍlli'Jtt CJtlll~ml'll lJtt,IiI2i'~. ,~du toln

lomhBdc rnc'>8rfIifltoD de dtJI pr~~ de ll.8mm de ~9Uf1t -naiBce '!Wpcrbrc tomtnedo
IlIGiamnco di! ~ pt'KS1o. n3 fre- itrl",fflor.
Rekrenda de tOl': L 139' PJa(ila - aeabalT.erT.(I renuraooo I Forrnllne 00 sJm~r.
O t«ttpo dc-teró ser dotadco de IJ'!., <!Iberlums pora ~m de Ulbo5, I"n:rnlrtll~ tom
peçUIl de n';b1 injItl»);.
O topo, Eto:JkKOl do litdO am 8 anillufa, deVeu' :IN m:abeç.sG a:Jm (leffI cheb tk: P'Ve.
~ li t8O'•"'lIl,;ÜI<Idu tl cuWdu w 4'new.h Nosl ~n ••is~, w ~ de;vtnauWl
enco~adoo ccn fita 6e bordo d. poIie'lIeno. 1,6m'" lia eepeI-&UI'l). ~obd. orn adaoNo
"'hnIrTW!fir(J" O,.ftl"lC:I~tifw""""".rcbrrtf'M\lt(Nrh"'m~~r"íttl

_ Painel t'mrItIl em aa\CI'Tte:rado com 18 rmt de espeossura, ~_comWnlna:1olTdamj!llCo
de baixa pt'eSo~ N.lIleSma wr do tampca. O~ p.ilnéi. fmntlIo dcwTAo eM.OSlAr.:IC' ao tanpo
• knr:l orroxim~IlR',.n' •• 2éChll1l !to pico.

_ Pr-f..rhidut:<; m'"!t4!Kaol.J"AI'" 6vtçAnd" l""""hll'l:lK na"fW'ÇAAM~~
_ Canas em cnapa de aço n.- 20 (095n'fll).dir.ensoes 10 x 7$ nn. can abertlru p~bl;U

pari a tomadas de tllélrica em \;tmI dua <alt'.- e 3 IiorTWtdas de: &õaic:n!tc~ ra Wr1l. o:orn
Iu<'açAo uniYerul811 cada bdc 00 ~

_ I-m~ IV! r.1WI\;K. ~NIl ~N! "(.o ~1f1 (fl,!ol!'vrm). fUIf'I ~nNrnll!Aml:I'lth

no ntro erT.fe dlIas rteSU IUstaposla$ pen'r'lttrdo O apoD (X),1t1floO dO cabearnenlO.
_ E~ufura: eml\b» de.tlif.O UM'~. nllni"u ~ t,::.mrn.dtt ~~ol, tratdmenlcanti.

WY<.Igen'I•• ~enIo de plnnn com tna 11r--6 ~jticJl, h.acor, d'U'::il pb!vla s.mi
nU)! "'lrlnn.nvR (~::Ipnll"lA. m JlI~ ~ ur Atf;\"'AA M pnm...-aor. f1fl nop,n, r1OA:Yl«. M
dnipu:.iw ~)<tu.r~Ydrtllltll""'.

_ Ouporte pera cr"J em chapa de aço r." 1$ (1~) pufurada,. (.(Jmtntlefflef\b e
xabam&ntD ig\.laic lO ~ .sll1J1urn., rnt:Kfc ao l31Ipo pcw melo de l) p~s aJ:o.
atJmiI)liftet de:2~. ca~a p~a. Osfuros elatJtapa~rao pemlllr pel1eu ~UIaÇ30

_ -::~~l em ~ do' Iço ,...,0 IO,06nlml, pot'll e$eMdCT o ~b no Ircd» a'1lTc
." ;tJ"~'",""";UllbfXKtn,~npefolado:.fmnb.lc!~mnH.

•..'J '"L;- H""~'" rJl,U, t{W\ptIl't~t1\. ~'" I'm pnl,,",UPN", 1'lII'!'<h7Arrt\ lU't\I'fl "",rtM I'6l'!t;\W'm;

..,~~\~1\()t'aJ, ~r?"
,_ ~ ••• S'" ••.••. ObSel""~~Cit.NU;i

'.~'Jt:,~:.:.'~,\Oi;~l,\~~'':,6< ~'"". lo
~""\Ja.c:..~~~,:"\,\, 'r ~ .0.~, .>_. 4">!~ ~I<. ..-:>.
~p.'''.. _',.'...• ;<.~"" <!' 128:~~;~::~~~i~_~,-' ~\I ~

\
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C.81pMH"':
_ Tampo.m madGira aVomoradR dQ etta dansldtJde com ~m dg gçp.iôK'IlJa f-oatHlo eom

iflmhAtto mAlltmlnc.o dA llltA ~'>Ilo ,'tA O.Amm nA ~~In ri" tlV.a ~IJ('Kri"I' A lJItmIrIACtol

molamll"licc d. baila ~ nll face "ferb.
Refet6'\dode c:a: L 139 Pk!Iina-Dalbamento 'uturlzacb/Forn'iJineO'J smler.
O tsmpodevw6 sw.' do&8do d& t"'s abwU'.s pa~ p8Sugt.m d& cab::J5• .-remah.dft com
peç.'S de nyb'l ~.
O lCPO. ao lOrQOdo ladO com A CUV8tuT8. oovera ser enalbG(;86O cem pef1"I Ch~ de pvc.
WI:lttlJ;.) ~ 180". WM:tUUKMJ• wlt.Uu tIO tllJlomunuJ. Nu!:>Wi'ntn 1tdJ5, U$ ~s WYe19u
~ ~ com fito de' boJdo de. poI6tMno de ",6mm de espnSU'tl. cdodo. com
edHHo • twJ4 rnelting"'. Da ~tM d..,.Ic ••, da WMKINlI cot' do Iaml'\.ed()
melMnlmeo.

_ PAnAI fIn'\fIlI em ~ rnm 'ft mm l1fl ~"'tr", ~nNl rrrn IRml'U'd"l

IllbÔflnlf'liu)dY lJtliJtttPl~ l\al urvsr,1tt WI W Hflpo. ~ u-léíS hOll~ Ut'tVl8u
onc.oster.se DO tDmpo. ic. II GJrOJ'imadamen\8 2501ITYl do piso.

_ f"Orewfbu<.t\M rnet!ska3 pore fuleça" de perafuwos M3 p6Çm de ogomondo.
Ct'1h8!1 om ~ do eçn n.- 20 (O,05lnm), dimonsl'Jos 70 • 75 mm. cem tlborfUfM
pfQVIstM rara 3 ~ dA .16tice €IfTl~ dA'i calhK • 3 bmfv:ktg dg a6g1C8J,gWonia
nll OI"'''. FIm rNl" lR.'1nnnt"'"fIO

_ Emendas de CtlhOs: (IeÇ!J$ em theOB <le 01;0 n-.2Ç (O.9~mn. 5Cbres:mbS tIS ClJO'J c.lttes
do ~ jU~tM. petTfliir.do o "paio ccntillU) do UtboamentO

_ C.hJtura: em t\bOS de aço com e!P8UU .• mlnlm8 de 1.!.mm de 85\'."-Ir •• tRDmento
an\! ~' • .abwnonb de pwltl.'l"a com hnt. • p6 ClI~bt.a, na cor dnu pAsma
lemL10Ka 1.l4Unzajit.. t);. apotoÇ no pKO dIliIvorAa , •.. elr1l\lOÇ co pontliWU dlI M}tor..
<tomdoS.de O~ pera l1\I9Iemento,

_ SlJl)OI18 para CPU em CI\S>a de 8(:0 n. '10 (1.52rrvn) pertl •.e<le. com ntarrsnlO 8
ltCtJt'.amenlo iguais tIO' da e~ru'~a. iblldo M ~ por l1llilio de ft p«eflnos 5Jlo.

't'" ._~~:. ~Plr..nYn,cabeça panela. Os t..tro's ch chBpl!I deven\o penrwtr perf~e

~,~~';~.IronW em el\6pe dei eço ne'lO (D,05mm). pe'1l e"Oflligr o ('~ no IrIHho
";l' ~ ~ ~ entra dU8~ ~sas ~tas. ot5ervedO peb lado tront811dos meses

".' \.. srS,:~"eJ.i:{lftSlt, tipo porI8-ob)OO:l. ntOId8<18 em Jd&tteno. Ol'ISlI1.8OOOsotn,p&I1IS met.ilro'i

.....~~\'ó\,5<...'~~~li.

C'~\.:i~;~(:::Si~?~~
-~; ..3~i



•
Cauunw de Eiptlclficaçôes 'fti-en;cél:lI

P()Sto Poupatempo aOTUCATU ~~DESP__ dalnfonnoçJo

•
CudUI1lQ det E\lpt.'clfitll<jol!l5 'Je-cflic89

P05ta Poupat&mpo BOTlJCATU

6.A.6

ESTAÇÃO TRABALHO CANTO 1 (1400xaOO)x(1400xaOO)X7JOmmth) - ET3

6.A.7

eSTAçÃO TRABALHO CANTO 2 (1400x800)X(1400xaOO,x730mm (h)- ET4

Compon-nt •• :
TlIlOpo liKll me<:klifn ogk;mlHooa dw Ilha denSldode tom 25tr,m d9 esp.vçt.um rliW8Sticb com
Iarr,~o melamlnlco de b!lfl(a ~ nos ClJas Teces et:t IAmOO.
R~It.lelllib UII \.'UI. L 139 Plalfltt -II\:tslltWl~tlt.P lW(.tui.£utJu: FUlII,IJili'" uu shnildl.
O k:ur.po d~é ser dolodo de trtsobert...m P«¥lI ~Q4!m do eebos aIT$mat0d03 com
peç os de n}'ton inj4Xa6o.
t' ~. oa longo' dM Iooo't. ct)m 14l.Unm, etll'vw* IUM" .n('~çadO com per1Il~to de •..•Vt.:.
bOIaadO a 160' , 8naJhca1l> e ccA8ao 80 ogkJmer800. Nos demats ladOS. os ~opo~ oWJer80 S9f
tmeobeçOOCt50t.OIh fil:o: d& b:lrdo de poijeU~no de 1,5mm de ~wro. co'«b com otIe~l'O
'hot meI~ •. <h enCtlbeçttmonlo) d~~o ~f de mesmo CClI'do klminodo rndomÍ'l'ro.

Ofrscriç'o: M~ tJ~ L:OIUlxikJ~lllJtt ~ (1t!Ins:;, W tlsltlt,:~ lt:I: lU:llIttflO ou ~lIUtl \JUtlS IUtrilll.s d~:;:J::':~~~:e~==~==~~£~~~:U7';:~~ltj~t=
d. pain41Sfrcntais Of1cM ,.rfb fbtedas duas cal"" P"'III ~8m deliaçAo
."- A!õtnll. •." ~ pAA dA\tfl ~ (".IYn~ nor Runo; YA"r.A~ fi hm.I,,'" tTw17nnll\lr:. p.m flnlRnrn. dA
r1iUJ'J qW tiS uvçtr:o .,~Ih.l:thi \t US PIIhl<Vts flUlidl) ~~ltt.i1tl11 U 200fllll ~ Il'IlJu.s du IUlIIVO L:UUI ti
curvattxa.
1\ o~•..utura c CD po:nóiG rrontoi~ dO'iOm J:Um:ti' li jwtaposiç60 de Moço::o c:;)m pa.1":dtQ
~OfltnJidade dos cohos qu. ",,"Aofb.a,j" 00'5doi, pah.\.'<i"'3nt.k.
"-'lo mw."A",~rllo flXRrlM lUNI' ACl. ClIl!.r•••",.CA InOl1O•• (JA!"1trt •.. li 1'l'\:1Ihl11r1~ l1n ("•..~lnlo

O.,crlrlo: "'19$0de c.:Jne,.oo ertrQ duos '1Iekas: ~9 estoç~ de trat:plteJ ou ,""v. dU85til~•.as d.
m~s:a.; ~nd(u18re~ 9fltrQ ',H. com dn-.Q1lS~S (1.400xl3OO) t (UOCx£!,)()) III 7»nrn (h), (om
tempo je mocJelrn revestido C01, ontnac-o ma'mllnlCo mo •.••adQ sobr'3 estruUa met.alk:B. dotada
dtf poil'6:!l ru)nUli!t onde !!Ituao rI)CPdB~dU8!!1wlhn pore pos.sewm de 'ku;!Io.
A estr\lturo 003 p.~dne 3~r compo3to pol &1)(0$ve1tcais e h!nt8a- haiZonl!:lls em t:donço, lJe
medo qu".,Js peços .•••õJrticais e OS p8in4ill frontais 9StvjfWll n 250mm dO<Ji lados do la.'TlPO cem
14UUmm.
A eslrunso 9 OS Palnét5 rrontats de-..em l)E!rntr' ti jUS:apos.ltoo <1& m~as (::()11 ~:ta
Qnflnlidede ~os calho!. que.s6t6o nxadn nm dois painéis fh:mtDl,..
A3 me3OS. Soef4c flxodos U;l'..m Ô3 ClAro!, de modo o g«tmtr o ~QbildcY.lo do oonp,lo.
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~;DESP
T~iI da klformAÇio

Caderrw de E9poc1fu:ações 'fé-cnicn'<i

PMto pouJ\"tRmpo BaTUCA TU ~;DESP
~ da Inlormaçio

C~ldt1f'!"lOd~ cspccifn:;"c;oos -rt,"cnica'll
PMto Poup ••tBmpo BOTUCA TO

Do.orl~: Mc:o com dirncno6c:1 800 JC900 x 730mm (h), com tempo de moccim rc'wC!t1Klo com
1~1T'llt'VV1l\ l'T'ft,1,mlml"'.o rl'\Of1f$Wh U'tlfA R~tnJlU'''' mp~hr.JI. l1of~ :1fI! pwriP.t fmnlAI nfY1P. ~lo

fi.udêt~ÔlAfS çilll\ltS~l:t pô::C:tiôt\"U'1 ~ libÇao.
A etItnJtuTados. pn ~w oer compoda por ei.ae Yertic3c. hOIot.c hcrizontair. em balanço, de
modo que as oe(a5 venais e aparei tnnal este,an a :AIJm'll de um dOSlaacs dO t~JX).
pernlitindo. li'llf'C mat'Ímentaç.60 do ~ d" n~. bem como o c.onforlo ~o M ~$5Oa.s
que esó'.-.m •• rtadn no lado opoIit6.
A estnaura e o palI"eI1rOf"!tal de'fem ~ti'. cuando~. perfela cooDnuJd3CJeoas: cal!"lõlS
que ~lIO fiXD&Dfi:) p~inelfronlci.
As m"ogo;.ser:b fiGdas umiU às ou~, de modo a g:trMilir a ~latlilidaM do conjurto.

6.1.012

MIiSA DI: APOIO 800. 800 x T30mm - M&5

&.A013

M&SA DE APOIO 800 X SOOX 730mm - M&S

Ooscrlç&,. rA.::so l:un di:.It'~800 x ~ •. 73::>rnrn (111,UJIIIUlIlIVU tk IluJeilkllt:'I':::ilitlu UHII
laTtn3do melamir'Voo montado sobre estruturo mitClirica, c:b:.ada de painel honrai cnde ser:\o
hr.riJoll,;, dnAs; c':i'ItA~ P*'ill""~~m rn! h ••c:#Wl
4\ t::sl1\IIUI1:1 ~ ~ (~~ ::it:I W!llJX'sla (.UI ~ikU::i yt1,litÃlh. t: htt;~ti hotiAJl't\Cf;S eln UaI:JfIÇ~ :Je
fTodoque :n peç3Gwrticai~ e o p3inel frontal ~ejam a €-or.m da umeos laooodo b~ com
compnmerto &!l)'rm, ~1moo 8 II\lre rrnvtmen1~ao CO l,;,suano da mesa. bem corro o CO'll010
nece.s.Ario à~~s~ou que e'oIrrerem ~errl~$ no laco~.
4. es7utlJra e o painel frontal devem permitir, qu;wY.Iojt.llilapostati, p&rfeitl c.ontiAJidGde das C.íl:~
QUe..".ao ftxadaS BC painel front.1.
A3 rYIc:::m~ seroo fumda3 umos to OUlrDS. de rrodo D g3rnntir 8 e3tllbifidadc do ccn)_nIo.

~

CotrV:)O.,.onMS:
T::lIIT'lpO C1'l"lmadcirn ogIol'l"'Ctll.cD de alta dc~sid8d::: oorr. 26mm de ~~'o 1'tl'Ie3tido CMI'l
1;n-,in;lrt1!\ mP.f.-minirn rFt FJt;t (T~<;;..\n rlP O.Arrro rip. ~f'.õ;Jlr~ n;:I bt:p~lf1P.'inr P Rrrtr;wio
IIeianllltW deba~.aVI~ 'Ia rdUf it'1~,ÍU'.
RefElf"ltnci..'1 de cor: L 130 Platina acabamento teld",nzado I FOfT"'1Jiflf!' ou t.im~nr.
(l tJm"fYl ~Wd ~ rtr.rN!n OP. l11:.rt'\ SVl:"!r1II"'~ ~rq ("A,,-~m rP. rltln". óYTp.IY'A':v1A~ mm
peçm d~ nt'on injctllco
C t::»J>O. em um do.la~ do-larrpocom900mm. devera a.Ef" enc:ab&çadO comperfil cheio'"'
PV\';. ooleaOOa unt. eneatm10 e cd:a<tJ ao agIaneraco. Nos tjemarslaQ)s-oo tampo. os
top.>3 deve.-Ao !oCrc:nc.abeç.ed05 c.em f~ ce bordo de p;)(íebeno de 1,!.mrn de c-~~SJ;a.
col:ad.:;; com aéE!'sNo "'hot mP'ing~. Os ~nC'"abeÇ1lmentos devf'rão 9'!"f da mE'''ima cor do
larT1inad., melaml:l):O.
Pnincl 'rata em agomcrodo com 18 mm do CSPC3lUI'ü. 'o-'C:rtfdo con lominado mclOM(nieo
de oaig p~ na me~ ("O( de. bfTl)O. O pai~1 frontal df!Vri enoowr 00 tampo p. fjca~ <J

êllJfu.rJ~fuf<Jft~!l~ 25Clnlll tJu ui::iu.
Pn:Y:f buChas mctMan para flXaçlb cf;:parnh.,~ nas peça, de aglomerado.
C",ri•••.=K P.m r~ rlP. ~:l n G /O tn.9f.mm). rt~ 7fbt75mm r.nm MP.rflf"fl'\ r'lrP:Viva~
J}CItCl:2 ll,)'1Il:i~_t.It= eln.k.:a f:fn lF'" cJati CêlHwb e 2 1(JI~S cJ~ IWLa'llrlef:JlIi:llht ouha .:lI1'1
'Ulaçt'io univers31
Ernlndas de ca"'as: peçao em cIl.pa de aço n"20 (0.95rnm), sobrel101US' duas ca',..•••de
rre~~ j'J~tap0s.ft3,~mútindo o spoio ccnlnuo de cebeenertc>.
ESVutura;.em t\.Ibcx de aço'com mpes.sUf1Il rt"lnil"lla d9 1.5mm de espesiln, trotamer-to.<Ulti-
fern¥,)enl e aub.:imento.de pintura ro.'l1 Unia a Pô ele.ost~llca, na cor dr.za patina sem~
I~ textuiUld8, 05 apoios no piso dcverào ser elm~s Oe pa"lleiru :te nyk>n, dot8!DS de
di0p09lMl para ~arreoto. .
Peço fromal em â':-3Pft,ê:Íe aço 0'20 (J.9Smml. pa-a esconder o ca:>eamerto no 'J"ecno 9l'Te
du~ mc!:oo i~5. otnervadas pelo 1000frontal d.i::GrrC5a5.

01>0., quan(jó'g ~ç~.'!"l'jXQíeto.....e<utM> complelo
. _i,r'" '.~3,1,; \;" •• ~ \,,:...•' r

" :f"'\' :..~~'.•".. "...Jt,<',.n"G').1
'\ó;) ,.•..•...r:.. "',\~J, .• '~"I ~\",.J '('l-'

J;'o:~''.";:t~:~;~~>~:i~~:;'.''(~~~.fJê)\~~,
.•.;,.~\\Ó".~:\\\'.;\.<_:'-,.

1.\'>, ~ .. C'~\~.,.
'~:f'\:r..~\.~'
'v.'..

Componentes,
Tõ'tmpnftn m:v1~ir" A~r.w11l riP. Ak. 1~cirlA.'Mr,.nm ?fnm ti", 1'!~'QJra rf'!~!dirln rNTt

luru,l:SOO lI~"llillil,;u dlt õ:IllG :,)f~ \Jtt 0.8n_1I dti ~}U •• I,", r~ SULJefU t= Icllllif,wW
ffW'laJTl!nco de baj,(a preo.são fl3 fac.; i.'lIerior.
~,.,tl!(P.ntvll'1f! rnr' I l:i~~.ahAA _ ~rJlt"AmP.ntnff'!:IlfIfi7.tn t "t'lIT'd'nf': nu !Ymfw

O tImpc; de...ef'il, $el""<bt4do de: d.J"u aber1U'"-'$ para ~em ~ c.abo$, arrel'T\o)t"'Ga~ CO!l'
peças d. nylon injetado.
O topo.,. err, um dcs lados dO :ãJ1lP) cem I:SOOmm. IlJ'110 ao usl:àno da mesa. de¥efa ~r
cnca~1lldo com perlii cheio de PO/C. boleado a 1fO•• e:nc.ai~i!I.jOe- coia.1o 1IO agkl>T1Cf«b.
N05 dl!'mais lac'os do t:arrpo_os tbr.os deve,ão ser enc~ados' com fita de b'Yd':)de
poIlesti"eno de 1.5mm de espessura. colaaa com aOesNo -hei. meUIn:r". Os encate;.amertos
dCVCfll-o ocr do tnC21\O cor do larrinDdo mdominioo.
Painel fronbf *m ag~ rem 18 lTom de e~sura, f&\lKIido cctn tõlrnin3do me-l;n1fníro
de tJaba r.re9S30 na rresma cor 00 tar:1XJ. C pairei fJmtal ~era encostar no B'fl)O e ncar a
oproJlimodaflcnto 250mm do pia0.
Pffl"••.rhl~ mrfAlir.a. •••pWA fi)lAÇAo di'!: Jlo"r.'''1SI''IR n;K ~.a.Ci tP. ao~
C<tlllii::f em LJIdPC:' d~ ilfOO lf.- 20 (0.£6"11). lJiUtt=ll~ 70&75111111. ,"UII CllJot:Ih.~ J.tt't:\ii~lCi

para 2 t~ d, G'ét;r.ca 8fT, UI"'\3i /Í3E. calha e.:2 loT'Odas de tógiCaf::u1d0ri3 na outf3 oom
fUraç:to untv8'"W. .
C~dGs de c3has: pC'Çn em choça óe eço n"'2O (O.sSrrm), sobrepostas di ~3 c::~ha3de
me~ just;podas. permitirdo o :;poo contf,.-Ul) do cabe.arTli8l'\to.
EfitrUlU"a.: em tJbOS oe aço com esc>esSUf'9 mlnJrru de 1,5mm de e5f/eSSllra. U'a"JIl'.enn riM
fcJTUgefYlC ~_~,~c pintura can jnt. ti p6 cler~. m cor cno .obline :scmiM
foKa ~~, 'p'apao no ~ dever.\ wr 3r.r1H de ponte-ir~ de rr;4on,.ó::Jt.:Jtbde
dl.~d"" llB(à;;welamento.
Peça 'rcnlâ C""lNlpa dC,llÇOn"20 (Q,U£""'l, p••.• cscord:r o c8b<:&'rc:llD no 1!lXho enlre
d~I"esa~~Ul~.l~adO pelo lado 1rontal das mP-'i03S.

.....)~.,~"'. ,t. ....~f,. (\<.\"'-J,
(,\:\.\ .1;.••.,:. '\';~._tt:i"- (' \~-- \'";

.;.\." OP'~.!:)~. ~. d"-'é~ .. ção v~r h'oJelo e><e<UMl campelo
\. '\'\. ••~~{.)t;:••.i:;...•"~~,\:\ ~~~--; •.(':.': \... \:.~).

.d;' ':i..•~.r~':,\.".\."....:., -)/.,ç;......-- .,e" ,.,.r ...'Ol.,,'''' . ~w I

o\K~&~'.0. "
#.t"<..~ .' ~\( •.

\~' ," ...~\)
'I-~.~",f:V'

~,
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Cadt.'nw de E-VPifÇlficll::;õc.s -'"i.culcus
P<x'õtoPQupat&mpo eOrUCATU ~~DESP

T~daln~

~

Cadurno d& E»pt>Çlfrcn~'ôes .rl>cnfcl.l1!
P06tO Poupo1lt&mpo BOTUCATO

6.A.14

MESA DE APOIO 600 x 600 x 730mm - ME7

6.A.16
MeSA OI! APOIO 1200 x 600 x 730mm - MI!S

a
~
~

"' DeX"ftio: Meso com dimen~3 eco " 600 }\ 730nm (h), tom lompo de mDdeirarcveatido tom
laminado rnetaTl'nico rT<ll1t.3do sobfe 9StrlT.lI"a metalica, dotada de ~Íl'" frOf'JUI onde 'er'o
fixadas duas calhas pa-a passagem de f.açao.
A e3tn,iullI d05 pés deve 3eI'"'='O~tD PC'" ei)Os 't~rtiC8i'3 e ha*3 horitol'llais em balan;o, de
modo que as peçaç ~ajç e o p;ineJ froll131 qc;t ••.jam a bOmm de>LWn doç lacoç do bn"'po,
J:etrnlUndOB .'¥Te movlmen.taÇaoc:o usuArtoda mem bE-m c.omo O cor1onc neceSSé\f'o às pessoas
Que C3ti'wCJCfl1 :)cntooo:l no !odo Dp«to.
t.. estrutura e o p..'Hle-!frCf"ll:JI de'l.'E'm penn;tir, quan<lo j~ttl~s., perfl?ita ccntihl!idede das calha<J.
cue ~:kJ fiKada" ao p;)~""Ie1 'Iunta'.
NJ metl3n se-r50 fixt'd:31S umaa às ol;tras, de mooo G gornntlr a et.tabi,lidDde do conjunto.

Compononca;
Tampo em madeira agiorrerada de ••lia densid.ade com :.lSmm dE! 81i:p85&U-.:II r9Ve5tid> rom
taT'ltna<1Omelarnlnlco oe alta pre£Sáo de O.8mm de espessum riS lace 9UpeOOI e Imnhaeo
rnelftninicc de bciJla pre~s!o na face irter1or.
Rafer~ncia de cor: L 139 Pario:) - lleabam9nlo texturizldo J Famitne OUaimiar.
O tampo Oeverâ ser dotoCo c:Jeduas aberturas pala passaQelll, de, catos, arrematadas com
PC~03de nyk>n ;rfctodo.
:) Inflo, All um MS 1.-.1o:c;.f10 ~.<:tInrnmm Hllkrm, r1P.vP.ra ~r pr;w";lhP.ç'ldn mm !1f!rttll11f!Kl rlP.
DVC. boleaoo a IBC" • encaixado e coladO ao aolomeradQ. "'05 dermts ladoS dO tarnoo. os
:-cpos d:vcr40 ~ cnc ••b<::çadcm. cem filQ d'C, boroo de. poIietílcno de 1.5nTn de ~PCOOUro,
::OI~ r.om ~$IVO "hOf mP.-1tInO'" ()~ P.nNl.'lP.(wr.f!f"I1M ~1JP.f~ ~f'f' elA ~C!.mi\ rrr ~n
i.arni.~o melarnlnk..o.
Painel frcntal am ólgome.-OOO a>m 18 mnl de ~tp9awra, nJV9-cldo com lamin;Jdo melamlnico
iJe baixa preS5a) na mesma cor (lo larq:.:>. O pairei r~~ devera encl)s.tar no timp<) e ncar a
aproxirro.damerte 2~m do pi~.
orevar buchas meti\ka~ para tiQçOo da p;;uafusocnas peças; de aglornQr.ildo.
Calhas em c,''lapa oe aço n.o 20 (O,ff'..ATlml, dmeflSOes 7OX15mm. can atefturas rxevtstas para
2 tomadas de e~mcn em uma dM cahM e 2 tomada, de i6gieal\eldonio n. outra.
Emendols de c.alhasI: peças em chaPA de atO ~ O,95mm). IObrepodas á d:nl cat~s. de
r,~:;;j~lH::f,. Jlt!fflililK.lv U itPQiu (;ulillluc Uo~ •• nt:lltu,
E3lrut1Jr9: em tuboo de aço COMc:JPcoo,ummlnirra óc.1,6mm cc ~ trntl1mcntl) atti.
fP.fl''¥f'1 p. w:,;m;vnA'lrn t1f1:pmtllr::l rnm ttnl~ :t pt") p.J~lrtN~ttr'.a. na ror t'J,OHI patttlM !llif'fTU .•tl')I:W',;\
lt:Xl.~iLaôt.t. O:) ~fJUÍO~ !lO f,ioo Ut:~lau Stl etl.!ê:.Yés. ~. "K.d.~l~ üt: 1I)'luet,tkA.~ Ut:
d£positNo para nive-brren\o. .
""1I!'Çó'l"rontttl f'fT! r.hnp.~C1P.'a;o n~1'11 ttJ,~), ~ra ~rfTW1ff o r.~$WTlp.-nt~ m trP.('.hoPnlrp.
duasmeW50 iLi.5I~5t.!$.,O~ad9:' peloladofrontalda!;~.

nr

( , "

o..ctlflo: ••.•••• com dim.,..a.. 1200 ll:eoo x ?3Omm Ih). com t.mpo d. mad6lr. r..,..lido com
lan'iMdo melemlniçO mort.do Iobr •• .tn.tuJ. metllJic:a, dot8dII ct. plintll fl"Dl'i:of or'ld••• rio
fixada.duea ulhas parll p.sugem d. fiaç60.
A.estrutura cIo,.p's d.~ ••r composta per .h,o, WI1Ieai, e ~~ nor.zDl"tais wn DafenÇO,de
modo ~ u pYÇa~ ~•••.tiuj$ e o p.lir* hcntol •• llltjdfll a 60111"."de U'll li", IlICbI du tempo COt1\

comprilnentu1ZOOr:mn. ~lritindc1. k\lI.'TlO',il~lltllÇigdo~riod.n'fla,lIell' c.onl,;)O conl'ol"lo
necenArto .5 penou que "t•..•••..em Mn1ede11t no lado q:lOI10.
A •• 1nJtU/"a • o palr1l!ll 'rontal devem pwmlUr, quando Justapol1a', perllltta COIl'Jnuldadll da. calhai
Cf.Ml ••• rIo ftnldes ao pAI'" 1ronlp.J,
AI;mesas..,.Ao ixad •• umII' ., Olb~ dit medo • ;-ranur a ••.• biJid.cs. do ronjurtD.

Co~onetlNaS:
Tampo ,,"" mact.ir. agIomenado da oIta den»ldDde com 25mm d. .-penur. re•• ~do com
l.rrin6do ,",,~8fTllnlcod. DIteprQdc eM O,6mm de .~nura na fIK • .upe.101' • fominado
m.lamlr.ico de bol»ea prestlo no foc:. W.rior.
Refer4n<:io de cor: l 139 Platina - acabamento t.~ I Fonnillrtllou similw.
O tempo d..".l!I ..,. dctado d. duas .b.ltlIaa pera pe,~ de c.abos., emu'Mtad8s com
Peç.' de nyk:n ~.titdo.
O topo • .." um do.ladcs do tllltlPO com 12001lTT1. de',eu.,MI .ncab~Ado CQTl pwfil ctl.io de
?VC, boI.8ã) li 180" . encIlÍ.udo a colacb M)eglomer~. Nos d8mais I.ck/$ do tempo, a.
:DpOI.elevarlo ser encabeçados. mm fita d. bof'd:) de polleGlem de '.5mm da Upe!.S0I8.
eoleda cem ~iI'O. hot meltlng-. Os ~ Mv«Io Nr de m.tma cor do
lamlneõo "'*wnlnlco.
PalnaI trettal -.n a!iJlome,.cto e.om 11 rrm c::N.'p.'aura, r.~lticto cem 1.""Melo m.lantnleo
ele b.i)ca pN,.ao n. me."... cor do tempo. O p.11\eI frontal 0. •••••.• eneeaur no ta."'npO • ficar a
aproKimMlamenr. • .2ECmm do pi*O.
Pf'eVW buchos mettaiCM poro flxaçAo d9 pamfu.oa nu p.,a. de agIornef.do.
CeJhe:lem,chepe d•• ço n.o 20 (O,95mm), cfirTM'rtM. 7Ox7Smm, com ehertLns F"'Iíste~ pore
2 tomada. eMeJ'triu em lI'T\OdM coI~.ss e 2:tornedas de lógtarJtelefonio n. outra.
E~ • c:alha.: p~. em ehapa de .~o rf'2O{O.95rnm). ao~, • dual calha. de
m ••.•• justaPtrllu, p.nnitlndo o apokJ conUnuo <b eabeclnetit.o.
Estrubxa; em tubos d. aço CXlf1l e~ra mlnirrB de 1.5mm d. ~ •. lfatemanlo am;..
fern.oem. acabamento cs. plnn". com tinta _ pó el8tJostlltdea. na cor orua p/,tlna MmI.fosca
t.'ldl.rI2IdI. a. epoi". no piso' dltVWlo $Ar etrflw" Mo porôlrM de n)llOf1,dotadM dfI
cl~I~Mpera~to.
Peça 'frontal em ch.p. ct. aço 1'1'20 (O.95mm). F'" ~ o ~n1O no Wcho~.
dUMMIO" jultlpolt •• , obMl'WdaI ~Io l~o frontllda•.meu•.

Ob.s: ~ c:u.rdo d. t>*::UÇIo •.•.•r Pfoi,1D 8lfACuti\.o eo~.to
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Ob3:. Quando da exeaJÇoo ver projeto exewU\'o romP'<!lO.
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CUd(tfNQ de Eupt1ClfIUÇÔfJS "Ie.c.nka'll
PM'O poup~u.mJlo BOTUCATl1

CudcrnQ do Evpcclficnçües ll~nlclJ'<õ

p:,>",to ?OUp~tl'l-I'!IPO ao TOCA TO

6.A.16
MESA PARA REFEITORIO 1500 X 700 X 730 mm (111. MRF

6.A.11

MESA DE REUNIÃO RET.&JIlG 2400K1000x730 mm (h)/8 pol;&oa& - MR8

Descrlç~o:M•••• por. ref.~ório com dimensOes 1500 x 100 x 7:Y.lmm d. oltura, com t5lr4'Od.
madei", revestido CC1mlaminodo rnelarnlnl,o montado s::bre e5trutufa rnetâlic8.

componenres:
• Tempo em madatra ~rada de alta densidade eom 2SnvT1 de 8spes5lJ(8 f'8\IQltldo com

laminado ~lamlnico de IIlta p"8ttlo do 0ISmm de espelsura n. f.:8 ~, com
acab.nwnl:o post.forming bof.ado • ,ao- no' l.do.meior9t _ revestido com I.minado
mel.minico d. baixa pres.Ao na face Inferior.
Ref.rênci. do cor: L 130 Platn.- acabamento t.xturIzodo I Foomilln.w mie"
Na, menor •• diman~&. •• o, topo. dewrlo ser enc:abeç.acios com f ta de bordo de poIiestireno
d. 1,5mm de eape~ •• re. colEdos com edetlivo "hot meltir"l(. de mesma et'J( do laminado
melamínico.
EstnJ!uro: em tubo. de l>ÇO 101()11020, see~&o relang""" de 2Ommx40•••.•• "'" ••.•.• de
chape 1,5m'n (chope 16).
Suport••• d. fu<BçIIodo tompo em chope d. a~ 101011020da 1.9mm da a_no (chapa
14)••• \llmpodos, com di""""""_ 35mm x 25mm, ""dadO! à e.trutura ..
PBJ'le!l merállcas can acat>smenl0 ent\.(erroglnooo e pl!I1Uraem tlnIe a pó "hlbrid.",
eSQtrest.liflca. cor dnza riatina uml.fos.ca text1J'tZRd;:l.
FKhamento da topo em aço 101011020do 1,5mmde __ •• ore (chapa 16) Iddado em lodo
o porim"ho (julIa. eamari_l. OUponlai,as em pcliprop~ano lem-. it'iotadaa, f_ •
$$tu1ura por meio de Cloncajxe na tnliICMl cor CIltonaIldada da til\t. dCJacaba.".nto.
Sapat.. am pollprq>ilono100%, Injoladaa, na m...... cor • "",.Iid.de da lint. do
acabamento, lilClldo.4 eotIul.unoe!n>Y6edo e!>CO!18;
Por.fusos de fixaç50do tenipo, .ulo-et."echonl •• de 3116"x Y.", dncodos.

Ooscrl9io: 1.1"", rel3ngJbr para ""JIlille< para 6 p0tS03S, COl1dirrenwes 2-1oo'x '(00 x
T3lnrn da alMa, com tampa de mace" ,e,-esUoo cem larnlnaoo mel3miriro montado sot>'e
estrtih.ra wetálica.

Componenr.s:
Ta'1VO err, ~eim aglomerada de sita "den$c:bde com 25nYn de e!peS3Ura re"¥eStCOcem
lamil'l3do mel..-mrnico de 3Ii-. prKdo de O.Qmm de eãpQSS:J1'3 ~a fOICE £'.Jperi:>r, can
êA:ctbdnt~lI!.opusl..flJmil~ boIei:dJ u 1SOO'tU:! lcd..r.:i IIlCliUle:s e 1eY't:SV.kJ UJlII ~'Iil\a de
roodcro de O,7rrrn tom opIicaçÕOée ocI0d0r poro mojc~o seguido de vemiz ritrocclJ13sc ou
pn!llIrp.t~(1 M t;.rr. IntP.flN. ou ilf;ID~m~nto P.t1ul1/'i1lp.ntp. P." rP.t;)Ç.1n~ (Y'otP.ç:n ;; rt"Rrtpua P.

lisura ao lato.
Reterênoa de ca: l 139 Aatína acabamento taxturiza-jo : Forrrilhe ou ~rril:lf.
l\ll:Nmfln.'V~ n~~. n!ii tn,"')()~rtp\I'f'!rm ~r ~rr.;:l~ç.M~ rnm f1ta~ Mn"loc1p.fY'l11~u~nrl
de 1,5mm de ~~r", coli'lda wm adesivo .td mefting'. da rresna co~ d;) IJminilOO
melamrnico.
F<irellrortal em lamlnado melam'r1a> de Dalxa pressao, COM18mm ce espessura. na mesma
cor do t"'"PO. O paird 1,,,,,lal dc-..enl enc05lD'.>e <lO brroo e fitar a .pmximtld.mente
250mmeop<a.
ES:Mura: em lUbc5 de aço rom "'l)essura mln'rna de 1.5<rr1" de espesslJa. uat1l1lento art!-
fcm.gem e llClIoonenlo de pintura can tinia. pó eletJootiltca, ne tc:.- cÍ118pl.tioo "".,,;~=
le..wri:nda O apdo no piso deverá ~ atrav(>ç de- porteiras dE"ryb!"lJ dotado de diçp:6itiYO

~ltJ ri\~~nt:fto.
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a;~DESP
Tecnolol~ da Inr~ .•o

C;ydc:rnv ue: E:1l'ptl'CifICAÇ01!!3 'rÓ'çnjcLl~

Po-sto POUpJlttl'mpO aOTUCATU
Cadt!rt1O Uill E~pf1clfIC2t.:;oe$ üicrllcas

PO«to POUP<lttH!IPO aOTOCATU

6.A.56
PORTA DUPLA PARA OIVISÓRIAI h- 2160 mm- OP2

D."(t~: Porta dupb p~ d1\'tstl"i.3$0\14,DV6,avI> e 0,",'9.

- Por1a CX)fJlposta p:tf 2 fol!las de abrir conlecaona18'oom 35 mn de e3pf:"'-lf8. ~4IdrO de
rn.adeJD tr,a:I~.J dto " qualicbde rndloftpo (oI~ dfl.papelão kraft ~ conlraplac2d'J em chapa
ÜUlê1lk::) 1I111l.1t:V~thJa:s UJlII ldtlllladc,; nle!:Ilfllllil:"J lk idlli:I Vl~~.

R~(fIf~W de COf'j' L131)~aUf\3 l8XlUrUad" (Fórmica)
- t:Salente: LlJI2aQOem v30 prt~enl'fOJ_ ae acoroo com o proJelO. coolettDOaOO em pems De
otuminí:» eX\fU<l.odo. ~~ possuir mok1Uro Rper10f e fenager.s por" n.~'o flQ1 montantes
int.!'rros. Receberá pintura eletI~ICI em pó, na cor dnza. referenda de c:o( J cinza OS - c~
C 1964 'Ep:btluW).
Ferragenc: c:Jda pofb lGr. :Ns 4obr.ldlçolil NA c.roR\3ld.s e uma fK./\oo16i1 Upo Ixdo chaw

C01l rn.a(&1eta aaro(Ja. ptlm â'YlSO!'la.rererêloa loaweU.

fi

173

6,A.57

PORTA PARA DIVISÓRIA I h= '100 nvn - DP3

DNcrlplio: Port:> pano di\isória DIf1
. Porta de alJr~ COOleCOmadacom 3~ IM' de espessura quadro de Ma"""a maciça de "
QUdIiód<le, ooe. tiPJ a:lmóa do papelllo Kraft e cort,aplacado em thilp.l d"", de 3 MlIl, reve>li<la
com lM"jnac:b meI,;.mlnico de alta pt'essAo.
Rele<mcla d. co, I L '139 Aad~. - teJ«urlZadO (FOlmlca)
• Oalente: :Jtiliz.odo em vão pr'é--dc1'"1flldo,de ocoroo com o pt'ojelo. coole«ionBdo em perfi. de
alumirio e-:df'1..d.300.OeWf::;a J:Y)nuir ft'f'r.lQE'f1s para rexação ncs montant~, interno'l. R~à
plmura e1eUCS1l11icaem pC, ra (DI cinza, referenda de ar I dnza 06 - c()dlgo CI9&I (EpI1sont:l: .
• Fcrrsgcn3: cada porta tem C\.O$dobradis-03 AIA aomiXB3 c L'fl\a fechadna t po bal'Ao - cNto/C
r.oro n'R;:v'If'J;l anrnac1rl. p.lr.I c1vi~;a. rP.fp.n!'!lr.i.11 ndcwf'!I.

174



• \

_ Porta de abf1t rom 35 mm de ecpelsur.l. ccrlecdonam c:.>mquadro de madeira m3~;a de 1.
qual1l1.<le. rrdClo lpo COlméia oe p~ klM e con~allO em CMP3 aura oe 3 ",m. ,e'/esllda
com lanlnado md.:wnlnlco de aftOpr~50.
~ff'J'Hv:A f1P.m' 1I 1~9 P\;IlIm _ ~rAh;m'lf!:nfn tP.rturt7ado ; Ftlf'mllnp. ()IJ~ml;lr
~ Ba:cnte-. utilodo em vão pre-ddlnkJo. de acaâl tOm o proteto. cOOfec.tJooAdo em pet11.! de
a1llTlimo extn..JcbdC. DeYerã FO"ulr moldura wtJPerD' e farragsu pilfa 1h13ç60 nos mont3nte&
lr.temoS. Receoe~ p1r:tura ele'J"OStê1t1ca em pO. ~ ta cnI:1. rereranCla de ca , Cinza 08 - CóalQO
C1!J64 (Eprtotin1al.
_ Fr!:rraop.m,' t":ad:l ~~ I~~ trt!s m-hmrtita..c: AIA r.mm~c; fi: Ilm~ 1N'.h:vi!Jm tlpn hnl:\'\ - rm'iF-
tom maçanda uomada, para dM~rla. rd'efénda Loc.t.well.

eudcn'!O d~ Evpcclficnçóes "h,'cni<::;nô

POo-">toPou,,"t~mpo BOTOCAT\J

De.~O:. POltl p••.• dM_ DV4. DV5. DV6 e DV9.

6.A.55
PORTA PARA DIVISÓRIA I h= 2140 mm - DP1

~~DESP
Tecrdor;ia da tnfOl'l'llAÇio

Caderno d~ E••:wc1fir.:rUojôes .'(ÍoCnlcu»

Po..••to poup&1.fl.mpo BOTlJCATO

noscrlçio: DiYi<Óri<lceg:I modular curo 90 mm di> eopes ••••.• e .Itura ",,"""'I, .t. o tel:> II0000
cCJllame p<OIe1D, consthulda :>ar estrutLn meli"ca e paréiS de lechamento em lami'ladG
mdamirico de bB'xIJ pf"CDSÔCcan 16 mm Cc ~I em amboo O~ 1Dtkts.
Referênci3 ~.cor: L UQ P1atir.a J Formi!ir:.eou Wn;ar. .
_ Estrut"o Cü/lll'OOlIl ~ nn1tallleS e traVessas em lutus e perfis ele aço em cI1ap;; 14 (1,9&rm).
montDda :.dirc guim mctQJ~. c c!O"I"'CIY.OO de eaixilharia' em pcrfi~ de dumlnb cxtrudecb.
PrP.'Jfl:r;J ~tt1;ll1P. ro N"Y1f'mtn
_ A ~Stllri.UI~ 1:511(1,:0 Ut:vefd: I~L't5 lr~"lt:f11C ullli..ft5n.JW~IO~ e vinlUlCl aNil liJtcl 1:1pó
eletrcst;ític:l na cor mm pl3firo,.
_ Rooapés me1ll'ioos rolO 200rml de .lllõl, comlJlrroas 'e<ro',illeis dos dois lados <lo painel em
<hopa de llÇo rf' <O (O,~), com C!lN.indeperdentes pera o cabeamen1D Oe lógica e de
elMricD OOJt)MlO:> to&! o b'GU!"(Jde pUne!. Afuroç30 das t:unp.:u;. p3ra a calda de cabos é fala nc
Io<a/. em tunçllo da neceSSIdade de cam IYOJeto eSlleC'lCo.

6oA.54

DIViSóRIAS C!GAS ATÉ O TeTO I.e;;ilO I0OI; h= variável - DV9



Cuduftlv \J~ t:SPfJCa'ClIt,'óes .'é'c.nica~
P~lt) Poupalttmpo aOTUCATU

Cuticrno dt~E'ipvctficaçôe..s "'t.~njca9

POt\ta Pouphtfl.mpo aOTUCA TO

6.A.62

DIVISÓRIAS DE VIDRO I h= 2140 mm - DV6
6.A.53

DIVISOOr.s CEGIISI_ SO"""I h-11 00 mm-0V7

o..~..CNW.nI oegamofU •. can SDtm' cit~o 1~(Jo)nm de Cllturc.. ~iM
:'WW'fo1lIInhnt~ft •.•••••• ~".., ~ •••• Nnhlc:nl1ft,...;.J\~1I':'lrIlI 1~

""d4I~'''"''''''.''''''''Mm~~~.~''~.
~a"fÚllÜlrWII/L~ Pl"'-/I"UII,i.lII:w ân•••
. ~~porlnOf1"JlMel' ~ecn1UtlOlel*1lsa.lIÇocm C1\IIPl14f1,~).
narudcI lObfl Q\ÀM netaicM. e demab (11 ai:llilhUa em ~. di! aUnhio e:Oucl:Mb.
~ •••••.• 'I&MfI""~
A eIbutun •• -to ••••••.•.••••. ~ ••• f~ • ~ ..,., húI • pó

~1.ÇUl QloLII,....

170169

fi

Descriç.'w:J: Di"';$Ófia de vidro rntXliar com 2140 mm de a1hH3, coowtufd.,.p« eçtrut.Jra metâlica e
placas de vidro smples, 'errperarjO, RIO mm.
- ~trutJl'D COlTpostôl pof montantes em chapa rP 14 (1 \08mm), m<ntJxtil oobrc g.MOSmctnUcos, c
~em.en:oci de raiIihana em ~rh dI? alumínio eX1rud.••..b. PrevE'r ó1esla:>iidade do conjunto,
conslderar.oo QUeos palnêls n:lc atlngem o teto e os oonier11esn30 possuem laros.

A es-.nJk.Jfaem ~o devera recebei" tr3lamento anti feuuç:inoso e p:rtura com tinta a pó
elelroslalKa na rol anza plabna.
- Rodap~ mt't.\JCo)~ com 200mm ce .,Itufa, com tam~ remo..-(vm dos deis- lados do pare em
c"mpa de ll~O n' 20 (O,~5mm). com C3lhom independertes para o tabaamerto de lâgica 8 de
eléUtca ocupando Icd3 a 1ar'JU13<lopainel A lur'çilo daStampas pala a salda de cabos ~ lella fl)
Ioca!, em função da ncco..'tiidaee Oe c:Bd8prOjeto ~cifico.



So'~

~~DESP
Tec:l'IOloChll d;a InfOl'l'OaÇiio

e

Caderno de EVP\1clfir.açbeoS "Iw.nIC.l.U:l
p~t('l PoupAthmpoBOn1CATU

e

~~DESP
Tecnolofla d. InfOf'TT\&Çin

Caderno tb Especlfit<tÇÔflS "J é-cnkm.
Pc:..'ioto Pouptt1JHllPO BOTUCATlJ

\
6.A.50

DIVISÓRIAS CEGAS I ."90 mm; h~ :2140 mm - DV4

DMc,'ÇiJG~ Dtvlçórla cega modularcocn'Ç() mm 1. ~Q e 21dO mm de- atura •.eonstttuiC;l.ÇQr
es1n,.1un1rr~ca e patrM!:15Ge tetnimel11l em aamn300 metamrrteo oe DaSl<ipress:lJ rom 'I~mm
de e~pc:)1lro.a'" Dmboo; 03-1frl?3.
):;lP.fft"k1r. ••• t1P. mr 1.1:\9 PWtt-M f Fnrmlnnp. C":IIMnIt1~ . .
-EstruMa tompos~ por montante$ e 'J'","'C$$6$ em twos e perft~ de aço em mapa-14 (1,9&1tm)..
mcnt:i1d3 lObAI {lu- melibcas • e •• .,...",10$ d6 caJ:dNri.:I em perfiS' de ••kJmirio exlrudado.
Prever a estaDIClaoe dO CCf'IIOOIO. ccnsQerantlo Que os painéis I'laO atlOQem o teto e os all\t)lenles
não po23UC1l\ fmoi.
-A esIrU1Uraem 01:0 lIe\Iertl reeeoet' !tabllento anl~l.rrug.1DSQ" plnura oom tnla a pô
el~I:.t:c..a, M'cor cJni.t platina.
•Ro<tIpe. m.táMccx' com ;lO~d. a1á1ra. C<Nll t4!mpx rtmo\iwlt COi dM bdOa dO p.illlMl em
cnapa de at" •• 20 (O.9llmn1). com (3no. 'ndepenlentes para o croeamenlO de 100lta e de
c1étr:CiI,otupDndO toda oltrgln do paind." rumç60 destampas poro 8 ~idode ClÍOlXI é fcitD no"
loGlt. P.fl1'lInç~ ftt nPi.~ cIP.r~ prn}p.to ~.Ilm

~

6.A.51
DIVISÓRIAS MISTAS 1.-90 mm; h- 2140 mm - DVS

DcJurl~:' Oll;'lsóri8 mlstll! cega e vidro modulm'-com 90 mm d~ es~SJf1I e 21..s(] mnl de OIlUfll,
consUtuida por 8$trotura metalk:a e paln~s de fechamento am famlnadc melamJrãco de ~tn
lJIt::ts:kJ UJI11 1:)UUIl00 t=>~i:I, em dl'1ur.:i ~ toous~dê a allU1õliJt:.II00 nurl~ \'hhu ::i~Il~t:S,
tcm~rDd(). " & mm 060u; d~G Dfllro..
He1erBlciD ele cor. Lo 1:S!l t1aíra I tDtmllne 00 srndaf.
~ E5tnAur. c:ompcsa JU" rllOC'lbntes e tl"!l~NSCm 1uoo~ It perfl'$de.~oem ~ ,ot' (1.E<6n~m),
montada aobre guias metál.eas. e elem8nt()t; da cai>ah<lna em pitrfla de aJumÍ'11o e.xtrud&eb.
Prever a e5fal).kJJt1~ 00 CO'lJJlt:l, cmsHIef'3l1OO(J.Ja os Dalnét~ nao atingem o feto e os ambleme!
nAo f'OMUem torTO',
_ A p."mturol em (IÇo ~.eve~ fP.J":HHtrn:~1o ilrltl..ff!fnltJfno';o P. pinlurA r.nrn Unt~ a pfl
ete'.r~ic1I na cor ernn p4&lr.lll.
• Rodapés metálicos- com ~~i1"Im de allU"03.com t:unpas rem0vfv61s éM dDlc lac:t>t do p31nel em
t:'ICij:.U re iJÇU ,.. 10 tO.~flII1 CUfA l1lIllin IIttJ~"Jt:"tt'S &0''' u UQe~nt::lllU -dt' \q.,o ~ d~

cIé:r1co owpondO lodo. largura de pànd. '" IUmçio _tempo' paro B ""Ida de cabo, ~ feito no
InrJ\t.eM hrl~jn """ nf'!N!~p. M'r.Att~ pmjP.tl'l~lfiM

~I



Cadenw lJUi E»pouclf,caçôes 'r l"CrHCa'ct
Posto iJlOU~t9IllPO eOHJCA TU

Cadernt> lJl.!JE'llP'!lcifltaçôéS ü>-cniC::/J'õ

P~to POU~~1.&mpoeOTOCATU

6.A.47
QUADRO MAGNÉTICO.QM

6.A.49
DIVISORIAS CEGAS I. '"90 mm; h '" 1100 mm - OV1

lk~r:tIfao: Dlv~ tegarrl()ju~rcom 90 mm de espCSSln e 1100 mm oeoltum.c0f'\5tJlulda por
Ktfutura melálk"a f' painfol" <t. tKhanK>n<'O em iamlnado metamIAco dE' baota Plf1s-;50 com 15,nln
lJe~~.-1iUI~. t:fll dIlWusOSIGW:t
Referênd3 de cor. L 13a Pbt!ra::J J Formlflne ou dmb:
~ t:suU1lIa COR"ClOSlapor rnc::rr.altes e 1r&teSs:lS em tubOS e peI1lS de aço em ChaPa 14 (1 ~mJl1).
mont_ ,_ ••, gulas met6l1c•••. e dementes ele. calxlln••••à em per\'''' de aJumlnJo extru:lll4a.
Pf'8\:8f" ..io establldad4J do Coc1l6\l.o •
• A t:3.iUUlii ~n .~u \M:'ol't:1Hl~lIt.:'I ki1léllnellllJ émU.rt1:IURilIVSJ t: l-iltUIII WII tilt\iI ti IJÚ
eletrostática rn COf dl\Z3 pllJt!Ra.
- Hoaapés metallcos tom. :luumm de atln. oo;n tarroaSremoWlYeJ5 aos aos 13009 00 panet em
dUp8 tIe açe n- 20 (O.95mm). com caiha. todepenclentel para o urbeamelito de lógica e de.
Elêtrlca ocupaloo ma a largunt. do p3104?t.A fll~~ daç t.amp~lJ,P;W-BiI ~lda dE c~oç e feita no
lcx.et:.~t1 h.nll;Ju tA lIeu:~daJc UeWilJa Jj,vr:k1~rk;u~

FlJnçôe5:
Quaa-o ~ico 1500 li; 9CO mm branco com mddure Q>lll .Iumll'llo eM 12 mm' para ftxaç60 .m
parede.

6.A.48
COFRE DE CHAO - C01

166165

Dewui~6o: cofre de chAo le_5lido em «;0 C<'I1IKgredo e fedladunlI de- ~g"'anç •• cam dias
pta:eh?tr.u • dUD9 g.A,•.• tas.

• DiOlens2lo Externa. At.; 1000 a IIOC larlJ.: 450 PlOt.: 400 mm
• ?e~ aprox-mM:); 2~ Kg

Pkl~: cor Cinza.



':::D'" e e \
~~DESP
~ da I,..'ormaçio

Caden1V d~ E9pcci{icaç~ "r L\.enicas

P().,.'itoPOUp"tltmpn BOTOCATlJ ~~DESP
Teaooloc'. cb l"forTnaçio

Cadtlf!W di,) Eupt.'clficl!!;oes 'r t'cn/CLl'd
P('>.~toPoup.He.mpo aOTUCATU

6.A.44
RELOGIO DE PAREDE - RG

6.A.46
CARRO HIDRÁULICO. CH

DncrfçIr;J;'Rciúoio ~ P\II~ tum lI~iSlUt: J ~lcu de a'" lJ~.lhi.xt~u etll çaiu"t:
nço pntedo 1'0 cu bcon:::o, funda bronco, dldmcliro ~S an., I'JÜmCrooem af9&rismo otibico3.
""0(.lnnar,."y.lln rrwn pU,", r.rYT1Im ""'••.•• I MUi

RcIcrlltclu~
Q!me-p

~~~ .
Cd:IU lüáuliw 2DOO Kf.I - t:"LJlpiSW com lNJUOO hil.Jli1UiÇ(j lJuUHJ •.• tI~ IJUlIlo' n~lJu. QUe t:.••i\d 4f
clcYoçoo in-.oluntMa dil carga ( p4)3Jibilita OpO'"OÇ&:3 crgi)flQll\ieancnt'C Bdcquadoo C1l mz.6o Ija

~:WU1.1~ do hn~lT'tP.ntn

6.A.45

~n~Bt1~1~O
ao

,q11!',illt!£!~nR'"

bJt'#
200[)

ml.1j2~
~o

. REFE~NClAS:
Truólforí Im. Metalúrgica Uda -modelO CHP 2OGO
1'.lelnlllS-moddc Thl 2220

CADEIRA DE RODAS. eM



~~DESP
T~~ d. Informalj&o

Cóldu,-nt) úe Elipt.'clficllÇOOS ., l.i.cnica'd

PM.to PoupI!ltBmpo ao"rOCA":"lJ
CadfJfno de E1ip6clfICaçõss '(\.o.cnic.a\i

Posto Poup-\t&mpo 60T\)CATV

6.A.40
CESTO DE LIXO J LAVATÓRIO DOS SANITÁRIOS. CLL

6.A.42

DISPLAY PARA PEDESTAL PARA FILA. DI

O."criç:60: fabricodo com ftfOl11f:' de oço e ocobomento com piltlse epóxi onti~COfT'OSÕO,
C<JPOCidade 601 " olllVD mllxima de 5:1Omm.

RelorGnci:l:
"Wor1C'! t:1AAn~ mndAlo M tri. fUtUrA ~;llJrnm

D1nf:rif"Jo: displ:l)' Ctn chilÇ4J de €IÇOcatbooo C'ocrUico, fucaç!b co-mpaUvcl com o pedestal tom
-u1iltP.mõJr~trãtilfVWlJ nriAnL-v,i!io rioflum dp. pP..'~

Re(~nc.1Q:
tuytin~

162

R.""'"c1u:
saron IndOsul •• e CorMrdOde Plasllcos Lm

6.A.43
PORTA FOLDERS • PF

161

R.ronJncl •..
eo.s)1ine

De,scrlÇ#o: s.isk:ttl~ ,..,lHII/lJ,lU'U uli\lIl~ÇOlJ do n\l.l',UW ~S~U:1S. Vb'(~tl:tI -':UU1~tv I)'JI 1.I11M,(tJtr>"
em feITo \(Imirlado onvotv •.jo por um 0"'1&1protet<>r de tx>rrachc. corpo tubulDr em oIumm com
oaab9monto em CfOtnG.fito na c.orprota

6.A.41

PEDESTAL PARA FILA COM FITA RETRÁTIL. PE

\



CôldornO' de E»pcclt'kZ!.ções '(éenica •••

PMita PouplltJJmpt) BOTUCA TO

6.A.37
LIXI!IRA DI! AÇO INOX I"1XADANO ~ISO • LAl

onalç.do~ IIXelT1l em aço IOOlt rM4 -ftmdo no zno o:r&véS de uma ostn.lln Qn'I etlAp8 dO aço
com Piltll"ft asmal& semJ..br1hO. COIpl'9t8. .

An.xcc:
~~ planta, cort¥ç. \Mta<; • detelhe'i r~ d3 pad'"fIOuetro J modelo EK •.2.3.
códklo pp. 9.00.00.00te'B$-9U

---EJ

L

Caderno di} Espccificaçot'ls ., LÍ'enlcus

po..••tn Pou~~tl'HllrU" BaTUCA nJ

6.A.38
CESTOS De PAPEL I ÁReA DE TRABALHO • CLP

o-crlçlo: cesto de popel cilíndrico poro éreo detroboho, em poIipropileno
cor branca, capacidode 131..,diroonsOOs 0230mm x 300mm de o"ura

Refor6ncla:
Morimile H 30

6.A.3D
CESTO DE LIXO I BOX SANITÁRIO - CLB

D.~criçiío: fabriClldo com Arerr" de aço o BCllbomento com pintura epóxi Mti-COrro~O.
dilllQl'\sÕGS 0 2ll5mm x 360mm de altura

\



CadUf"Q Ú~ E.\lpoclfICar.;oes 'I~njca~

POf;\O F*ouplttêmpo OOTlJCATlJ
Caderno ue t:9~CUltnçÕes T\"cnicLl'õ

PC>6to Poupbt&mpo BCHUCATU

6.1..34
GUARDA.ROUPAS DE AÇO I MÓDULO COM 4 PORTAS. GR

6.1..35
BANCADA DE TRABALHO PARA MAHUTENÇAO PREDIAL. BT

Descdç.lo: hólnc..adai'l•••,.rial Ic'o'l: de aço, com tampo de ~r •• ~veten. fundo ~ a~o
refOf'l.~ funâcnanoo tomO pfaWeifA CiJhveua n1ablizadora f\n:i?nundo eomo •.•t6f'ltor de
ObjebS,As pa'~ emaço 4eo.e:k> recebertlttanenro lf1Ú.r~noso e pinttn t$I1lW s!rtEllco
com lCC&Jtt1l em c::ôJ~o do afta. tcmpcmura

R.,.,..MI:t:
• > ••

"""elo IM
dirMnsz dP cada m6dLk 1200x&OOn£JO mra

• Seaxlt
moddo 1630f
dmenw 121)(he910x9)(J mm

6.1..38
MACAPARAEXAME.MA

158

DNct1çdO: rroco com os.'nfIuro om tubc!o do oço de 1 u," oomolt8do. ttI branca. com ponIoir~ da
PVC, Ioilo <l5lcIado nwKlido do nopa 11Mlw!. CO( 1'fVta. _Ill _. dimomill><
1000X600xB00 rT11l.
E><l>dilh. em 0SIJ<j"",t_ "'0_ com 1lOO_ de pvc, pi>o ~_ do _. com
bmlas do _ polido.

Rof&lfndo:
MARCMIL 271 e z;o

157

Rf!hrinci~!S :
Fitl
Paldin

D•• ~rl,~o: g':.tiUd•• rou?a£ de.3ço onde cada mõdulo cOfltempla 4 porbs no stsllidc vertical,
••_dO fosfal2açllo. anlbxlilaç30 e pnt"'" esmalte sintebco com seoagem em e.bJfa de a113
1em~flItur8, CO( cinzeL f~Cfl.menl:O com Ó3p':)siti\lO para eadedo em cllda uma d!ls quDtr05
portas.
Mt1.i<Jas 11~cad •.•luód\4v 'ItN5:tlKÍU ~IIIJ~ 1.920 u 1990111111til:' aRLilit. 320 •• MS Intll U~ Idu"". e
110" 130 nm ••••prokJndidad9.
l~ mt"'*'-~ dp\lP.m sei U)(1p.penr1~n~ ft p;\C\IIL"a1nl' entrP. ~ no 1or.Al, pAnI rnP.100r
oproveitmTlCfl1o do e30pDÇO.



~~ e

~~DESP
1'ecnc:J6oP t;b Infonnaçlo

6.A.32
ESCANINHO 800 (LI" 660 (H) X250 (p) • EN

Gadvmo de Espt1clficlIções "Ik.ntcaw
PMto Poup",u.mpo BOTUCATlJ

e

íR;~DESP
TecnoloIb da Infonnaçlo

6.A.33
ESTANTE METÁLICA DESMONTÁVEL - EM

Caderno d~ ElIlIX'clfir::açl)e~ ltl.(.nlcas
Po.'S10 POupAt.BmpO BOTlJCA TO

\

~

D.3t:riVk: ~oit~11V IM••••••• to",",1úb~ MJO(l) ~ t8) :h~ ' :2~ ..,) ••m, tõUn 12111,irúrl_ .\.oonl•. If.,~~u

CI)lI1I~adO' ...-.nfric-1.

CfJMp<)"ent~s:
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JIt~4illln~ ff,,~'_l't ••••••••••"."..,w "W-w::
Ohol.6rioal,t.::nt(DClm~Mck:I_cleroOClM ,~d::. :»;I'OMU'".RYOlIF.Jaoc~ foIfttroMomC'."hIec: de 011.
pt:S$&t dCO,6'nf1 do"eopetllum n. ftOe I'\.peJfDf olfTffllllW':;
lQftSKl tlll-e'O fm ccimenflA10 de made,." c:an 1(,,""", de flOftIolll". ntVeItióo Cc.l lemnado mdamiftRo de lI.
p-••• i<i d.O,&-\M~Uf.ro:l f_ ~~.lnI,...,...~
nctcd"~d •. I.O': L1.)9Phô'._'.c~~k.curtz.401 r"UT1IIIM -CIU~•••.•
h.lfaçAo;lO, •• po:n..-oP8f1! 4 ~ ~tr.

\

~ )s:/~..{: 1('

" .~.~'~.- ...).\~'~;(. \.;-<
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De~crl~Ao: e~~<lftteem aça,cesmohU\oeI rec~jo fcsfí.Wiz.aç~, m'io»dd)~O. ~ pin~t.r:J Kmalte
slItêlic.;u UJO'I St:Cítgtln ~II ~Iuht d~ lIl<t lertrVt~H:ttlll:t.Ct,;f tif~, COlltJH.r.illf por l •• t1une;(ti
pe.1umd.ls com abas iguais de -3SllTl": to ti 2 rnm, cem 6 p!'âEleira3 VDrim~O entre ~OO3 '160 nm
ce prolunllldad. para carga de ale 1:>'J kJ. seu a:tr,pnmenl, entre ijl ~ • \J:>lJ mm e sua altum
en'J'e 1.970 li 2000 1TY1l, refor;o la'6fll e d~ fundo.

Rd'erfjncl~,:
Fiel
Pandin
Secunt
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PMlO POUP<'ltIHHPO BOilJCATU
CQl~(.'rno til!!E'oItMtcffica ••"õu 1é-crdclJ\l

PMto rt'oUPJl1Jtmpo eOTUCATlJ

6.A.30

BAlCÃO NOSSA CAIXA - BNC1
6.A.31
BALCÃO NOSSA CAIXA' MÓDULO DE ACESSIBILIDADE - BNC2

Descrição: balc60 de ll".aGeirere...,3Itido com lel'Tlinado melamll"ico ~to texl:uriUldo.
Ref&c'nOll de cor J FormIn.ou $lmilar: ll39 Platina.

CCRI1INI

n-154

o

DtsC1lr40: btilClo eM mlldM'.,...,.'Itido ttl"n lat'l\irwdo rnelemlnCo .cabAm.-rr.o t.nunzado.
R.f~ d. cor I familM ou 5im•... L 1Ji Pl.liM:

Ob~: ~ndo de .~io •••w projeto .QCww completo

I M 1. I JJ I.
CORTE £9Ql.El ••••nco

153
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CaaVrnQ d~ t:spcci{,cll.çoes 'T(,.'Gnicus

Po."ito poupAtP.mpo eOTlJCATlJ

6.A.28
BALCÃO GERAL. BG

8.A.29
BALCÃO GI!RAL DI! AI'OIO. BGa

Ob~~quonCo da Cllltcuç&o 'ler projeto e~j'\lO COll"P'e1o

Oacrlpo: balcltc de maden ~ ecrn ~:rinedomdem'nlco ac8bameoto tC)dl6lllliCo. I'lefd'brio
de cor' Formiine ou sirnlar:l130 Pf~

,/.;;::;) <~íi;~y?;'ll]
' •.••,~.:.,I"' ••¥. • ••••••• " •••••1;

O..,crlç30: oolCSO em etePa de MOF reveslll10 com lemilaoo meleml"lco Bubamento lextur1zfKtl
Rurl:t1t2tt..:iu du 1:01'I FOllllililtt \)\J :5ilni;ur.L 139 Plulil!U

r?fjY:
.," /:"/'1 .<~..,/ "'1'/" ..16/<">-

: I
• j.'

, ••. ,1"""

"

.'~> '. :,,>~1"-"
,~~

i',•...

Oba: quando da exocuçào ver J:roji\O 8)I6CUtiVO ccrnpleTo.

;;~;""':',..:''' ••:'';:'~ u•••

ao. •• "--"--1

lO i I, 1'1 ~••,L m:yrmo
~'''''!i<i''<': f, * ,"...rJ'I •••••._.<O ~ Iot"""'W,o.#CI':, ••;a.. , '(;~ ••.(,)~r"' •• "OOO"~~1-. . ( ? rü..., ••.....,.~, .•.•••!'VC'I.,

\L.f'" -~ .)

ill I F----lll .
[UW" ~,---_---I. I

~

mi
~~ l'ili

1'-"-"- l'~.::r.-5f£E--

i!=G=Ô-:::'=' . -.+===IEi ".=t=.l" .i "_oi- ~ i =---.--.-" .---------<: I I
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Cl;locmo de E:1JPf,'clflcaçues ü>cnicus

PMto PoupAt&mpQ BOTl)CATlI

6.1\.26
BALCAO AUXIUAR DE INFORMAÇOES' FECHADO - BI3

6.A.27

BALCAO MODULAR' RETO. BM1

.•j~---_",_",_"_,----,--I I••
VISTA SUP.RIOR De BN.ci',o

CORTE 00 BAl..cAO
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::'WJ.V.~

r-t= --
~~;~~:.t* "

.",~ ......-. ,.,...~l.. "' .. - .

.
J~

• ! !
~ -'

If~'k ••••• h• ..=~ ..,- . ;
I w._ •.

o..cI'f~: b;:;lc~ da madBira ,9Vfitco COMJaminadorntibrnlllico acalxirTlanto t.Jltunzado
Helerenaa de COf J "OlI'WJnt Ol. Slmlar L I~ ~13tH1a:

Obs: qi.1iIrIdo da ~Y.KlIçib ~ ~ .XPCvti'lflO complf1o .
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Dc«1tç.to:t:aDtl: CO,..:Idl*llMoCC.tIljQ ».bMlU1)O/'llCJ3TJniConcool~Mo"rtJU~
f'e¥1lnaa~iXlI';FantIIlltW.nMf;ll:nP.a:!ea
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.(C';)

oe'M'C'Jo: apa"BOOr em QfBrllO Cinza aMOrllna. pOIIOO- otmensoes 2.30 ;( J.3S X 1.00m.
BamI ~ aço 'no.l conforme prqdO..

ObS:OUaMO da e'JCC~aQ wrprojeto ~ullYO nmptelo.

1"-::----- ..-------,;----.1:------:-'.
I 1-:

~mr~l~~l~~tlbj":~~~~:;,~]
VlJ1AN'tR'<'A L.t;P.,~&. ~.I

r~~===.;-:.-:-~-1==--1--:~-1~~~~~~~j~i~~~-
~.

~~ ('"..::.m...r.c.I:a .••,. :-.~oel.l,

':'-:J ~.,.~~~~:t~--~~;~:rr

;~~'!s~!!3:'~;£~':
~-,~,';,:j . -!~~",~':1"~~ l~' ,

••. 'f';Sl:;".¥i '~~ ••

..<~?~À.;~~~,""

APARADOR EM GRANITO • AO
8.A.25

~

VI

A.~I).'lO(Ji'C"'~OSC(
'f-E.J&.0.6n .••

•••/lI~~(e-t"CftMCJol:O!

;-

/(1'."
_~ ..~~.~..'!...•...:~~!.r..../

'fJ'f:3çr.fOlt.r.'
rnJ"'04'"lll')'

tulJl,OO•••o;Ill!A' ••••l!:'.\)
"WlM:MJ(;"a.c. r:/ ••••r"' .•.",~a'''' u, •. .,..,. __ •••Jt'.o:r:\

, ••••.,Jloro.oo.oK.~~ •. 1M:

'.

Obs: quendo de execuçAo ver projeto executivo ampleto.

DeSCrl91o: b."co de vetlürio 4XlNl 1,20." dtocomprirr'*lto .• .-\rutU'. M'l perfie de f.lTo tr_doe •
~nta::fos Q)l1l Untei esmalte preto fo.co • ssaen10 dt caibros do med6ira ip6. trr.aclo1 •
erwemimdM N cor natural.
Os pis deveria Mf' rev•••lidoe com bofrll!lCh!t coladl!ll pere proteç60 do pia0.

8.A.24
BANCO DE VESTIÁRIO EM MADEIRA. BV

"~
, J
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T«oo6oIl~ da Inf~

CadurnQ d~ t::\lptu;lflca:;6es "I ti-cnic<.li/

P06\('l POUp4\.ftmpo 60HJCAT\)

6.A.22
CADEIRA FIXA DE MADEIRA. CF

6.A.23
BANCO DE ESPERA EM MADEIRA. BA

"""'P1001"'~.••"",.!"'\-
.£ --~ •..••••

/
/..

COnTE VEnlY'~

146

Ore'5cr1Ç11o: beneo ct- Np'W8 eom 2.2Om dt canprimento. MlM1nI em J*h t:k reno tratados •
pktados"C'Ol'n ti •.•• ..,...._t. pA'tototco. anento _.,.COÃ:) M C8lbr09 ~ madeira Ip', :r.tadot.
~wrnlzadM n. cor nIIlural.
o. p'. d...-.rao MI' I9Y.~ tom borrKha cotada pwa proMçIo de>pttoO.

0Ds: QYorodc d.:a .x-eu;60 ••.•r ptOJab .,.a.ti\ro cOfT1:ll-=

145

Refvii,.,:lu:
0irot1e:1 02fAlOOOOOC
Escrib3 mocelo CJ
Secuót llpo .014
01>.: QU~ d3 exeCõJSãowr projek> ~Keaiivc CQ'T';JJI6tO

D~rlç~: r:ar\P.n P.tT(ltr'l<'WI"J,!U"mhr.t(~ r1f!.mnt,:')1n INl. :I~RO li!P.nalI.'Ul fIfll ;':rV1\pfn~m
i:lf~kmil;lSl~llt: IIIUC~. WIlI dt;dIJiJlUt:u:U ti,. ,ul~lm t: \'e'f!i£ IId W !klWltt.
Estruua C'lJl"t.in~ ce fOlllLlJ .~lOidaJ. em tLbo da a;o ootd.Hb com 1Qn-:md. (i;2me.-o na C(lC
J;feta. com éeSll2alJOres de n~on.



cadumo d~ E-vpuc1flcações 'récnjca~

Po-!tto POUpA~mp(') BOTlJCAn,

Caderno d~ E~peclfi(;llçôes. 'rl.'~njcLll;l
P(lSlO Poup"wmpo aO'flJCATlJ

6.A.20
CADEIRAGIRATORIA ALTA. CA

oe •• ,,~: Cadeira grallHla ai". dp" cailGl, com e'1l'Jld3r baixo. a"""'lO e encosto em madeiTa
compefl83da moldJ<b anabmicam8f'lte; e'StofO<b cc"'. espuma,"~3 de PJ~16.t3no com ~
de esteSSU'3 e den9ldaje de bt>l6tt 19lm3. Te\'eS1lda em Vinil cor c:mza daro.
Do~ de aço com proteção c C1Cl1bemenro em polipropleno M ter cinza cl!!lfO ou base de n'fiao
injetado, tom S ha'5te-s. \em rodizos..
Si~t:IOddt::f~ul4tJJt:'nce ttllultl JU' RJt:O de ~ ü SiJj.

R.terlnd~.:
AlberIIeX linto 1ortn~
Eocrbo
Gimlr...: lilhA Rr:mb,l..~
Tecro2OO0

6.A.21
CADEIRA FIXA COM PRANCHETA. CP

D.Krltj.io: c..adeiril ~lhAveI, to", pr"'1(tei:cl reb4tÍlt'et. dQ tado direito C\J ~UCTdo do u)lÓio,
CO:'11aCJbamentc em melanina 3!tO preuão na COI L -t 39 platin3, fixado em um suporte de aço na

cO!' prelO.
kDcnto c cnc:.oSo:cmc~do iJl\8tomfcllrncrtcmokiode, com ocabomcntoem C'Jf\.lpix.á c
'wemiz na cor -natural
Esrutura tallfntJa de fofmll 'b'"lIpemidlll. em tubo de a-;.o&Otdadoc.t>m19mm de di.\metro na cor
.,...ta com d_aes denyIon.

Obx.rws60: OJando da prodt.:çiio devem ser o~ervada uma quantí-:Sa<:!ede IC~, d:t tot.11dos
l~~ r~"ac!a~,,~ IlSUo\r1l'N ü1nhnln:c

Rder6nclas:
Gi","e. 02M l0006AO
E=ib. modelo C3.P
St:\.\IIi1 (••"u 40/4
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Pó<\to Poup.'lbtmpo BOTOCA"fU

\

Caderno Ú~ E~ptfclf,caçôes 'Técnicnw

PMto floup"tJ!.mpo aOTOCAH)

B.A.18

ESTACA0 PARA CPD (L=1,80m)- CPD

B.A.19

CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA COM ROoizlos • CB

~çiIo: C,'viP.m:' ()Uivtnl'lmm ~:t.v MI1ll1,l:l\.~1n ~ I!nm~ ftl1 :~A CtlmfP.n~rn
mdddd•. ""'OO1i«1mcn1e, ."tdada <om e:.p.Ina Tj<tada de pdlUrotalu «J11 Wn1n de
espeS&Un e dentid3de de 66.'66 kgim3, rewt1!dl em ,inil CO""cinza claro.
8a;e de aço COO1l)IO(~çilo e acal>ame<to em polproPleno na cor Cr1Z3 Cia'O <Xi base ae n)'\01
injet.>dc,<Orn ~ tmle> e rodl~~ giral6rico
Sistema de regolagemd•• 1"", P'" ml!lOdo p,tão a ~ e sidema de regu~ mee,hca de
Inclinaçâo e atura cb encoslo.

.' .,~
Rcfolincl •• :
PIhPJ1jP.rllnM tmnn,rTlOCP.n l()il;{l.~
Est:llt...II.w.oC5.42
Girai •• 1M3 R_. rr,odolO&1L66M1OOO
I",.ror. '1IIli

De:scrlçlo: Moblliano especi1lco parti CPO mnslttuklo va uma e5bSCoooe "Elt)fiho

.:ataçlo de trabalho' l'flÓoo'cl do Inf"9U"G ~ 1,£em, protLrldidodo. O,&Om oBlb'o. 2,COm composto
por um tampo prn::;>91 com protundid8dQ - a,80 m, dU8~ pr9telQims ~rlorH com profUldidBde
;. o,SOm, embas ~z.ant:ln '''' sju'StivlJi~no altura, e p.ateleitR eRllNeI Inleóor pare CPU com
o,eom 1& PfcotllndkJade e largura oe l,30m.

E~lura;
Porftc kllor&& em slmlnio ox1rudodo c.cm ~ o tampas om 6tumno ~ctod<r,

- Suporta do tampo' tnN9'5S0S em atllrnhio Q,lhJcitKb. braçes um chttpa de aço
0Clbra08 :J,U mm;

- Canal de cabOs hon2Dn\Ei em Blunllnlo 9XtrU;jajQ;
- CobeI1Ur8 vortlC8l O:J oonal oe csbOS Bnl aUrr.lnlo euuoaoo.

TO"'~ e p.oteleim:
Em agl()f'OriH"edo 30 mIO com bonta Ironlal 8rgoo~e. rev.5tid::ls com I.minado
melarnlnko ti~ post-fonnirç, CClllllai'5 bordes em PVC 3mm. call capaddade de
cargo estéUca = 150 Ku

142141

AC05SOóos-
Colha ~.-nplo!ô 8 lomod05. em olumlnio oxtrudodo. roi) os bmpoo o prlltolon

.- Tampa!> Ô)S cio~nto!õ. !ububrC!;, mf)fl~:JIo~ do &ju~to. lompinhoc do ~ om
19rrnopastJco U~9tado ••

Noblll'rto uUlludo come r.1.-im;i •. ld~htl,.au t.ltl ELLAN

AUIboITJB111O!t

- EhJmanlOs ~ra~: ontl.oTCI tiktt:u::;t8t~ 8 pó, r"fefênci:l de c.a drlZlI RAl 70~
(olon)

- Tern~ can r~o,ÔIlciB <» CO' ema RAl 1035 (~q8n)
- 1'empes li supor1es COt'Jl rQferinci8 de cor azlJ RAL 5000 (otan)
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ANEXOSA

RELATÓRIOS TÉCNICOS - POUPA TEMPO BOTUCATU

RELATORIO ITEMTÉCNICO
RELSTR.24112009 8. A. 1 _ COMUTAOORES ETHERNET (SWITCHES)

REL.STR.24012009 8. A. 2 - PONTO OE ACESSO SEM FIO (WIRELESS ACCESS POINT)

REL.STR.24412009 8. A. 3 - SISTEMA OE TELEFONIA IP

REL.STR.24212000 8. A. 4 _ TESTAOOR DE CABOS UTP CATEGORIA 6

RELSTR.2231200Q 6.A.5 DESKTOPS E SERVIDORES

REL.STR.22412009 6. A. 6 _ GRAVADOR E REPRODUTOR DE CO E OVO EXTERNO

REL.STR.23312000 8. A. 7 - IMPRESSORAS

REL.STR.23412000 8.A.8 SCANNERS

REL.STR.2351200Q 6. A. 9 APARELHO DE FAX LASER

REL.STR.2251200Q 8. A.l0 - TOTEM MULTIMIDlA

REL.STR.22812000 8.A.11 TABLET PC E POCKET PC

REL.STR.24712009 8. A.12 - SWITCH E CABOS KVM

REL.STR.22812009 8. A.13 - SOLUÇA0 DE GERENCIAMENTO DE FILAS

REL.STR.23812009 6. A.14 RÂDIO COMUNICADOR

REL.STR.2491200Q 8.A.15 WEBCAM

REL.STR.24312009 8. A,18 - CIRCUITO FECHADO DE TELEVlsAO CFTV

REL.STR.23712009 8. A.17 _ PROJETOR MULTIMIDIA E TELA DE PROJEÇAO

REL.STR.23012009 8.A.18 LEITOR DE IMPRESSAO DIGITAL

RELSTR.23112009 8. A.1Q - MINI NOTEBOOK. NETBOOK

REL.STR.23212009 8. A.20 - TECLADO DE OPINIAO

RELSTR,2381200Q 6. A,21 - PLACA PCTV EXTERNA

REL.STR.23912009 8. A,22 _ SISTEMA DE SOM ESTEREO PARA DESKTOP

ESPECIFICAÇOES TJ:CNICAS BÁSICAS REOUERIDAS

B.A. f COMUTADORES ETHERNET (SW1TCHES)

RELsm.241/2009 v.1 • AGOSTO/2009

PREAMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES rtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as .spoclficaçlles técnicas

mlnimas nece&sérias 85 quais o produto ou &erviço ofertado pela proponente deverá

obrigatortamente alender.
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8.A.1.1 COMUTADOR ETHERNET (SWlTCH) - CONFIGURAÇÃO I • CORE e) Inl••••ace compatlvel com os 'pedroe. IEEE 802.3. IEEE 802.3u e IEEE 802.3eb.

a) oS'IIerao ser fornecidos comut8dOfaa Ethemet idênticos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produçêo, sem previaAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

a) Todos 05 swilches a aerem forneddos nas configurações I, 11e 111deverAo ser do

mesmo fabricante, compondo uma soluça0 única de rede, para assegurar a

compatibilidade funcionai de todos os r6CUr&OS e facllitar o gerenciamento.

8) Comutador Ethemel (switch) de distribuição, gerenclével. empilhAval (stacksble). com

as funcionalidades de nlveia 2, 3 e 4 do modelo de referência OSI e suporte 8 recursos

de rotaamento estático e dinâmico, aoS (Qualidade de Serviço), VLAN e segurança

básica.
INTERFACES DE EMPILHAMENTO8.A.I.U

a) 02 (duas) portes dedicadas de empilhamento utlltzaveis simu.aneamente;

b) Banda de empilhamento com capacidade de, no mlnlmo, 32 Gbps;

c) Localizadas no painel traseiro do "witch;

d) Implementaç60 da pilha em topologia anel, com contingência a falhas;

e) A pilha devera comportar~se como uma única enlidade ativa de lede, com único

endereço IP para configuraçAo.

8.A.1.1.6 SLOTS PARA EXPANSÃO DE INTERFACE (EXPANSIBIUDADE)

a) Suporte 8, no mlnlmo, 4 (qualro) portas Gigablt Ethemet adicionais utiliZávols
simultaneamente;

b) Velocidade de 1000 Mbps;

c) Suporte 8 mldla metálca UTP Categoria 58, com conectar RJ-45 fêmea, e a abra

óptica mullimodo 501125 ..,m, com conector LC;

d) Interface compatlvel com o padrAo IEEE 802,32 e IEEE 802.3ab.

PADRONIZAÇÃO

TIPO DE COMUTADOR

CONDiÇÃO GERAL

8.A.1.1.3

8.A.1.1.2

8.A.1.1.1
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ACESSÓRIOS (PARA CADA SWlTCH)

RECURSOS INTEGRADOS

8.A.1.1.a

8.A.1.1.9

a) Cabo console;

b) Cabo para fonte de allmenraçAo de energia elétrica com plugue 2P+T, padrAo NEMA 5-
15P;

c) Cabo de, no mlnimo, 50 (cinqOenta) centlmetrol para empilhamento (uso exclusivo,
blindado);

cf) Conjunto (kh) pala montagem em rsck de 19 pofegadss.

8) Capacidade de endereçamento de. no mlnlmo. 12.000 (doze mil) endereços MAC;

b) Controkt de fluxo de dados segundo o padr60 IEEe 802.3x em fuUdup~)(;

c) ConfiguraçAo de, no mlnimo, 1.000 (mil) VLANs estéticas atfv8s segundo o padrão

IEEE 802.1Q;

cf) Suporte 8 quadros Ethemel extensos de 9 kbytes (jumbo framel);

e) Classfficeçao. merceçAo e priorizeçêo de tnllego segundo o pedrAo IEEE 802.1p;

Q Class1ficeçêo. merceçao e priorizeçêo de pecotes IP utilizando DSCP (Differentieled

Servlces Code Poinl) ou ToS rewrite (Type OI Service);

g) No mlnlmo. 4 (quatro) fdes de prioridade por pone;

h) ImplemenleçAo de elgor1lmOl de priorizeçao estr11.o(SI~d Pri<l~ty) para garenUr e

prlortz.açAo de pacotel de alta plioridade sobre os demais tipos de trafego;

Implementeçâo da p~orizaçêo ponderede WFQ (Weighled Falr Quaueing).
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8.A.1.1.5 INTERFACE GIGABIT ETHERNET 10/100/1000Bue.T

a) No mlnimo, 24 (vinte e quatro) portas cem conectares RJ.45 fêmea de 8 vias;

b) Oeteeçêo automética (aulosense) para as velocidades de 10 Mbps, 100 Mbps e 1000

Mbp.;

c) Capacidade de transmisaAo full duplex e half duplax para 101100Base-TX, e tull duplax

para 1000Base- T;

Suporte a detecçAo 8ulomiltica MOII MOI~Xem cada porta;

8.A.1.1.4 GABINETE E MÓDULO BASE

a) Gabillete adequado para fixação em rack de 19 ~legadaa, com altura maxima de 1.0

U (uma unidade de altura de rack);

b) Swftch fabrlc com capacidade de, no mlnlmo. 32 Gbps;

c) Capacidade de comutaçAo de, no mlnimo. 35,5 Mpps, para pacotes de 64 bytes em

nlvel 2 do modelo de referência OSI;

d) Soflwa/tt interno armazenado em memória nAo-volétl1 (flash), permitindo a sua

atualização via rede utilizando serviços TFTP;

e) Deverá ser fornecida instalada a versAo mais recente do soltwaf'9 interno do switch;

f) Interface de conW8 compatlvel com o padrAo EIAfTIA.232;

g) Fonte de alimentação interna com seleção automatica para ten&Oes de 100 VAC a 240

VAC a 60 Hz, e possibilidade de suporte 8 fonte redundante Interna ou externa

alimentada com clrcuito elétrico distinto.



• •
gerenciamento de fila WRR (Weighted Round Robln) ou similar, para evitar o

estrangulamento de tréfego de prioridades menores:

Implem.ntação d. Spannlng Troe Protocol OEEE 802.1 Dl. do Rapld Spannlng Troe

Prolocol (IEEE 802.1w) • do Muttlplo Spannlng Troe Protocol (IEEE 802.10);

k) Implomentação de IP muttlcast com IGMP v.2 $OOOplng;

I) Implementaçãode técnica de proteçlo contra ataques de OHCP no caso de a~um

Invasor assumir a funclonaHdade de servidor de DHCP na rede;

m) AgregaçAo de links utilizando o protocolo dinAmk:o LACP (Unk Aggregation Conlrot

Protocol) segundo o psdrAo IEEE 802.3ad;
n) Roteamento estético e roteamento dinâmico 8lray~s dos protocolos RIP. RIP v.2 e

OSPF;
o) ImplementaçAo de balanceamento de Iinks através do protocolo OSPF. com ECMP

(equal cosi murti.path);
p) lmplementaç.Ao de protocolo de redundAncia auloméUca de roteamento do swltdl

(VRRP ou similar);
q) Filtro de pacotes. baaeado em regra. ou IIsta& de controle de 8Ot!lSSO ba&esdo em

psrAmetrO& de camadas 2, 3 e 4 em todas as ~s do swltch, através de endereços

MAC de origem e de destino, de endereços IP de origem e de destino, e de portas de

Cadluno d~ EkfU:\dfic<Mçóes T~níc1\S
Poota Poup.;I't",ml'o nOTUCATlI

INTERFACE GIGABIT ETHERNET 1000B •••• T

GABINETE E MÓDULO BASE

PADRONIZAÇÃO

TIPO DE COMUTADOR

CONDiÇÃO GERAL

8.A.1.2.5

8.••••1.2.4

8.A.1.2.3

8.A.1.2.2

8•••••1.2.1

a) No mlnlmo, 02 (duas) portal com con&etores RJ-45 fêmea de 8 vla$, utHiléveis

a) Todos os switches ai serem fornecldos nas configurações I, 11e 111deverAo ser do

mesmo fabricante, compondo uma soIuçêo única de rede, para assagurar a

compatibilidade funcional de todos os recursos e facUitar o gerenciamento.

a) G~blnete adequado para f1xaçAo em rack de 19 polegadas, oom attura máxima de 1.0

U (uma unidade de altura de rack);
b) Switch rabric com capacldade de, no mlnlmo. 4,4 Gbps fuI! duplex (8,8 Gbps

bldiredonals);
c) Capacidade de comutaçAo de, no mlnimo, 6,5 Mpps. para pacotes de 64 byles em

nlvel2 do modelo de referência 051;

d) Método de cornutaçAo atore 800 rOlward;
e) Software Interno armazenado em memória nlo-volátil (flash), permitindo a SU8

atualização via rede utilizando serviços TFTP;

f) Deveré ser fornecida instalada a verslo mais recente do software intemo do swilch;

g) Interface de console compatlvel c:om o padrAo EIAJTIA~232;

h) Fonte de alimentação inteme com seleçAo automética para tens09s de 100 VAC 8 240

VAC 860Hz, e possibilidade de suporte a fonts redundante Inlema ou externa

alimentada com circuito elétrico distinto,

a) Comutador Ethemet (swttch) de acesso, gerenclável, com 85 funcionalidades de nlvel 2

e 4 do modelo de referência 051 e suporte a recursos de QoS (Qualidade de Serviço),

VLAN e segurança bástca.

8) Deverão ser fornecidos comutadores Ethemet Idênbcos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverâ estar em linha de produçao, sem previ&Ao de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.1.2 COMUTADOR ETHERNET (SWlTCH) - CONFIGURAÇÃO 11 - WORKGROUP

~~DESP
TecnoIorIliI na Inf~

Caúerno de (1\pecíftc.ações Técnieas
Posto POUpdtBmllO BOTUCATU
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~~DESP
TecooIort;t d~ In'orm~

aplicação TCP e UOP;
r) ConfiguraçAo de. no mlnimo. 60 regras Individuais por lista de &CePO (ACL);

s) ConRguraçAo via Interface gráfica (através de web browser), console teul, TELNET e

SSH ••••.2 (Secure SheU);

t) Senha de segurança para configuração e pare monitoraçAo;

u) Suporte a gerenciamento SNMP nas ••••era6ea 1, 2 e 3, e MIB 11;

v) Gerenciamento RMON com suporte 8 pelo menos 4 grupos (alarme, evento, histórico e

eatallatica);
w) Gerenciamento e configuraçAo remotos através de um único endereço IP;

x) Imp1ementaçAo de espelhamento de porta (port mlrroring);

V) Autentlcaç40 de uluérios por porta do swltch segundo o padrAo IEEE 802.1 x para

segurança de rede;
z) Atribu'çAo 9Utométlca de VL.AN para convidados (gue&t VLAN) com IEEE 802.1.;

a8) Autenticaçlo de usuários através de 5'8rvldor RADIUS;

bb) ImplamentaçAo do p<olocolo NTP (N.twori< Time Protocol) ou SNTP (Slmpla N.two<k

Time ProtocoO ~~a aincroniZ8ÇAo do horério do equipamento.

• ,)'i,'!J'IJ";'"'"
•., ,,;. 8~~'i':b1q1 UTERATURA TÉCNICA

\"" f.eM ". ~~i~~""~""!\ ."p~;IJ - n.') I.Dd~erá Mr O um conjunto de manu$s tecnlCOlS,para cada .'oYItch, contendo
.' t \~ •."'~' t,,'l,'':'j ~~\~\.,,),""•.f'~.:~~_~1t.c..

(;;0\'0 \o c...~~,~?,t;'Cb~':;?\"t~~~.'~~~í~bre o produt aa instruções para Instalação, conflQuraçAo,

t~~;tl:. . ~•.....:;-,\'~.t~!'f8Çêl!-.~gerüOda"!'.!:"to. onnldade com o ttem 8.A.1.1.4, allnea e).
_' ~\(J\,~- -'!..... _ .•., ,- •.1

t\)\"~" b' \t.~... .,. ,.,
I' . lt.OG~' '""",'('"
\.\. r -~,"
l',,:\~''''''.'''



a) Cabo console;

b) Cabo para fonle de efimenlaçao da energia elétrica, pedrAo NEMA 5-15P (2P+l);

c) KIt para montagem em rack de 19 polegadas.

C••darno dt' e'Sp~irlc ••çô8$ TecfJiGa,s
Poew Poupatempo BOTlJCATU~~DES;

TecnoIo •••• d.l~

o) Senha de segurança para conrlQuraç4o e para monlloraçio;

p) SUporte a gerenciamento SNMP nas versões 1, 2 8 3, e MIB 11;

q) Gerendamenlo RMON com suporte 8 pelo menos 4 grupos (alarme, evento, hlslórlco e
e.lallslica);

r) ImplementBçao d. aspelhamento da porta (por! mlrroring);

.) AutenticaçAo de usuários por porta do &witch segundo o padrAo IEEE 802.1x para
segurança de rede;

I) AlrlbuiçAo aulomalica da VlAN para convidados (gu.sl VLAN) com IEEE 802.1x;

u) AutentlcaçAo de usuários através de servidor RAOIUS:

v) Implemenlaçao da prolocolo NTP (Nelwort< Ttme Prolocol) ou SNTP (Simple Nelwort<

Time Prolocol) para slncronlzaçlo do horário do equipamento.

Caderno da E:1lvucU!c~ÇÔ.,~l'écnícA$
f\osto PoupatomlJO SOTlJCATU

ACESSÓRIOS (PARA CADA SWlTCH)

INTERFACE FAST ETHERNET 10/100B.ae-TX8.A.l.2.8

8.A.l.2.7

a) No mlnimo, 24 (vinte e quatro) portas oom conectores RJ-45 fêmea de 8 vias;

b) OetecçAo Butométlca (autosense) para a& velocidades de 10 Mbps e 100 Mbps:

c) Suporte 8 detecçAo aulomâtlca MOI I MOI-X em cada porta:

d) Capaddade de lfansmissAo fuUduple)( e hatf duplex;

e) Interface compaUvel com os padrões IEEE 802.3 8 IEEE 802.3u.
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UTERATURA TÉCNICA

TIPO DE COMUTADOR

CONDiÇÃO GERAL

PADRONIZAÇÃO

8.A.l.2.S

8.A.l.3.1

8.A.l.3.2

8.A.l.3.3

a) Todos 06 switches a serem fornecido. nas configuraçOes I, 11e 111deveria ser do

mesmo fabricante, compondo uma SOluça0 únJca de rede, pafa assegurar a

compatibilidade runclonal de todos os recursos e facilitar o gerenciamento.

a) Comutador Ethemel (switc:h) de acesso, gerenclével, com as funeionaUdades de nlvel2

e 4 do modelo de rererência OSI, allmenteçAo elétrica para dispositivos compallveis

através do canal de dados e suporte 8 recursos de QoS (Qualidade de Servtço), VLAN

e segurança bésica.

8) OeverAo ser fornecidos comutadores Ethemet Idênticos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento,
na data de entrega da proposta.

a) Deverá ser romeddo um conjunto de manuais técnicos, para cada switch, contendo

todas 88 In'orrnaçOes sobra o produto com a8 instruçOes para InstalaçAo, conrlQuraçAo,

operaç4o e gerenciamento, em conformidade com o Item 8.A.1.2.4, sllnea f).

8.A.l.3 COMUTADOR ETHERNET (SWlTCH) - CONFIGURAÇÃO'" _ WORKGROUP
PoE
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RECURSOS INTEGRADOS8.A.l.2.8

a) Capacidade de endereçamenlo de, no mlnimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC;

b) Controle de fluxo de dados segundo o p8drAo IEEE 802.3x em fuUduplex;

c) Conflguraçao de, no mlnimo, 250 (duzentas e cinqOenta) VLANs estéticas ativas

segundo o padrão IEEE 802.1 Q:

d) Classificaçao, marcaçAo e priorizaçAo de trafego segundo o padr40 IEEE 802.1p;

e) Classificaçao, rnarcaçao 8 prIorizaç.Ao da pacotes IP utilizando OSC? (Ortferentlated

Services Cade Point);

f) No mlnlmo, 4 (quatro) filas de priorldade por porta;

g) Implementação de algoritmos de priorizaçAo Mlrita (Strld PrKnity) para garanlir 8

priorizeçAo de pacotes de alta prioridade sobre os demais tipos de trafego;

h) lmpl~mentação de priorizaçAo ponderada WFQ (Weighled Falr Queueing),

gerenciamento de fila WRR (Welghted Round Robin) ou slmUar, para evitar o

estrangulamento de tréfego de prioridades menores;

Implementação de Spanning Tree Protocol (IEEE 602.10), de Rapid Spanning Tree

Protocol (IEEE 802.1w) e de Mulliple Spenning Tre. Protocol (IEEE 802.18);

j) Implementação de IP mulHesst com IGMP v.2 snooping;

k) Imp~mentaçAo de técnica de proteçao conlfa ataques de OHCP no caso de algum

invasor assumir a funcionalidade de saNldor da OHCP na rede;

AgregBção de IInks utilizando o protocolo dinAmico LACP (link Aggregation Conlrol

Protocol) segundo o padrAo IEEE 802.3ad;

m) Filtro de pacoles baseado em regras ou IIsta& de controle de acesso baseado em

parâmetros de camadas 2, 3 e 4 em todas as portas do switch, através de endereços

MAC de origem e de destino, de endereços IP de origem e de destino, e de portas de

apllcaçao TCP • UDP;

n) Configuração via inlerface grâflC8 (através de web browser), console local, TELNET e

SSH v.2 (Saour. SheU);



• • \
C;,derno de r:",pecificaçües Técnicas

Posto poup"empo BOTUCATU

t)

u)

v)

a) Capacidade de endereçamento de, no mlnimo, 8.000 (oito mil) endereços MAC;

b) Controle da fluxo de dados segundo o padrão IEEE B02.3)( em full duplex;

c) Configuração de. no mlnlmo, 250 (duzentas e cinqüenta) VLANs estéticas. atNas

segundo OpadrAo IEEE 802.1 Q;
d) ClasslflcaçAo. marcaçlo e priorização de tráfego segundo O padrAo IEEE 802.1p;

e) ClassiflC8ÇAo, marcaçAo e priorização de pacotes IP utilizando OSCP (OiHeren1iated

Servlcea Cade Polnt):
f) No mlnimo, .• (quatro) filas de prioridade por porta:
g) ImplementaçAo de algoritmos de prlorlzaçao estrita (StricJ Priority) para garantir B

priorizeçAo de pacotes da alta prioridade sobre os demais tipos de tr'fego;

h) ImplementaçAo da priorizaçao ponderada WFO (\Neighted Fair Queueing),

gerenciamento de fila WRR (VVeighted Round Robin) ou slmiler, para evitar o

astrangulamento de tréfego de prioridades menores:
Implementação de Spannlng Tree Protocol (IEEE 802.10), de Rapid Spanning Tree

Prolocol (IEEE 802.1w) e de Muttiple Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1&);

.D ImplementaçAo de IP multlcasl com IGMP v.2 snooping;
k) ImpkmlentaçAo de técnica de proteçAo contra ataques de OHCP no caso de algum

invasor alSumir 8 funcionalidade de servidor de OHCP na rede;

Agregação de links utilizando O protocolo dinâmico LACP (L1nk Aggragation Contrai

Protocol) segundo o padrão IEEE B02.3OO;
m) Filtro de pacotM baseado em regras ou Ustas de controle de acesso baseado em

parêmetros de camadas 2, 3 e 4 em todas as portas do switch, através de endereços

MAC de origem e de destino, de endereços I? de origem e de destino. e de portas de

aplicação TC? e UOP:
n) ConflguraçAo via Interface gréflca (através de web browser), console local, TELNET e

SSH v.2 (Socu,a Shen);
o) Senha da segurança para configuração e para monitoraçêo;

p) Suporte 8 gerenciamento SNMP nas versões 1, 2 e 3. e MIB 11;

q) Gerenciamento RMON com suporte 8 pelo menos 4 grupos (alarme, evento, hlst6rlco a

estatlatica);
r) Implementaçâo de espelhamento de porta (port mirroring):

s) AutenUcaçAo de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEE 802.1)( para

segurança de rede;

~~DESP
Tec~a da In'Of'T"W';;\o

Caderno dA Etlpacificações T@cníc.1t9
Posto poupatompo BOTUCATU

ACESSÓRIOS !pARA CADA SW1TCH)

INTERFACE FAST ETHERNET 101100B••••• TX

INTERFACE GIGABlT ETHERNET 1OO0B•••• T

GABINETE E MÓDULO BASE

8.A.1.3.7

Cabo consolet'~ )
Cabo ~ráfi,",;i~'da .lImentaçllo de energia elétrica, padrtlo NEMA 5-1SP (2p+n;

8.A.1.3.&

8.A.l.3.5

8.A.l.3.4

a) No mlnlmo, 02 (duas) portas com conectore, RJ-45 fêmea de 8 vias. utillzINeis

simunaneamente:

b) Velocidade da 1000 Mbps;
c) Melo de transporte em par metéllco trançado nAo-bIIndado Categoria Se fua duple)(;

cf) Interface compatlvel com o padrAo IEEE 802.3ab.

a) No mlnlmo, 24 (vinte e quatro) portas com conedores RJ-45 fêmea de 8 vias:

b) Detec.çAo automática (autosense) para as velocidades de 10 MbpS e 100 Mbps;

c) Suporte 8 detecçAo automitica MOI I MOI.X em cada porta;

d) Capacidade de tr8nsmlssAo fuUdup\ex e half duple_:
e) AlimentaçAo elétrica 8 dispositivOS compatlvela com o padrlo IEee 802.3af (telefones

IP, pontos de aGeMO &em fio, etc.) atrevê. do próprio canal de dados, para cada porta;

f) Potência oferecida por porta de. no mlnlmo, 15.4 W;

g) Interface compellvel com 06 padr6e8 IEEE 802.3, IEEE 802.3u e IEEE 802.3al.

a) Gabinete adequado para fixeçAo em rack de 19 polegadas, com altura máxima de 1,0

U (uma unidade de altura de rack):
b) Switch fabric com capacidade de, no mlnimo, 4,4 Gbps 1ull duplex (8,8 Gbps

bidirecionais);
c) Capacidade de comutação de, no mlnimo, 8,5 ~PPI, para pacotes de 64 bytea em

nlvel2 do modelo de referénda 051;

d) Método de comutaçAo 110re and forward;
e} SOftware Interno armazenado em mem6r1a nA()-YoIéti (flash). permitindo 8 6U8

atueflZsçlo vis rede utilizando SeNlços TFTP;
f) DeverA ser fornecida Instalada 8 V8115Ao mais recenle do software intemo do switch;

g) Interface de console compatlvel com o padrão EIAmA-232;
h) Fonte de allmentaçAo Interna com seleçlo autométlca para tensões de 100 VAC 8 240

VAC 860Hz. e possibilidade de suporte 8 fonte redundante Interna ou externa

alimentada com circuito eletrico distinto.
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ESPECIFICAÇOES TÊCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

Caderno df'JE~pecífic"çõf'S Té~niGM
Posto Poupatempo BOTLJCATU~~DESP

Tee::nokJalnd.lnI~

C ••derno dC'l E'<q)ed'lcaçôf;ls Tácnteas

Pooto POUpiltI!JmllO BOTtJCATU

a) Devera ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada swltch, contendo
todas as informaçOes sobre o produto com as InstruçOes para Instalaçao, configuraçAo,
operaçAo e gerendamento, em conformidade com o lIem 8.A.l.3,4, &Ilnea 1).

8.A.2 PONTO DE ACESSO SEM F/O (W/RELESS ACCESS PO/NT)

RELSTR.24012009 v.1 • AGOSTO/2OG9

PREÁMBULO

CONTEÚDO

214

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece •••• peclficaç6e. léCl1ica.

mlnimas neceasér!.a as quais o produtoou ~Mço ofertado peja proponentedevera

obrigatoriamente atender.

213
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8.A.2.1 PONTO DE ACESSO SEM FIO (W1RELESS ACCESS POINT)

a) OeverAo ser fornecidos pontos de acesso sem fio com suporte a VPN (virtual prtvste

network) Idênlicos. novos e sem uso antenor. O modek) ofertado deveré estar em linha

de produçAo sem previsao de encerramento e homok>gado peta ANATEL, conforme

resolução nt 242 de 30 de novembro de 2000, na data de entrega da proposta.

do SSID (identificador únk:;o)da redeVJlAN;

o) Criaçlo de filtros de endereços MAC de forma a restringir o acesso à reda WL.AN;

p) Suporte a. no mfnlmo, 20 (vinte) as~oclaç6es de usuários WiR por cada wlreless

access point
q) No mlnimo, 19 dBm (79 mW) de potência de transmls&ãodo rádio (para IEEE 802.1 1b

e IEEE 802,11g), podendo ser ajustada ~o administrador.

~~DESP
Tecnologiada lnform~

8.A.2.1.1 CONDiÇÃO GERAL

Caderno d•••E~pocíficaçõ".s Técníc1l.'.
POGto Pt)upoottompo OOTUCATU ~~DESP

T~opd.lnI~

8.A.2.1.4

C••c!lmH.l dt~Espar.iflt~:tç{h;sTIlcnír,1I.s
Posto Poup.uemf')O 90TUCATU

ACESSÓRIOS !pARA CADA WlRELESS ACCESS POINT)

8.A.2.1.2 TIPO DE PONTO DE ACESSO

8) Ponto de acesso le~fio (wlreJess access poInt) com tecnologIa WiFi (padrões IEEE

802.11b 8 IEEE 802.11g) par. conectMdade de dados sem fio 8 suporte 8 recursoSde

segurança VPN.

a) Cabo consofe;
b) Fonte de allmentaç:4ocom seleçAo automática para tensões de 100 VAC a 240 VAC a

60 Hz;
c) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica com plugue 2P+T, padrAoNEMA 5-

15P.

LITERATURA TÉCNICA8.A.2.1.5
8) DeverA ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada wireless Becass

palnl. contendo todas as Informaçõe5 sobre o produto com as InstruçOes para

instalaçAo, configuração, operação e gerenciamento, em confonnldade com o Item

8.A.2.1.3, allnea a).

CARACTERISTlCAS GERAIS8.A.2.1.3
8) De"eré ser forneada Instalada 8 veraAo mais rl:Cente do software interno do wirelesa

acce" polnl;
b) Segmento LAN (Interno ou privado), com no mlnlmo 01 (uma) porta Ethemet I Fest

Ethemo! (10/100B •• e-TX -IEEE 802.3 • IEEE 802.3u) autosens.lJTP RJ-45 rêm.a;

o) Segmento WLAN (wIrela•• LAN) conformo os padrões IEEE 802.11b e IEEE 802.11g.

com antena omnkjiredonal interna ou externa de, no mlnlmo, 2 dBI e com conectores

RP.TNC ou SMA;

d) No mlnlmo, 64 MB de memooa RAM;

e) lmpktmentaçAo de fUnç6e5de NAT (netwoncaddren translatlon);

1) Impk!menlaçAO de protocolos PPPoE (point lo painl protoc.olover Ethernetl e PPTP

(palnl to polnt tunnellng prolocol):
gl Imp~mentaçAo de funções de DMZ (de-militarized zone) através de Interlace f1slcaou

VlAN (virtual local area network);

h) CriaçAo de ambiente seguro através do uso de VPN IPsec;

O Imp~mentaçao de recursos de segurança através de 'NPA e WPA2;

D Caracterilticas de aos (Oualitv of Servlce) para o tréfego de VolP (voz sobre protocolo

Ip);
k) Suporte a testes e c:onflguraçAodo equipamento, com acesso protegido por usuário e

senha através de -Interface de console no próprio equipamento ou atreves de

controtador e)ft~'~e WLAN compatlvel;

Suporte a r,~~i~u~j) remota através de mecanismo seguro de criptografia, nAo
,", ~'. <, • lo,' ~

pem:'t~~~:,9~~ ~e~~ra1~uemem teletopuro (clear text);

m! ~eq~;~I~~~~~~~~14~hl~~:IvOS de status para o ambIente RF ('NlAN) e para o

,,, ..~ ~:,:~m~en~~,,.tEt~ne~,.t~N);":,,.~') t:'

. ""....:.;~:{.r~~'?,up~~à,,~~!iaurBçAOdo wire1e~s~.. ss paint de modo que ele nlo faça broadcsst

"".~'v \..;"~,'" ~"')f":-:.. ' (,' ~~."~,
,_ \:,.!:..~~:~_...... c.;Y''i .;•.'\;~ _,-I.

~~~~~~~~~"~ c" '" ~ q,'. 'J~:t"~-:~c~~'~:;,1<C

\~'X~vl ~ ' ,~!,~ ' '~~,,~':~~,.:~:~~,~~~-
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8.A.3.1 SISTEMA DE TELEFONIA IP

8.A.3.1.1.1 CONDiÇÃO GERAL

a) OeverAo aer forneddoa sistemas de central telefônica IP idênticos, novos e sem uao

anterior. O modeJo ofertado dever' ealar em linha de produçao. ~m previ!5Ao de

encerramento, na data de entrega da proposta.

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.3 SISTEMA DE TELEFON/A /P

RELSTR.2441200B v.1 • AGOSTO/200B

8.A.3.1.1 CENTRAL TELEFONICA

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece a. especificaç6e. técnica.

mlnimas neceasérias 8& quais o produto ou serviço ofertado peta proponente deverá

obrigatoriamente atender.
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8.A.3.1.1.2 TIPO DE CENTRAL TELEFONICA

a) Central telefOnk:a IP. baseada em protocolo SI? de acordo com 8 RFC 3261 do IETF

(Internet Englneerlng Task Force).

8•.0..3.1.1.3 CAPACIDADE INICIAL

8) 30 (trinla) troncos DOR (discagem direta a ramal) digitais e bidlreclonais por meto de 01

(um) acesso E 1 (30 troncos para 8 intel1igaçAo com 8 central pública de telefonia):

b) 01 (um) tronco IP para conexAo com outras unidades do Poupatempo por meio da rede

Intragov;

c) 100 (cem) ramalslP.

8.A.3.1.1.4 CAPACIDADE FUTURA SUPORTADA (EXPANSIBIUDADE)

a) Possibilitar 8 ampUaç.ft!ode, no rNoimo, 50% (dnqDenta por cento) da capacidade

inicial.

8."-3.1.1.5 CARACTERISTICAS DE HARDWARE E SOFTWARE

a) Processador prlnclpal do &I.tema de 32 bits:

b) Suporta a DOR (dlscagam direta a remaO dig~al e bidireclonal. padrAo TalebrA.;

c) ProteçAo da configuraçAodo sistema contra falta de alimentação elétrica

(armazenamento em memória nAo-volãtU);

d) Recarga automAtlca do sistema operacional e da conftguraçAo, em caso de talha na

alimentaçAo elétrica;

e) Capacidade de auto-Inlclatizaçao em caso de queda da alimentsçAo de energia

allltr1ca;

f) Programação e aheraçao do sistema local e remotamente, sem interrupçAo do

funcionamento;

g) Diagnóstico do sistema para manutençAo, bem como 8 &ubstlluiçAo de módulos de

interface de linha, sem inlerrupçao do funcionamento normal (hei Iwap);

218
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h) Suporte a manutenção remota;
I) Suporte 8 comutação na comunlcaçao de dadol, Inter1tgaçlo de recursos

computacionais existentes na área de InfOflTlética e conexOs!> com as redes publicas

de comunicaç6tts de dados, possibilitando 8 utilizaçAo de micro-cornputadorea e

Impressoras através dos ramais;

Transparência entre li lrensmissAo de dados, aceitando Indistintamente dados

alncronos e 8ulncronos.

Caderno dl~ E':l.pecírh".;.4çl\flS Tlcnír,l'LS
Paoto Poupatemf'!o tlOTUCATU

todos 08 recursos de proteçêo requeridos pelo projeto el6trico do local de instelaç.Ao. O

modelo ofertado dever. ester em linha de produçAo, sem previaAo de encerramento,

na data de entrega da proposta,

8.A.3.1.1.8 UTERATURA TÉCNICA

a) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de manuais técnicos. para cada sistema de

central telefônica, contendo todas 8S informaÇÕeS sobre o produto com as instnJç6es

para InstalaçAo, configuração. operaçAo e gerenciamento.

8.A.3.1.1.6 RECURSOS E FACIUDADES OE HARDWARE E SOF1WARE

interno com, no mlnimo, 02 (duas) portas

APARELHOS TELEFONICOS8.A.3.1.2

8.A.3.1.2.3 CARACTERISTlCAS

8.A.3.1.2.2 TIPO DE APARELHO TELEF6Nico

a) possuIr, no mini mo, 12 tedas programáveis com LED (Ilght-emltting diode) Indicativos

da funçAo ativada;

b) Teclado decédico, em tamanho confortével 80 toque humano;

c) Visar (dlspley) em Idioma português com. no mlnlmo, 40 (quarenta) caracteres;

d) Controle de volume de campainha (pelo menos, -alto- e "baixo';

e) Sistema de viva-voz;
f) IdenUficaçAo de números de chamada entrantes (internos ou extemos) no visor;

g) Possibilidade de cok>car em fila as chamadas entrantes para ramais ocupados

h)

Q

D
k)

a) Aparelho telefônk:o IP com suporte ao protocolo SIP.

8.A.3.1.2.1 CONDiÇÃO GERAL

8) DevorA0 ser fornecidos aparelhos telefônicos IP idênticos, novos e sem uso anterior, O

mode'o ofertado deverá estar em linha de produçAo, sem previsão de encerramento,

na data de entrege da proposta.

alimentaç.Ao elétrica,

nAo-atendimento (tran6bordo),
n)

o)

p)

q)

r)

8) Transferência de chamadas internas ou elrtema8 para outro ramal;

b) Transfer6ncia de chamadas para outro telefone externo (celular ou fbco);

c) Discagem abreviada comum e IndMdual;

d) Musica de espera;

a) ConexAo com sistema de c::orrelo de voz;

f) ConexAo com s.istema de bllhetagem e terifação;

g) P,ano de numeraçAo Rexlvel para, no mlnimo, 04 (quatro) digitas;

h) Dlferendaçao sonora entre chamadas internai e externas;

I) Relomoautorniltlco de chamada;
D Captura em gnJPO, com possibilidade de a1açAo de, no mlnimo, 25 (vinte e dnco)

grupo6;

k) Captura Indlvklual;
I) ReatriçAo de chamadas externas 8 determinados nlJmeros (000, DOI, 0300. 0500.
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10/100Base-TX luH duplex auto-sensing com conectares 8?8C (RJ45);

o) Criptografia de sinalização por meio de SI? sobre TLS, e de mldia por meio de SRl?;

p) Redundância de rede por meio de registro em backup proxy;

q) Suporta, aos via DSCP (nlvol 3) o IEEE B02.1P CoS (nlvoI2);

r) Pennitir redundância de rede por meio de servkior ON5;

s) AdminlstraçAo local com aulenlicaçAo por senha;

t) Administra~o web browsed (HTTP e HTTPS) pelo usuãrb via autenticaç40 por &enha;

u) Suporte a gerenciamento SNMP e Mia 11;

RJll;

b) Implemontar 0$ CODEC G.711, G.722, G.723.1 a G.729;

c) Possuir, no mlnlmo, 02 (duas) portas 101100BBse-TX full duplex aulo-senslng com

conecto,as BPBC (RJ045);

li) Parm~ir a utilização do fax (fao-.lmio) analógico conectado. às portas FXS;

e) Transmiss60 de fax por 0.711 (clear channel) e protocolo T38;

Q Suporta, aos via IEEE B02.1p CoS (nlvol 2);

g) AlimentaçAo elétrica pela rede local com PoE (Power aver Elhernet). conforme padrAo

IEEE B02.3oI.
8.A.3.1.2.4 MÓDULO DE EXPANSÃO

a) Um dos aparelhos IP fornecidos deverá acompanhar 8 expando para monitoremento

de ramais internos, possibilitando monitorar peJomenos 20 (vinte) famais, 8.A.3.1.4 PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE

TELEFONIA
B.A.3.1.2.5 ACESSÓRIOS (PARA CADA APARELHO)

a) 01 (um) cordAo f1exivel nAo blindado UT? Categoria 6 (patch cord) com conectores

8P8C (RJ45) macho em ambas 8S extremidades, de 3,0 (trê~) metros, na cor cinza e

com fiação direta (pino a pino).

8.A.3.1.2.6 LITERATURA TÉCNICA

a) Oe••••eré ser fornecido 01 (um) conjunto de manuais técnicos, pare cada aparelho

telefônico, contendo todas as infonnaçOes sobre o produto com 8S instNç6ea para

instalaçAo, conflQuraçAo e operaçAo.

8.A.3.1.4.1 SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DA CENTRAL TELEFONICA

a) Rotinas de diagn06e e relatório de felhas;

b) VerlficaçAo e alteraçAo das facilidades de ramais, como grupo de captura, categorias,

re.-dlrecionamenlo, etc.:

c) Alarmes de falhas com dlferendaçAo de nlveis de prioridade e gravidade;

d) OperaçAo em ambiente operacional Microsoft Wlndowsl!l;

e) Quaisquer outros softwares requeridos para a InslalaçAo do AOftware de gerenciamento

deverlo ser forneddos 8 Instaiadoa pela CONTRATADA com suas re&peCÜ\las

licenças.

8.A.3.1.3 ADAPTADOR SIP PARA TELEFONE ANALÓGICO (ATA) 8.A.J.1.4.2 HARDWARE PARA A PLATAFORMA DE GERENCIAMENTO

B.A.3.1.3.1 CONDiÇÃO GERAL

a) DeverAo ser forneados adaptadores idênticos, novoI e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverA estar em linha de produçao, sem previsão de encerramento, na data

de entrega da proposta.

8.A.3.1.3.2 TIPO DE ADAPTADOR

a) Adaptador de telefonia IP baseada no protocolo SIP para telefonia analógica - ATA

(analog talephony adapto,).

B.A.3.1.3.3 TIPO DE ADAPTADOR

Possuir, no mlnlmo, 02 portSI FXS (foreign exchanga statiao) analógicas com conexAo

221

a) DeverAo ser fornecidos e Instalados os computadores, monitores cokJridos e

impressoras. com configuração necessaria •• ImplentaçAo e operação do loftware de

gerenciamento 8 aer fornecido, sem perda de desempenho qua cause B imprecisAo

doa dados de gerenciamento e a impossibilidade de um gerenciamento adequado;

b) Os equipamentos citados na atines anterior nAo estio contemplados na planilha de

equipamentos de telelnformétlca do edital de ImplantaçAo ti operaçAo do posto

Poupatempo.

B.A.3.1.5 PLATAFORMA DE BILHETAGEM E TARIFAÇÃO DO SISTEMA DE

TELEFONIA

\
222



\
C:a:dcrflO de E'ap~dfic:.tçôl't.s T8cnir.l\S

Po ••.to Pl')upatcmpo 130TUCATU

SERVIÇOS COUPLEUENT ARES
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8..0..3.1.8

8..0..3.1.7

a;~DESP
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a) A CONTRATADA deveré reabar 05 treinamentos referentes 80S equipamentos e

programas componentes do sistema de centraltelerônica especificado;

b) Treinamento completo para, pelo menos, 03 (três) pessoas no curso composto pelo

seguinte conteúdo mlnimo requerido:

c) funç6es e facilidades béSlcas;

d) manutençAobásica;

e) inslalaçAo;

f) operaçAo;

g) programaçAo;

h) utlllzaçAode software de gerenciamento;

Treinamento em opersçAo da mesa de telefoni&ta para, pelo menos, 02 (duss)

p8lSoas;
Treinamento em utillzaçao do software de bilhetagem e lariraçAopara, pelo menos, 02

(duas) pessoas;
k) Treinamento em oPeraçAode aparelhos IP. para 40 (quarenta)pessoas.

8.1..3.1.8.1 IDENTIFICAÇAo DE PONTOS E INSTALAçAO DE APARELHOS

TELEF6NICOS

8.A.3.1.7.1 DISPONIBIUDADE E CONTEÚDO

a) A instalsçAo finat dos aparelhos telefônicos referentes a famais de voz nos pontos

Indicados pela PRODESP flcará a cargo da CONTRATADA, devendo eslar

devidamente Identificados com o' número do ramal no aparelho instalado, de forma

Impressa em ettqueta. O. demais pontos para utilizaçAotais como fax, placa modem,

etc. n60 receberia a lnstalaçlo de aparelhos telefônicos, porem, deverão estar

conectados, testados e Identificados;

b) A 1~lzt~;\~O~~Y81.$ e aa posM;6esde po~al de petch panel do cabeamento

',' \.~~'...~~~~d". ~?:...~~~~id8S em formato de plamlhas e planta Oayout), na ocasiAoda

~ \..t:~'''''',,:.:'ln~~al~~~.;~,,\\-o) ,,'-
.....\.\.\~~,~.\~;;~'l""':.~.\\.~.,','("",.'

ç;~~ \':':d~;'~~';"~'o ,
,,~,\~ ••• '.8.A.3.1.9

\';~:~.\5{'f"~ r"
\.";'" .~~./
\:,'

l""..,.
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DOCUMENTAÇAo8.A.3.U

8.1..3.1.6.1 CONSIDERAÇ6ES GERAIS

8.1..3.1.5.1 SOFTWARE DE BILHETAGEM E TARIFAÇAO DA CENTRAL

TELEF6NICA

8) MedlçAo e terifaçAo sobre o tréfego do sistema telefOntco (tronC()$ e remals);

b) ContabillzaçAo por centro de custo e por ramais individuais daa ligações efetuadas,

com emissoo de relatórios;
c) VerificaçAo des chamadas efetuadas 8 recebidas. com Identificação do ramal

chamador, número, localidade do chamado, dats, hora e duraçAo da chamada,

devidamente valorizadas;
d) MonitoraçAoem linha (on Une)do tráfego interno e externo (entrada e salda);

e) OperaçAoem ambiente operacional MicrosoftWindowa«l;

f) Quaisquer outros softwares requeridos para 8 InslalaçAo do software de gerenciamento

deverAo ser fornecidos e Instalados pela CONTRATAD~ com &U8S respectivas

licenças.

8) DeverAo ser fornecidos e instalados os computadores, monitores coloridos e

impressoras, com configuraçAo neceaaaria • ImplantaçAoe operação do software de

bilhetagem e tarifaçAo 8 ser fornecido, sem perda de desempenho que cause a

lmpreclsAo doa dados de bilhetagem e tartfaçAo e 8 Impossibilidade de bllhetagem e

18rifaçAoadequadas;
b) Os equipamentos citados na 811rtea anterior nAo estAo contemplados na planilha de

equipamentos de telelnrormAtlca do edital de mplantaçêo e operaçAo do posto

Poupatempo.

8•.0..3.1.5.2 HARDWARE PARA A PLATAFORMA BILHETAGEU E TARIFAÇAO

~~DESP
TecnolOl'- da Informaçilo
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1-6 b)

c)

d)

.)

n
g)

h)

8.A.3.1.9.1 ENTREGA E INSTALAÇÃO

O sistema telefônico proposto, seus manuais e seus acessórios deveria ser entregues

pela CONTRATADA em perfeitas condiçOes de operaçêo e apresentaçêo, nas

dependências do posto Poupatempo;

A CONTRATADA deverá estar presente para acompanhar e conferir a ebertura

(desempacotamento) de todo o sistema telefOnico proposto, seus manuais e leuS

acessórios. Para tanto, deverá a PRODESP avisar a CONTRATADA, com

antecedência mlnime de 01 (um) dia útil;

Juntamente com os serviços de InstafaçAo do sistema telefOnico lambém deverAo ellar

inclusos:

conexões do quadro de distribuição geral (DG) aos palch panels de telefonia (racks),

conex6es da sala de equipamentos (5. E. ou CPD) e conex6es das salas de técnicas

(5. T.), quando houver,

Instalação do sistema de allmentaçAo el~trica (fontes e acessórios);

instalaçAo do software de gerenciamento do sistema telefônico;

Inslalaçlo do software de bilhetagem e larifação do sislema lelefônlco;

instaleçAo dos pontos e aparelhos telefônicos previstos;

Todos os materiais e equipamentos deverAo ser novos, sem uso e devidamente

homologados junto a ANATEl- Ministério das Comunlcaç6es.

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.4 TESTADOR DE CABOS UTP CA TEGORIA 8

RELSTR.24212009 v.1 • AGOSTOI2D09

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TI:CNICAS BASICAS REQUERIDAS: fornece •••• peciflcoç6e. t.cnl ••••

mlnimaa necessárias ai quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

226225

8.A.3.1.9.2 ACEITAÇÃO

a) A P.ROOESP efetuarA, após 8 condusAo, os testes de aceitaçAo do sistema t~efOnico

visando â verificação do funcionamento, adequaçAo e confonnidade com 88

especifteações téCt'dcas béslcas requeridas;

b) Na hipótese do sistema telefônico ou de seus acessórios apresentarem defeitos de

funcionamento. a CONTRATADA obriga-se 8 substltul--los ou reaflzar os necessários

reparos. sem Onus para a PRODE5P;

c) Na ocorrênda de qualquer dtvergénda da configuraçAo do sislema te'efOnico ou de

seus acessórios, entregues e instalados. ou de nAo conformidade com as

especificações técnicas baslcas requeridas, a CONTRATADA terê 03 (três) dias úteis,

a contar da data do recebimento da notifl~çao por escrito da PROOESP, para saná-

los;

d) No perlodo de aceite, a CONTRATADA devera manter supof1e técn~ no local da

inslalaçAo, a fim de auxitiar em todos os testes de aceitação.
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8) DeverAo ser fornecidos testadores de cabo UlP idênticos. nO'ol08 9 sem uso anterior. O

modek> ofertado deveré estar em linha de produçao. sem pre\ll,Ao de encerramento,

na data de entrega de proposta.

a) Deveré ser fomeddo um conjunto de manuais técnicos contendo todas as informaçOes

sobre o produto com as Instruções para connguraçAoe opereçJo,

8•.••.4.1.1 CONDICAo GER"'L
8•.•••4.1.5 UTER"'TUR'" TÉCNIC'"

8•.••.4.1.2 TIPO DE TEST ",OOR DE C.••BO UTP

a) Tes.tador de cabos de par trançado nAo blindado (un&h'elded lwisted palr - UTP)

Categoria 6, para vetif~ç6e8 rápida. de integridade de enlaces (linka) 8 canais

metélícos de rede Elhemet, com IdentiflCaÇAo de problemas.

8..••.4.1.3 C"'R"'CTERlsnCAS INDMDUAlS

228~.

"'CESSÓRIOS (P"'R'" C .••D'" TEST"'DOR)8•.•••4.1.4

8) Indicadores que permitam identificar o deteMo f8Cllmente;

b) VorificaçJlo de rod. Ethem.l1011()()/lllOOBo •••. T;

c) VerificaçAo de reda cabeada com tecnok>giaCategoria 5. Cat8QOriaSe e Categoria 6:

d) VertflcaçAo de problemas de cabeamento meia vari&dos. como mAlconectorizaçlo e

rupturas, mostrendo exatamente onde eaté localizada 8 falha;
e) Medição do comprimento do cabo e 8 distAncia até 8 falha utilizando renectometria;

f) Localização de ruptura., curtos-circuitos e pares cruzados, invertidos e com erros de

conectorizaçAo em cabos de par trançado nAo blindado, ilustradO' grafICamente;

g) VerificaçJo de mapeamento doa pares nos padr6es T568A e T568B;
h) VenftcaçAo de existência de huba e switchea e de rede de telefonia convenclonal na

extremidade remota (far end);
DetecçAo de diapositivos alimentados eletricamente por Power aver Ethemel (PoE)

ba •••••do no padrAo IEEE 802.3al:
D Gerador interno de tom sonoro para injeçAo de sinal Iocafizador para ldentificaçAo de

cabos (8trav~s do uso de uma sonda externa também fornecida), que não Interfira n08

540818 etótr1cos de redes em operllÇêo;

k) LocalizaçAo de cabos UTP em aserit6rios durante mudal'lÇl!l8da rede.

8) Deveria ser fornecidos todos os acessórios necessários para utilização do testador,

b) Baterias recarregéveis em quantidade suficiente para atender 8 todos oa equipamentos

•.: ,:'~que compOem a soluçA0 de teste de cabos e suas respectiva, reserves dedicadas

" ,o:..: ~;' (co~ capackfade mlnima da 2.000 mAh Nl-MH em caso da baterias AA), e carregador
• """]. ,~{.", (,<) .1.,\

. .)v\ .~)~ ~"".:)~~.!'..~!~~aa bivoh de 100 a 240 VAC (60 Hz) de alta vek>cldadee desempenho (com

" I.~•..•~••••~~ ,:s :v~\:~>...,.~,~rgâ ~otal- refreah - e carga réplda);~,'.>:...~f) ,\>:, " ,,~5:'Maleia ~roprlada para acomodaçAo de todos os equipamentos e aC8ss6rios

-< ~5~~:::;.~j~:~::~;;~;~~,'~~'
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8.A.8.1 CONFIGURAÇAO I • DESKTOP BASIC

8) DeverAo ser fornecidos Desktops novos, idênticos e sem uso anterior. O modek>

ofertado devera estar em linha de produçAo, sem previsão de encerramento, na data

de entrega da propo&ta.

ESPECIFICAÇOES T£CNICAS BÀSICAS REQUERIDAS

BA,5 DESKTOPS E SERVIDORES

8.A.5.1.1 CONDiÇÃO GERAL

RELSTR.22312009 v.l • AGOSTO/2009
8.A.5.1.2 PROCESSADOR

8.A.5.1.2.1 PROCESSADOR

a) 01 (um) processador, arquitetura x86. tecnologia de fabricaçAo de 45 nan6metros ou 65

nan6metros e memória cache 1.2Integrada ao procesaador.

b) Oevet"é ser comprovado o deaempenho correspondente à pontuaçAo mlnima de 170

(cento e •• tenla) obtida com software BAPCO SYSmar1< 2004 SE no modo

cu&lomizado e selecionado o cenârio OfflCe ProductlYity Oversll, com 3 (trb) iteraç6es,

conforme Itena 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4.

c) O processador deve Implementar mecanlamoa de reduçAo de consumo de energIa

compatlvel com o padrAo ACPI verdo 1.0 ou superior e deveré possuir controle

automético para evitar superaquecimento que possa danlficá-Io.
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8.A.5.1.2.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

a) Formatar o disco rlgido com uma úntea parttçAo NTFS. ocupando o espaço máximo

disponlvel

b) Instalar o Windows XP Professlonal em portugu6a (Brasil), de preferênda usar versAo

original em Inglês com Servlce Pack 2.

c) Instalar os drivers que serAo fomecidos pelo fabricante para todos OS dispositrvos de

hardware, como Chipset, vldeo, 10m e rede

d} Desabilitar atuallzaçOel 8utométk:as do Windows Update e o Flrewall (ICF).

e) Ativar a exeeuçêo de conl8Ôdo atrvo nas propriedades do Microsoft Intemet Exp4orer.

f) Verificar se todos os dispositivos estio correlamente Instalados no gerenciadOr de

dispositrvos

g) A reso'uçAo da tela deve eslar configurado com 1024x768 plxefs, com profundidade de

cores em 32bits e 75 Hertz de trequênda de atuall.taçAo de tela

h) Alterar memória virtual para o dobro da memória fislca (Ex: memória fisica da 512
MBytes -> virtual de 1024 MBrtes)

Fazer as seguintes alterações em OpçOes Regionais e de Idiomas do painel de

controle: Gula OpçOes Regionais. Padr6es • Fonnalaçao = Inglês (Eslados Unidos);

Guia ldtomu.s • Serviços de Texto e Idiomas de Entrada • Detalhes. Serviços

Instalados. instalar Inglês (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (Intem&dooal) e

PREÂMBULO
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CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES T£CNICAS BÀSICAS REQUERIOAS: fornece as especificações técnlca8

mlnimas necessarlas as quais o produto ou" serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.



remover Português (Brasil)

D Desabilitar proleçAo de teta

k) Aherar em opções de energia opç6es para -nunca- desligar

I) Oe5conectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.

\
Caderno de. ::$pccHicaçoi'ls T~cnir.i\S

PootlJ Pnup.Jt9tnpO 90TUCATU

PORTAS DE COMUNICAÇ,l.O

SLOTS PCI

8.A.5.l.7

8.A.5.l.8

a) Todos os conec1oresdas portas de entrada/salda de sinal devem ser identifICadosno

padrAo de cores PC-QgSVstemDesign Guide, bem como pelos nomes ou almbolos.

b) 01 (uma) porta sertal padrão RS232-C. com conedor externo na cor azul turquesa.

c) 01 (uma) porta paralela padrão Centronic.s, com o conector externo na cor vermelha

púrpura esCllO.

d) No mlnlmo 06 (Seis) portas use versAo 2.0, com os conectares externos na cor prela,

sendo que pelo menos duas estejam livres e localizadas na parte frontal do

computador.

8) Padrlo 32bits PCI. PCI-Express ou superior.

b) D8\lerá disponibilizar no mlnimo 01 (um) a10tPCI -Express ou superior livre após o

computador estar configurado com os dispositivos &olicitados:

8.A.5.1.5 PLACA MÃE (MOTHERBOARD)

a) O 810S deveré ser do tipo Flash Memory, utilizando memória nAo volalll e

eletncamente reprogramitvel.

b) Deverá ser do próprio fabricante, nAo sendo aceitos de terceiros ou CEM.

e) Deveré mostrar no monitor de vfdeo o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for tniclalizado.

d) A Inldalizaçao do computador devere ser realizada na seqOênciadefinida pelo usuário,

via CO-ROM elou disco rlgido, bem como suportar pela placa de rede através do

recurso WOL (Vo/akeDO LAN) compatlvel com o padrao PXE (Pré-boot Execulion

Envirom&nt).

e) Deveré possuir recur'$os de contro'& de permissão através de senhas, uma para

Inicializar o computador e outra para acesso e alteraçOesdas configuraç6es do 810S.

d) Deverá Implementar mecanismos de reduçao de consumo de energia compallvel com

o padrao ACPI verdo 1.0 ou superior.

C~derno dfl E~peGífic3çÔesTt'\cnir:AS
Poota poupufempo (JOTUCATU

Ómlnlrno 2 conectares.
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MEM6RIARAM8.A.5.1.3

•

8.A.5.l.2.4 DO RELATORIO E CONFIGURAÇ,l.O DO EQUIPAMENTO

8) O Indk::e B ser con61deradoé o SYSmancOfflce Producttvlty e ser. calculado a partir da

média aritmética dos três valores gerados. desprezando-se 8 parte fradon.éria. Este

resultado dever. ser maior ou igual 80 apontado na especificaçAo tknica

b) Para fins de comprovaçAo de desempenho.#' obrlgatório que o resultado gerado pelo

loftware seja Impresso e entregue junto com a proposta t6cn'ca, bem como a

con1iguraçAodo equipamento utilizado para 0& le.tes de benchmark.

c) DeverÂ ser fomeddo obrigatoriamente' PRODESP. o modelo e 8 configuração do

equipamento utilizado na execuçêo doa testes de benchmerX.

b)

8.A.5.l.4 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR 00

PROCESSADOR (CHIPSET)

a) O chipaet deverá suportar velocidade do balT8mento de comunicação com o

proc.e&&adorde no mlnlmo 1.0 GHz, de acordo com a es,pecfficaçAodo processador

ofertado.

a) Deverão ser fornecidos no mlnimo 2 GBy!H de memória RAM por computador,

configurada para operar em canal duplo (dual channef).

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador dftVerá ser de no mlnlmo

4 GByt •••.
c) Barramento de memória no mlnimo do tipo OOR2 BOOMHz,ClIp8Zde operar com dois

canais simulttmeos - -DDR2 Dual Channer.

8.A.5.l.2.3 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇ,l.O DO INDICADOR

a) Instalar o SYSmark 2004 SE.

b) Desfragmentar o disco r1gldoe rei11c1ero micro

c) Executar o SVSmark 2004 no modo customizado e .e~onando SYSmark Office

Productlvity com três iterações.



TECLADOe.Ao5.1.1.

8) Deveré ler fornecido 01 (um) tedado poI computador.

b) Teclado com conjunto de no mlnimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de
função.

c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrAo PC99 Syslem D8!oign

Gutde com canedor de ainal identificado na cor lilás, caso o deaktop seja ofertado com

teclado quo utlUzo o padrAo Mln~Dln PS/2.

d) CompallbUidade com o padrAo ABNT Varlant 2.

o) Conector do cabo de ,Ina! padrtlo PS/2 Mln~DIn keyboard port ou padnlo USB.

b) Tipo intemo ao gabinete.

c) T8Jl:ade transferência de leitura no mlnimo de ex para DVO-ROM e de 24X para CO-
ROM.

8.A.5.1.13 KIT DE ÁUDIO

a) Deveré aer forno<:ido 01 (um) Kn de Áudio composto por 01 (uma) Conltolodora de

10m, 01 (um) Ah~f8lante por computador.

b} A controladora de som dever. ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplificada para canais eslereofOnicos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) Dever' ser fornecido Alto--falante Interno com amplificador de sinal, de modo a eliminar

o uso de caixas de som extemas, ou poderio ser fornecidas caixas de som externas

que sejam alimentadas pela própria CPU, de eelmlnando a necessidade em dedicar

uma tomada de allmentaçAo de energia as cabeas de som.

•
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CONTROLADORA DE VIDEO8.A.5.1.9

a) 01 (uma) controladora de vldeo por computador.

b) PadrAo PCI Expresr. ou superior.

c) Controladora onboard ou placa conlroladora com capaddade para controlar no mlnimo

1 monitor de vldeo compatlvel com padrão VGA ou superior.

d) Tamanho de memória de vldeo de no mlnimo 128 MBytes, com mecanismo de

alocaçAo dInâmica ou "lIo da memória RAM do sistema. Caso a alocaçao seja

efetuada de forma dinâmica, o mesmo devera pennttir que parte da memória RAM do

sistema seja alocada para vldeo A medida que seja necesaArla e liberada quando nAo

estiver sendo usada. Caso 8 alocaçio nAo .eja efetuada de fonna dinâmica, deverá

ser acrescentado à memória RAM 8 mesma quantidade de memória alocada

Bxdusivamente para vldeo.

e) ResoluçAo gráfica de 1024 x 768 plxela ou 1440 x 900 pixels.

b) Padr:lo PCI, onboard ou placa de rede,

c) Interface de rede padrão Gigabit Ethemel

d) Devera operar automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbpa ou

100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-dup~l(.

e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrOes IEEE 802.3 para 10baseT

(Ethemet), IEEE e02,3u para l00baseTX (Fast Elhemet) o IEEE 802,Jab para

1000baseT (Glgabn Elhornet).

f) Deverao possuir recursos de Wake O" LAN (WOL) e Pre-boot Ex6CUtion Enviroment

(PXE).

8.A.5.1.12 UNIDADE DE LEITURA DE DVO-ROM

No mlnimo 01 (uma) unidade de leitura de OVD-ROM por computador.

MOUSE

MONITOR DE vlOEO

e.A.5.1.15

8.A.&.1.18
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a) Deveré aer fornecido 01 (um) mouae por computador.

b) Mouse tipo óptico com 3 bot6es. sendo 2 para seleçAo de objetos e 1 lipo sero/l para
ralagem.

c) ResoluçAo de no mlnimo 400dp1.

d) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrAo PC98 System Dea.lgn

Gutde com conectar do sinal Identificado na cor verde caso o desklop seja ofertado

com mouse que utilize o padnlo Mini--Din PS/2.

e) Conectar do cabo de sinal padrAo usa ou PS/2.

a) Deveré ser fomeckto 01 (um) monitor de vldeo por computador.

b) Tipo TFT (Thln Fllm Tranalator) de Matriz Allva e tecnologia LCD pollcrométlco de 17
polegadaa.

c) Formato padrAo .:3 ou widescreen 16:9 ,
233

DISCO RIGIDO SATA DE 160GB

CONTROLADORA SATA

8.A.5.1.11

8.A.5.1.10

a) 01 (uma) controladora' SATA 11com no mlnimo 02 conectores, integrada é placa-mAe.

b) Ta"xa de transferência de dados de no mlnimo 300 MBytesll ou superior.

a) No mlnimo 01 (um) disco ngido por computador.

b) Tipo intemo ao gabinete.

c) Disco rlgido no mlnimo padrão SATA 11.

d) Capacidade mlnima de armazenamento por disco da 160 GBytes.

e) Velocklade de rotação mlnima de 7200 RPM.

1) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 300 MBytesl •.

g) Tecnologia de pré~falha SMART (SeU Monitor Analy,is Report leat) incorporado.

\,
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

a) Gabinete tipo mlnldesktop (SFF-Small Form Factor). permitindo a utlll2aç.Aona posição

horizontal e vertical sem comprometer os componente. lntemos e o funcionamento do

d) VISibilidade diagonal de 17 polegadas.
8) ResoluçAo graflca mlnim8 suportada de 1280 x 1024 pixels e 75Hz ou 1440 )( 900

plxels a 60Hz com dot pttch máximo de 0,264 mm.

f) Tempo de resposta de no méximo 8 milisegundos.

g) Tratamento de superflcie entj...renextvoe anU-estático.

h) Brilho de no mlnlmo 250 cd/m2.

I) RelaçAo de Contraste de no mlnlmo 600:1.
D Funç6es osa (Do Screen Display) para ajuste de brilho, contraste, pbcel, dock. foco,

poslçAo horizontal--vertkal, linguagem. temperatura de cor, regulagem de cor,

k) Ajuste de posiçAo do gabinete do monitor (horizontal):

~ Conectar do cabo d. sinal padrao OS15 VGA.
m) Fonte de alimentaçAo do monitor de vldeo com ajUste automático. suportando faixa de

te"510 de 100VAC 8 24OVAC. 8 50 ou 60Hz e cabo de allmentaçAo com plugue de 3

pinos
n) O gabinete deverá externamente poss.uircor semelhante ao do gabinete da CPU. com

botões para ligar/desligar e de contr~e digitais. bem como Indicadores visuais para

Informar os estados de ligado, espera e de~lgado.

o) Conformidade cnm 8 norma TC003.

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

B.A.5.1.20

B.A.S.l.19

8) Deverá ser fomecido 01 (um) conjunto da fontes de alimentaçao principal, necessárias

para o funcionamento do computador na configuração maxlma.

b) Deveré possuir certifscaçAo80 Plus e devera possuir no mlnimo 85% de eficiência, para

melhor aproveitamento da energia elétrica.

c) A fonte de alimentaçAo ofertada deverA conter o recurso de fator de correçao de

energia ativa •• PFC- (Power Fector Correctlon).

d) Faixa de tensAo de entrada de 100V~C a 127VAC e de 200VAC a 240VAC é 60Hz,

com seleçAo automática de tensão, capaz de sustentar a contlguraçAo máxima do

computador,
e) Deve ser fornecido cabo de alimentaçAo com plugue de 3 pinos.

f) A fonte deverá ser de no méximo 300 watts de potência, suportando o desktop em sua

conflguraçAo méxlma.

a) O computador devera ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional MS-

Windows XP Professional, vers40 em portugub. e Licença de Uso, bem como com a

mldla de InstalaçA0 do sistema operacional fornecido.

b) O computador e todos os seus periféricos deverão ser compatlvel com o sistema

operacional Windows XP Professlonal.
c) Deverá ser comprovado no aceite dos equipamentos que o computador está preparado

para suportar o Windows Vista Buslne••.• através do selo oficial Microsoft Wind~

Vis1aCapabJeou oU1roselo anelai Microsoft que comprove a rompatibilidade.

cf) O computador dever' ser fornecido com drivers para a intel1ace de rede, controladora

da vldeo, drtve de CO-RW e OVD-ROM, teclado, mouse e demais componentes do

computador. Deverã estar disponibilizado no sita do fabricante do equipamento o

download dos drivers e firmwares atualizados do equipamento.

e) Caso o compulador seja fornecido com o sistema operacional Windows Vista, a mesma

deverá estar n8 ediçAo Business e o Fornecedor deverá obrigatoriamente fornecer a

flCença-downgrade- para a veraAo mais recente do Windows XP Professional versAo

português e Ucença de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçAo para

reinslalaçAo do Sistema Operacional.
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GABINETE DA CPUB.A.5.1.H

computador.
b) Devera ponuir no mlnlmo 01 (uma) bala de 3 ~ polegadas.

c) Deverá pouulr no mlnlmo 01 (uma) bala de 5 Y.polegada5.

d) Devera pouuir no mlnlmo 01 (uma) bala Intema para disco rlgido.

e) Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proleção contra cargas

eletrostáticas e corrosAo. .
f) O computador deve possuir botA0 ligaldesligs e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botA0, o qual deve possuir dispositivo de proteçAo para

prevenir o desligamento acidental do computador,
g) Oeveré possuir display ou LEOs acoplados no painel frontal do computador para Indicar

e permitir monitorar 8S condàçOesde funcionamento do mesmo.

h) Os equlp.!lmentos deverAo possuir gabinetes do tipo looIless, estando preparados para

que nAo haja necessidade de utllizaçAo de ferramentas para a abertura 8 fechamento

do gabinite7 remoçA0 de drive& ópticos e componentes nos .Iot' PC!.
~\\~.,l'"Q ~ .-peva, posslbJlltar 8 Instalação de cadeado ou lacre de segurança em slot OU trava

~''j~'vJ ~eité%a(d.og'abi~ete de forma a Impedir 8 Bbertu~ado gabinete. .
\_Ç.. \'~."~"'$;\(";\J''''f';''\\\.f'\4C.r~
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8.A.S.2.2.3 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO 00 INDICADOR

a) Instalar o SYSmark 2004 SE.

b) Oel.fragmentar o disco r1gido e reinldar o micro

c) Execular o SYSmart 2004 no modo eustomlzado e Be5ecionando SYSmal1c 01f1C8

Productivity com três iteraçOea.

238

B.A.5.2.2.4 00 RELATORIO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

a) O Indice 8 ser considerado é o SYSmark Offk:e Productrvity e seré calculado a partir da

b) Deveril ser comprovadO o desempenho correspondente é ponluaçlo mlnlma de 170

(cento e aetenta) obtida ~ loftware BAPCO SYSmark 2004 SE no modo

cuslomlzado e seledonado O cenário Offlce Producttvlty Overall, com 3 (trlta) Iterações,

conforme Itens 1.2.2, 1.2.3 e 1.2.4.

c) O processador deve Implementar meca.nlsmos de reduçAo de consumo de energia

compatlvel com o padrAo ACPI veraAo 1.0 ou superior e deverá possuir controle

autométlco para evitar superaquecimento que possa danlflc8-lo.

B.A.5.2.2.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

a) Formalar o dis.co rfgido com uma única partlçlo NTFS, ocupando o espaço mãximo

diaponfvel

b) Instalar o Windows XP Profeasional em portugU" (BraslQ, de preferência usar versão

original em Ing~s com Servlce Pack 2.

c) Instalar os drtvera que aerAo fomecldos pelo fabricante para todos os di&pOsltiv08 de

hardware, como chipset, vldeo, aom e rede

d) Desabilitar atualizações automéUcas do Windows Updat& e o Firewal (ICF).

e) Ativar a execuçAo de conteúdo 8tl'll0 nal propriedades do Mlcroaon 1ntemel Expk)rer.

f) Veriftcar se todos OI dlspoIIUvos estio corretamente Instalados no gerenciador de

dispositivos

g) A resoluçAo da tela deve ealar configurado com 1024x768 pixela, com profundidade de

cores em 32bits e 75 Hertz de frequénda de atuBlizaçlo de tela

h) Allerar memória virtual para o dobro da memória flslca (Ex: memória n&lca de 512

MBytes -> virtual de 1024 MBytes)

Fazer as aeguintes atteraç6ea em Opções Regionais e de Idiomas do painel de

con~e: Guia Opções Regionais ~ PadrOes e Formatação. Ingl6s (Estados Unidos);

Guia Idiomas ~ ServIços de Texto e Idiomas de Entrada - Detalhes ~ Serviçol

Instalados. Instalar Inglês (Eslados Unidos), toclado Estados Unidos (InternaclonaQ e

remover Português (BrasiQ

D Desabllltar proteção de tela

k) Alterar em opç6es de energia opç:Oeapara -nuncs- des&gar

I) Desconectar cabo de rede e reink:Jar o equipamento.
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PROCESSADOR

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

CONDiÇÃO GERAL

ACONDICIONAMENTO

ACESSÓRIOS

QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

B.A.5.2.2

B.A.S.2.1

B.A.S.1.24

8.A.S.1.23

8.A.S.1.22

8.A.S.1.21

Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de AvallsçAo de Conformidade emitido

por um órgAo credenciado pelo INMETRO ou CertifICado similar, comprovando que o

COMPUTADOR e MONITOR DE vlOEO estAo em conformidade com 8 nonna IEC

60950 (Safei)' of InformaUon Technology Equiprnent lncluding 8elrical Buaiooas

Equipment). para segurança do usuário contra Incidentes elétrico. e combustAo dos

materiais elétricos.

Devera possuir certificaçAo EPEAT na categoria GaLO, www aPear nel, certJfteado

devera ser entregue junto ti proposta.

Deve apresentar certificação de compatibilidade eletromagnéttca e de radJofreqOêndB.

CISPR 22:19931 EN55022:94 Cla •• B.

B.A.S.2.2.1 PROCESSADOR

01 (um) processador, arquitetura x86, tecnologia de fabricaçAo de 45 nanômetros ou 65

nanOmetros e memória cad1e 12inlegrada ao processador,

a) Deveria ser fornecidos Desktops novos, 'dênlk:os e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produçAo, sem prevlsAo de encerramento, ne data

de entrega da proposta.

a) Deverão ser fomecldos manuais técnicos do usuério e de referência contendo todas as

Informações sobre os produtos com as instruçOes para instalação, configuração,

operação e administração.

B.A.S.2 CONFIGURAÇÃO 11• DESKTOP SLIM

8) Os computadores, os monitores e 05 acessórios devem eatar aamdicionados em

embalagens com caixa e calços de proteçAo especialmente desenvol'llldos para

suportar o empilhamento e as vibrações.

a) OeverAo ser fornecidos junto com o computador I todos O'S acessórios e cabos para o

~eno funcionamento do mesmo.

a)

O
~
--J
~ b)

c)
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inicializar o compu1adore outra para acesso e alterações das conftguraçOesdo BIOS.

a) Padrao 32bits PCI, PCI-E:rpressou superior.

b) Deveré disponibilizar no mlnimo 01 (um) slot PCl #Expreu ou superior livre após o

computador 8star configurado com ar. dispositivos solicitados:

~~DESP
To<no!op. da I~

média aritmética dos três vak>res geradoa, desprezendo--Ie 8 parte fradonéria. este

resultado dever. ser maior ou ~ual 80 apontado na especlftcaçao técnica

b) Pera fins de comprovaçAo de desempenho, 6 obrigatório que o resultado gerado pelo

a.oflware seja Impreaao e entregue junto com a proposta técnica, bem como 8

conflQuraçAodo equipamento utilizado para OI tastes de benchmark.

c) Deverá ser fomecldo obrigatoriamente ti PROOESP, o modelo 8 8 configuraçao do

eqU+pamento utUlzado n8 execuçAo dOI teltes de benchmark.

~~DESP
T.cno&ogb da lnformaço\o

8.A.5.2.6

8.A.5.2.7

SLOTS PCI

PORTAS DE COMUNICAÇÂO

Caderno d6 E~pecítlcaçôft5 TácniC'.l\$
Po,to Poupatcmpo GOTUCATU
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INTERFACE DE REDE8.A.5.2.8

No mlnlmo 01 (uma) Interface de rede por computador.

Padrao PCI, onboard ou placa de rede,

Interface de rede padrAoGlgsbit Ethemet.

a) Todos 0$ conectares das portas de entradl!ldsaldade sinal devem ser identifICadosno

pedrlo de cores PC.gg System Design Guide. bem como pelos nomes ou almbolos.

b) 01 (uma) porta aerial pedrAoRS232-C, com conector externo na cor azul turquesa.

c) 01 (uma) porta paralela padrAo Centronlcs, com o conector externo na cor vermelha

púrpura escuro,
d) No mlnimo 06 (Seis) portas usa ve,..ao 2.0, com os conedores externos na cor preta.

sendo que pelo menos duas estejam livres e localizadas na parte frontal do

computador.

e) 01 (uma) por1apara mouse padrAouse 2.0 ou PS/2.

1) 01 (uma) porta para teclado pedrAouse 2.0 ou PS/2.

g) 01 (uma) porte para monitor de vldeo padrlo 0815 VGA portocom o conectar externo

n8 cor azul quando a controladora de vldeo for onboard,

h) 01 (uma) porta da Interface de rede padrão RJ45. com conectar externo na cor preta

quando 8 Interfacede rede Ethernet for onboard.

a)

b)

c)

d) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicaçAo de 10Mbps ou

l00Mbps ou l000Mbps. bem como no modo full-dupk!x,

e) Compatibilidade fundonal e operacional com os padr6es IEEE 802.3 para 10baseT

(Elhemet). IEEE 802.3u para 100beseTX (Fast Ethemet) e IEEE 802.3ab para

1000ba.eT (Gigabij Elhemel).

f) OeverAo possuir recursos de Wake 00 LAN (\NOL) e Pré-boot Execution Enviroment

(PXE). ''lI'''')'"':'"
\ •• ~ &.'" ~ S~

,p:,D \ ':,'c.:i~f~~}~O~~'"\~fd~t~OLADORA OEvlOEO

-C\. í~~-',;'jt:.~~~~\r~a:.'(.iJ~.),.nl~~~~ ~e vldeo por computador.
.• . ~'~.!\)'. bt.'p;Jr!\<11' Ilfxpr ••• Ou,uperlor.

t.:v'), .. f.v' -l.\"- ,r." .;.,i\U-:~~r' ~: ~.Co' board ~ controladora com capacidade para controlar no mlnimo
1~)\í.~O~~,J;:\:~~\. t.!..-~
\~\..t~,~.~.~,,"':.('. ~•..\

\v"

atraves de lenha., uma pera

MEMÓRIA RAMB.A.5.2.3

8.A.5.2.. CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)

a) O chlpset deverá suportar velocldade do barramenlo de comunlcaçAo com o

processador de no mlnlmo 1.0 GHz, de acordo com 8 eapecfficaçAo do processador

ofertado.
b) O chipset deverá suportar no mlnimo memória RAM do tlpo DOR SDRAM com

freqOêncla tgual ou superior a 800 MHz e deverá ser capaz de operar com doia canais

simuhàneos (dual channel memory)

c) Deverá possuir controladora SATA 11com no mlnlmo 2 conectares.

d) Deverá Implementar mecanismos de reducao de consumo de energia compal1velcom

OpadrfsoACPI versão 1.0 ou superior.

a) DeverAo ser fornecidos no mlnlmo 2 GB)'tes de memória RAM por computador.

configurada para operar em canal duplo (dual c:h8nne~.

b) Tamanho total de mem6ria RAM suportado pelo computador deverã Sei'de no mlnimo

8 GByle •.
c) Barramento de memória no mfnlmo do tipo DOR2 BOOMHz, capaz de operar com dois

canais simultAnttOS- .OOR2 Dual ChaMel-.

8.Ao5.Z.5 PLACA MÂE (MOTHERBOARD)

8) O 8105 deverá ser do tipo Flash Memory, utlllzando memória nlo vaLéUl e

eletricamente reprogramével.

b) Devera ser do prOpriofabricante, nAo sendo aceitos de 1erceirosou OEM.

c) Deverá mostrar no monitor de vfdeo Onome do fabricante do computador sempre que

o compu1sdor for inlclallzado.

d) A IntdsllzaçAo do compu1adordeverá ser realizada na seqüência definida pelo usuário.

via CD-ROM eJou disco rlgido, bem como suportar pela placa de rede através do
.' J

recurso ~?~.(\N8ke on LAN) compatfvel com o padrão PXE (Pre..boot Executlon

E.nv~~~C!ent~~(. I n'
e) .DeVer')S; s~lrj~os de contro5e de pennl

•.•." ~ ~~ ,':,.). f"'\"\t. ")-<~
..•.~~j •...: ..•..1 ••••• ,\\v t\~t.""'" ~ ~ . ç

r '\~:;.~ • ,~.:.: );. ,J ~ f:/~\V ~'))
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~~DESP
TocnoIogiõl da Inform"Çilo

\.

a) No mlnimo 01 (uma) un)dade de leitura de DVO.ROM por computador.

b) Tipo Interno 80 gabinete.

c) Taxa de transferência de leitura no mlnimo de 8X para OVO~ROM e de 24X para CO-

ROM.

MOUSE

MONITOR DE vlDEO8.A.5.2.18

8.A.5.2.15
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a) Oavara lar fornecido 01 (um) tadado por computador.

b) Teclado com conjunto d. no mlnlmo 104 teclas com teclado numérico e tedas de

função.

c) Compallbllldade funcionai e operacional de acordo com o padrAo PC99 5ystem Deslgn

Guide com conectar de sinar kientlflcado na cor liIâs, caso o desktop seja ofertado com

ledado que utiDze o padrAo Uini--Oln PS/2.

d) Compallbllldade com o padrAo ABNT Varient 2.

e) Conector do cabo do sinal padrAo PS/2 Mln;.Oln keyboard port ou padrAo USB.

a) Devera ler fornecido 01 (um) mouse por computador.

b) Mouae tipo 6ptico com 3 botões. sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll para

rolagem.

c) ResoluçAo de no mlnimo 400dpl.

d) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrAo PC98 System Oealon

Gutde com cooector de .i~ identificado na cor verde caso o deaktop seja ofertado

com mouse que utIlz. o padrAo Mlnl-Oln PS/2.

8) Conectar do cabo de sinal padrão use ou PS/2.

8) Devera ler fornecido 01 (um) monitor de vldeo por computador.

b) Tipo TFT (Thin FUmTran.lstor) de Matriz Ativa o tecnologia LCD policromálico do 17

polegadas.

c) Formato padrAo 4:3 ou wldoscraen 16:9

d) Violblidado diagonal de 11 polegad ••.

e) ReaoluçAo grafK:8 mlnlma suportada de 1280 x 1024 pixels a 75Hz ou 1440 x 900

pixels a 60Hz com dot pltCh mâximo de 0.264mm.

f) Tempo de resposta de no máximo 8 milisegundos.

g) Tratamento de luperflcle antl.reflexlvo e antH:alétlco.

h) Brilho de no mlnimo 250 cdlm2.

i) RelaçAo de Contraste de no mlnimo 600:1.

D FunçOes 050 (On Screen Dllplay) para ajuste de brilho, contraste, pixel, dock, foco,

posição horlzontal-vertk:al.linguagem, temperatura de cor, regulagern de CX.lI.

k) Ajuste de posiçAo do gabinete do monitor (horizontal);

~ Conector do cabo do .inal pedrAo DB 15 VOA.

m) Fonte de alimenlaçAo do monitor de vldeo com ajuste automélico, suportando faixa de

tem~Ao de 100vAC 11 24OVAC. a 50 ou 60Hz e cabo de alimentaçAo com plugue de 3

pinos

n) O gabinete deve" externamente po&suir cor semelhante ao do gabinete da CPU, com

241

TECLADO

UNIDADE DE LEITURA DE DVD-ROM

8.A.5.2.14

8.A.5.2.12

1 monitor de vldeo compatlvel com padrão VGA ou lupanar.
Tamanho de memória de vldeo de no mlolmo 128 MByte&, com mecanismo de

alocação dln~mica ou não da memór1a RAM do sistema. Caso 8 alocaçAo aeja

efetuada de forma dlnltlmlca. o mesmo deveré permitir que parte da memória RAM do

sistema seja alocada para vldeo à medida que seja necess8lia e liberada quando não

estiver sendo usada. Caso a alocaçAo nAo seja efetuada de forma dinAmica, deverá

ser acrescentado à memória RAM 8 mesma quantldade de memória alocada

exduslvamente para vldeo.

Resolução gráfICa de 1024 x 768 pixels ou 1440 x 900 pixels.

8.A.5.2.10 CONTROLADORA SATA

01 (uma) controladora SATA 11com no mlnimo 02 conectores, integrada à placa-mAe.

Taxa de transferência de dados de no mlnimo 300 MBytesla ou superior.

8.A.5.2.13 KIT DE ÁUDIO

8) Devera ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de

som. 01 (um) Alto-falante por computador.

b) A controladora de som deverA ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplificada para canais estereofOnicos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) Devera ser fornecido AIt~f8lenle interno com amplificador de ainal, de modo 8 eliminar

o uso de celxas de som externas, ou poderêo ser fornecidas calxaa de som externas

que sejam alimentadas pela própria CPU, de eliminando 8 necessidade em dedicar

uma tomada de alimentação de energia és calxaa de &Om.

8.A.5.2.11 DISCO RIGIDO SATA DE 160GB

a) No mlnlmo 01 (um) disco rlgido por computador.

b) Tipo interno ao gabinete.

c} Disco rigldo no mlnlmo padrAo SATA 11.

d) Capacidade mlnima de armazenamento por disco de 160 GBytea.

e) Velocidade de rotação mlnima de 7200 RPM.

f) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 300 MBytesls.

g) Tecnologia de ", •• falha SMART (Self Monijor Analysis Repor1 Tosl) Incorpofado.

d)

(.:':')

~
-J
~I e)

a)

b)

\



bol6es para ligar/desligar e de controle digitais, bem como Indicadores visuais para

informar os estados de figado. espera e desligado.

o) Conformidade com 8 norma TC003.

a) Gabinete tipo mlnidesktop ou ultrafino, onde 8S dimensOes nAo podem uttrapauar 26,3

em de compnmento. 25.2 em de largura e 8,9 em de altura.

b) O gabinete deve permitir 8 utilização na posiçAo horizontal e vertical sem comprometer

os componentes Inlemos e o funcionamento do computador.

c) Deveré possuir no mlnlmo 01 (uma) baia Intema para disco rlgldo.

d) Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proleção contra cergas

elelrostétlcas e corrosAo.
e) O computador deve possuir botA0 liga/desliga 8 deve ser destlgado por software

mantendo presstonado O botlo. O qual deve possuir dispositivo de proteçAo para

prevenir Odesligamento acidental do computador.

f) Deverá posauir dlsplay ou LEOa acoplados no paInel frontal do computador para Indicar

e permi"r monitorar as condk;6es de funcionamento do mesmo.

g) Os equipamentos deverlo possuir gabinetes do tipo toollesa, estando preparados para

que nAo haja necesaldade de utillzaçAo de ferramentas para 8 abertura e fechamento

do gabinete, remoçA0 de drivea ópticos e componentes nos .kJts PCI.

h) Deve posslbllhar a InstalaçAo de cadeado ou lacre de segurança em slol ou trava

externa do gabinete de forma a Impedir a abertura do gabinete.

a) Para o gerenciamento e Inventário do computador. dever' ser disponlbiUzado com o

equipamento um agente OUI ou WMI. o qual dever' informar no mlnimo o numero de

série, fabricante e numero do ativo fixo do equipamemo em campo editAvel; modelo e

frcqOência de dock: do miaoprocessador; quantkfade de memória RAM instalada;

tamanho total do disco rlgldo; versão da BIOS e do sistema operacional instalado.

C:aderlw dp, E1'>podfiç~çõvs Ttk"Íf.a.. ••.
p()~to ~oupa'e'npo nOTUCATU

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENT ÁRIO8.A.5.2.20

W."dows XP Professional, versAo em português, e Ucença de Uso, bem como com a

midia de InstalaçAo do s.lltema operacional fornecido.

b) O computador e todos 0$ leul perif6r1cos deverao ser compallvel com o sIstema

operacional Windows XP Professlonal.

c) Dever' ler comprovado no aceite dos equipamentos que o computador estA preparado

para suportar a WlndO'ft's VIsta Buslness. através do selo oficial Microsoft Windows

Vista Capable ou outro selo anelai Micros.oft que comprove a compatlbllldade.

d) O computador deverA ser fomecido com drlvers para a Interface de rede, controladora

de vldeo. drive de CD-RW e O\ID-ROM, teclado, mouse e demais. componentes do

computador. Dever' estar disponibilizado no sita do fabricante do equipamento o

download dos drivers e f1rmwares atualizados do equipamento.

e) Caso o computador seja fornecido com o alstema operacional Windows Vista, a mesma

deverá estar na ediçAo BUBlnesa e o Fomecedor deve" obrigatoriamente fornecer 8

flCeOÇ8 .downgrade. para a vemo mais recente do Windows XP Professional versAo

português e Licença de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçAo para

relnslalaçAo do Sistema Operacional.

C••d~rno d", E"'p~clflcaçt\es T~cnicll.s
po6w Poupiltoml)O OOTUCA1U

GABINETE DA CPU8.A.8.2.17

a;~DESP
Tecnologia da I"fonn~

8) Deveré ser entregue Certificado ou Relatório de AvaliaçAo de Conformidade emitido

por um órgAo credenciado pelo INMETRO ou CertifICado similar. comprovando que o

COMPUTADOR e MONITOR DE VIOEO estêo em conformktade com a norma IEC

60950 (Safety of Information TechnokJgy Equlpment Including Eletrical Business

Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustAo dos

matenals elétricos.

8.A.5.2.18 FONTE DE AUMENTAÇ10 DA CPU

a) Deverá ser fornecido 01 (wn) conjunto de fontes de allmentaçAo princlpal, necesúrias

para o tundonamento do computador na conflQuraçAo maxlma.

b) Deveré possuir certificaçAo 80 Plus e dever' possuir no minimo 85% de eficiência. para

melhor aproveitamento da energia ~étrica.

c) A fonte de alimentaçAo ofertada deverá conter o recurso de fator de correçAo de

energia BUva•• PFC. (Power Factor Corredion).

d) Faixa da tensAo de entrada de l00VAC a 12NAC a de 200\1AC a 240VAC 1\ 60Hz,

8.A.5.2.21 aUAUDADE DO EaUIPAMENTO

l«;ença do sistema operaclonal MS-
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8.A.5.3 CONFIGURAÇÃO 111 - DESKTOP PLUS

a) Deverão ser fornecldos manuais técnicos do u8uário e de referência contendo todas as .

informações sobre os produtos com as instruções para Instalação, conflguraçAo,

operaçao e administração.

8) DeverAo ser fornecidos Desktops novos, idênticos e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produçAo, sem prevlaêo de encerramento, na data

de entrega da propo&la.

e) Ativar a execuçao de conteúdo ativo nas propriedades do Microsoft Intemet Explorer.

O Verificar 18 todos os dlspositNoI estão corretamente Instalados no gerenciador de

dispositivos

g) A reaoIuçAo da tela deve eslar configurado com 1024x768 plxels, com profundtdade de

cores em 32blla e 75 Hertz de frequênda de aluaUzaçAo de tela

h) Alterar memória virtual para o dobro da memória flsica (Ex: memória fisica de 512

MByta. => virtual de 1024 MByta.)

Fazer as seguintes aheraçOes e"" OpçOes Regionais e de Idiomas do painel de

controle: Gula Opções Regionais - Padr6es e Formataç.êo = Inglês (Estados Unidos);

Gula Idiomas. Serviços de Texto e Idiomas de Entrada. Detalhes. Serviços

Instalados. instalar Ingl&5 (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (Internacional) e

ramover Português (Brasil)

D Desabilitar proteçAo da tela

k) Alterar em opç6es de energia opç6et. para "nunca- desligar

I) DelCOnectar cabo de rede a reiniciar o equipamento.

DOCUMENTAÇÃO Tt:CNICA

CONDiÇÃO GERAL

ACONDICIONAMENTO

8.A.5.3.1

8.A.5.2.24

8.A.5.2.23

a) Os computadores, os monitores e" os acessórios devem estar acondicionados em

embalagens com caixa e calços de proteçAo especialmente desenvolvidos para

suportar o empilhamento e as vibrações.

8.A.5.3.2.1 PROCESSADOR

8) 01 (um) processador, arquitetura )(86, tecnologia de fsbricaçAo de 45 nan6metros ou 65

nanOmetro& e memória cache L2 Integrada ao processador.

b) Processador de arquitetura x86, suporte a 32bits e 64bits e tecnok>gla Dual Core.

c) Deverá ser comprovado o desempenho correspondente é pontuaça,o mlnlma de 270

(duzentos e selenta) obtida com software BAPCO SYSmaOt 2004 SE no modo

customlzado e selecionado o cenário Offtce Productivlty OveraU, com 3 (três) iteraçOes,

conforme itens 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4.

d) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia

competlvel com o padrão ACPI versão 1.0 ou superior e deverá possuir controle

eutomético para evitar superaquecimento qu~ possa danificA-Ia.

8.A.5.3.2 PROCESSADOR
8.A.5.3.2.3 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DO INDICADOR

a) Instalar o SYSmark 2004 SE.

b) Deafragmentar o disco rlgido e reiniciar o micro

ç) ExeaJtar o SYSmar1( 2004 no modO cuatomlzado e selecionando SYSmark Offtee

Productlvlt)' com tr6s lteraçOea.

8.A5.3.2.4 DO RELATORIO E CONFIGURAÇÃO DO EQUIPAMENTO

a) O Indice 8 ser considerado é o SYSmark OfflC8 Produdivity e será calculado a partir da

média aritmética dos três valores gerados, desprezando-se a parte fracionAria. Este

resultado dever. ser maior ou Igual 80 apontado na especificaçAo técnica

b) Para fina de comprovaçao de desempenho, é obrigatório que o resultado gerado pelo

software seja Impresso e entregue junto com 8 propos18 técnica, bem como a

configuração do equlpament.o utilizado para 080 testes de benchmaOt.

ç) Deveré ser fomecido obrtgatoriamenle êo PRODESP, o modekl e a conflguraçAo do

equipamento utilizado na execuçAo dos testes de benchmark ..
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MEMÓRIA8.A.5.3.3

8) Deveria ser fornecidos no mlnlmo 2 GB)'les de memOria RAM por computador,

configurada para operer em canal duplo (dual chBnne~.

b) Tamanho tolal de memória RAM suportado pelo computador deveré ser de no mlnimo

8 GBytes.

c) Barramento de memória ODR2 de 800MHz, capaz de operar com dois canais

simultAneos - -ODR DuaJ Channel-.

245

8.A.5.3.2.2 PROCEDIMENTOS PREUMINARES

8) Formatar o disco rlgldo com uma única partiçao NTFS, ocupando o espaço máximo

disponlvel.

b) Instalar o WindOW'sXP Professionai em português (Brasil), de preferência usar vers60

~

original em Inglês com ServlCf;1Pack 2.

,/ c) Instalar os drlvers que serão fomecldos pelo fabricante para tod08 0& diapositivo. de

( '\ hardware, como chlpset, vldeo, som e rede

. Desabilitar aluallzaçOel aulomáUcas do Windows Update e o Flrewail (ICF).

\o.

\



\
• Capacidade de proteçAo contra gravaçAo, realizada por software ou hardware

Oumpeemento).

Capacidade de habi~tar e desatillar use através da 810S.

g) Dever. mostrar no manhor de vldeo o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for Inicializado.
h) Deverá possuir. Integrado ti p1aca-mãe do computador (onboard), sem adaptaçOes,

subsistema de segurança TPM (Trusted Plataform Mex:tule)compatlvel oom a norma

TPM Specif.cation Version 1.2 especificada pelo TCG (Trusted Computing Group).

Para a imp!emenI8ç..Joe uso dos recursos que o TPM em conjunto com Osistema de

segurança oferecem, deverão ser ofertados e entregues todos 0& programas de

. computadar necessárias para 8 utilização desta tecnologia.

C ••dlUPlll dn E~pedfic ••ç&#fs Tilcnh'.lls

P'O$tn Poupataml)() BOTUCATlJ

8.A.5.3.4 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)

a) O chlpset deverá suportar velocidade do barramento de comunbçAo com o

proceuador de no minimo 1333 MHz, de acordo com o processador ofertado.

b) O chipset deverá suportar no mlnlmo mem6ria RA•.•.•do tipo ooR2 com freq06ncia Igusl

ou superior 8 800 MHz. e dever' ser capaz de operar com dois canais .Imuhlneos

(dual channel memory).
c) Poderé opdonalmente possuir contrcMadora IDE padrAo ULTRA ATA/100 com no

mlnlmo 1 canal.

d) oeveré pouuir controladora SATA com no mlnlmo" conectares.

e) Deveré Implementar mecanismos de redoçAo de consu~ de energia compatlvel com

o padrAo ACPI vemo 1.0 ou superb.
8.A.5.3.8 SLOTS PCI

C.I(J~rno dt': E14.padfic~cl)ft.s TilcnimlS
Posto Poup.:Jtcmpo 90TUCATU

a) PadrAo 32bits PCI, PCI~ExpreasOU superior.

b) Deverá disponibilizar no mlnimo 01 (um) slot PCI..£xpress x1 ou x16 ou superior livre

após o computador estar configurado com os dispositivos solicitados.

a) Todos os conectores das por1as de entrada/salda de sinal devem ser identificadas no

padrAo de cores PC~99Svstem Oesign Gulde, bem coma pelos nomes ou slmbolos.

b) 01 (uma) porta aerial padrAo RS232..c, com conector e:demo na cor azul turquesa.

c) 01 (uma) parta paralela padrAo Centronlcs. com o conector externo n8 cor vermelha

PORTAS DE COUUNICAÇÃO8.A.5.3.7

8.A.5.3.S PLACA UÃE (UOTHERBOARD)

a) Capacidade de acesso à 8105 atravl!J:sde outro computador conectado na rede no

momento da InldalizaçAo do POST;

b) Capaddada da ",direcionamento do boa! do computador pela rede através do uso de

CO-ROM. disoo flexlvel de 3 1/2 ou arquivo de Imagem no fonn8to 150 (CO é ovo

ROM) localizedos em outro computador, com acesso a interface remotamente.

c) Capacidade de permitlr o acesso remoto aO computador, mesmo com este desligado

ou com o Sistema Operacional traVadoou Inacesalvel.
cf) A pl8CiHYlAadevera possuir memóf1a nAo volátil, para gravaçAo de Informações de

Inventério de hardware (placa m~e, processador, memória e disco) e software, que

saiam acessivels remotamente pela rede, independente do estado do sistema

operacional, bem como possuir sistema de alertas pró-atlvos que permitam minimizar' o

tempo de rewperaçAo do equipamento defeituoso.

e) Dever' estar aderente és especificações do DASH 1.0 e WS.UAN, definidas pelo

OMTF (oesklop Menagement Task Force).

f) BIOS, no Idioma português ou inglês, com 8&caraderfsticas 8 seguir:

• AtivaçAo e dSUltNaçAo de paa.awordmedlente o menu de InlclalizaçAo (setup).

• Senha{s) de proteçAo para aceno 80 setup do computador.

• Recur&o para delecção automáUc8 de unidades de disco& "gidos.



B.A.22.1 SISTEMA DE SOM ESTÉREO PARA DESKTOP

C••d~mw dt'l E'd.pe.dflc<Jçlies TécnÍC',l'\9

Posto PoUpatemllO aOTUCATU ~~DESP
Tecnologla da Inform~o

B.A.n.l.l CONDiÇÃO GERAL

C"derno dft Eape(',ifjU2IçÜflS T8Cllk,l'tS

Pat)to Poupdtl!Jml)o l)OTUCATU

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BASlCI,S REQUERIDAS

8.A.22 SISTEMA DE SDM ESTt:REO PARA DESKTOP

b) Devera ser fornecido Sistema de som estéreo para desktop, novo e sem uso anlenor.

O modelo ofertado devera estar em linha de produçAo, sem previsAo de encerramento,

na data de entrega do produto.

b) Slstema de som estéreo para desktOp com subo.¥oofer.

I) 02 caixas acústicas tipo satélite;

n 01 subwoofer 5.25-;

k) Potência 29 WaUs RMS;

I) Frequência de resposta de 40Hz - 20kHz;

m) Sinal de ruldo 8Odb;

n) ConfiguraçAo 2.1 estereo:

o) 01 salda para fone de ouvido.

RELSTR.239/2DD9 v.l • AGOST012D09

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas

mlnimas necessarias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente alender.

8.A.22.1.2

8.A.22.1.3

B.A.22.1.4

TlPO DO SISTEMA DE SOM ESTEREO PARA DESKTOP.

CARACTERISTlCAS TECNICAS

UTERATURA TÉCNICA

"

b) DevenIJser fornecido um conjunto de manuais técnicos e COs de Instalação, contendo

todas as informações Bobre o produto com as Inslruções para InslalaçAo. configuração,

operaçAo e gerenciamento,

363
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8.A.21.1 PLACA PCTV EXTERNA USB

a) Deverá 5er fornecida Placa PCTV Externa usa, nova e &em uso anleriof. O modekl

ofertado deven\ estar em linha de produção, sem previsAo de encerramento, na dala
de entrega do produto.

ESPECIFICAÇOES T£CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.21 PLACAPCTVEXTERNA

8.A.21.1.1 CONDIÇÃO GERAL

RELSTR.238/2009 v.l • AGOSTO/2009
8.A.21.1.2 nPO DA PLACA PCTV EXTERNA usa

a) Placa PCTV Externa use, para captura de TV analógica.

8.A.21.1.3 CARACTERlsnCAS TÉCNICAS

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES T£CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: lornece a. e.peciflceçõea técnicas

mlnimas necessárias 8S quaIs o produto ou serviÇO ofertado pela proponente deverâ
obrigatoriamenle atender.

8) RecepçAo de sinal analógico;

b) Ra.oIuçllo de 72Ox480x30 lo.;

c) Entrada use 2.0 para conexAo80 Miaocomputador,

d) Entrada para antena de TV com conector RF;
.) Entrada S-Video;

f) Entrada para Vldeo Composto;

g) Áudio a.t"oo;

h) PadrOe. d. TV NTSC • PAL-M.

8.A.21.1.4 ACESSÓRIOS

a) Controle remoto (com baterias e pilhas indulas);

b) Cabo adaptador AN;

c) Cabo extensor para use.

UTERATURA TÉCNICA8.A.21.1.5

361



8.A.20.1 TECLADO DE OPINIÃO

Cad~rno de E9pnciflcaçôfts Técnk.as
P~to pou;:>ateml30 BOTUCATtJ

ACONDICIONAMENTO

DOCUMENTAÇÃO TECNICA

8.A.20.1.5

8.A.20.1.4

A figura sugestiva constante deste edital é parte deste anexo e vélida como

eapeclficaçao técnica. para auxilio e visuaOzaçAo do desaitivo estéticolestrutural (todas

as medidas Data0 em millmetro •• sem escala).

8) Deveria Ber fornecidos Juntamente com cada produto, manual técnico do usuário e de

referência contendo todas 8S informações sobre o produ1o com os instruções para

1nstalaçAo, configlXeçAo e operaçAo, em Portugués.

.8) Os teclados de opInião devem 9stor acondicionados em embalagens com caIxa e

calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e as

vibraç6es.

~~DESP
Te<~d.lnf~

C••demo de Específjcaçõn.s Téf;nícMl
POGtv F'ouputcmpo OOTLJCATU

CARACTERlsTICAS TECNICAS

CONDIÇÃO GERAL

8.A.20.1.2

8.A.20.1.1
a) DeverAo ser fornecidos Tedados de oplniAo novos, idênticos e sem uso anterior. O

modelo ofertado devera estar em liMa de produção, sem previ&lo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

a) Teclado de oplnllo para ser in.talado em PC do atendeme:

b) Interface de comunicação USB com conector tipo A macho:
c) Cabo de comunicação de dados do teclado com flxaçAo Interna finne e conexAo dlrela

com a placa interna do teclado sem o uso da conectores externos;

d) 4 tedas ovais n8 cor dnza para Indicar a satlsfaçAo na pesquisa com o diente;

e) Teclas de voteçAo de auto-atendlmento e de afta dlJabilidade;

1) Manta adesiva na cor semelhante a do gabinete na parte frontal com a indicaçAo das

teclas em seqOência sendo: Ótimo (verde), Bom (azul), Regular (amarelo) e Ruim

(v"",,elho):
g) Led Indicativo para opiniAo no teclado:
h) Deve possuir n8 SUB base, pés ou extremidade anUdemspante para uso na poslçAo

horizonlal:
I) Protocolo de comunlcaçêo para habilitação de votação do cll~nte e para leitura do voto:

j) Criver de InstalaçAo compatlvel com plataforma MS wmdows:

k) Dispensa o uso de fonte eX1ema;
I) Gabinete em aço carbono sem cantos viYos eJou partes cortantes, com pintura ep6xi a

pó qulmlco na cor padrão dnza claro semi fosco texturizado.

8.A.20.1.3 DIMENSOES

8) As tedas devem ter dimensOes de 27 mm t5% x 15 mm iS.1o x S mm tM";

b) Comprimento do cabo de comun1caçAo de dados do teclado de 1,80 metros t5%:

c) Dlmens6es do t&dado (sem 8 proteç.Ao contra visualizaçAo de dtgitaçAo de opiniAo

-pestana! de 110 mm %5% x 85 mm t5% x 25 mm .1:5%:
d) Proleçao contra vlsualizaçAo de digitaçlo de opiniAo para pesquisa segura com

dimensões mlnlml!ls e rryáximss de 14 B 22 mm (A), 40 a 47 mm (B), 60 8 70 mm (C),

35 a ~5 mm (O) ~em~ntos vivos, conforme figura abaixo.
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a) O mini notebook deverá ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional

MS.Windows XP Home na versão mais recente e Ucenç.a de Uso, bem como com 8

mldia de instelaçAo do sistema operacional fornecido;

b) O mini notebook e todos os seus periféricos deverão ser compatlvsis com os sistemas

operacionais M8-WindO'NS XP Home e versões superiores;

c) O mini notebook deverá ser fornecido com drivers para Interface de rede, controladora

de vldeo e de disco, e demais componentes.

8.A.19.1.23 ACONDICIONAMENTO

a) Deverá ser fomeclda 01 (uma) capa protetora para transporte excfusivo do mini

notebook:

b) O mini notebook e seus acessórios deverão estar devidamente acondicionados em

embalagens e calços de proleçAo apropriados.

8.A.19.1.24 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas as

informações sobre os produtos com as Instruções para instalação. configuraçAo.

operaçao e administração.

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.20 TECLADO DE OP/N/AO

REl..STR.23212ao, v.1 - AGOST0/2DD'

PREÁMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BASICAS REQUERIDAS: fornece as aspeclllcações técnica.

mlnimas necessarias 8S quais o produto ou s.erviço ofertado pela proponente devenli

obrigatoriamente atender.

\
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b) PadrAo de barramento da controlador!l do vldeo AOP. PCI, PCI Expresa ou superior;

c) Tamanho de memória de vldeo conftgurével de. no mlnimo. 8 MS;

d) Suportar resolução gráfica para 8 tela LCO de 800x480 plxela com 16 milhões de

cores;

e) Sup0f18r resolução grãfica pare monitor de vldeo extemo de 1280.1024 pixels com 16

milhões de cores.

8.A.19.1.12 CONTROLADORA DE UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

8) 01 (uma) controladora de diaco Integrada é placa mãe com no mini mo, 01 (um) canal:

b) Controladora de padn\o UDMA Compact Flssh/SSD ou superior;

c) Taxa de transferência de dados de no mlnlmo, 50 MSls (megabytes por segundo).

8.A.19.1.13 UNIDADE DE ARMAZENAMENTO

a) Deverá $ef fornecido com no mlnlmo, 01 (uma) unidade de armazenamento SSD;

b) Interno 80 gabinete;

c) Unldade de arm8Zenamltflto padrAo SSD ou superior,

cf) Capaddade mlnlma de armazenamento ~r unidade SSD de 4 GB;

e) Taxa de Úansferência de dados de no mlnlmo, 50 M81s para padrêo UDMA Compact

FI•• hlSSD.

8.A.19.1.1. CONJUNTO (KIT) DE ÁUDIO

a) Deveré ser fornecido 01 (um) klt de áudio composto por, no mlnrno, 01 (uma)

controladora de som, 02 (dois) aha falantes e 01 (um) mlaofone por mini notebook;

b) A controladora de som deven1 ser on board, contendo 01 (uma) 5alda amplifICada para

canais estereofônicos e 01 (uma) entrada para microfone;

c) Os atto falantes deverão estar integrados 80 gabinete do mini note~k com

ampliflC8dor de sinal;

d) O microfone deveré Mtar Integrado ao gabinete do mini nolebook.

8.A.19.1.15 TECLADO

a) Deveré aer fornecido 01 (um) teclado Integrado ao gabinete do mini notebook;

b) Compatibilidade com OpadrAo ABNT Variant 2 ou padrAo internacional de teclado;

c) Teclado atfanumérlco com 12 (doze) teclas de funçAo e teclas combinadas para acesso

rápido ao sistema de gerenciamento de energia,

. 8.A.19.1.17 TELA DE VIDEO

a) Tela de vldeo Integrada ao gabinete do mini notebook, formalo widescreen;

b) Tamanho da tela de vldeo de, no máximo 7 polegadas;

c) Tipo TFT (thin film transistor) de matriz ativa;

d) Tecnologla de tela lED baddighl policromáUco ou lCD;

e) Suportar resoluçao gniflca de 800M480 pixels com 16 milhões de cores ou superior.

8.A.19.1.1B CARREGADOR DE BATERIA

8) Deveré ser fornecido 01 (um) carregador de bateria por mini notebook;

b) Tipo edaptador elétrico ACIOC e carregador de baterias:

c) OperaçAo com lensAo de entrada na faixa de 100 VAC a 240 VAC - 60 Hz;

d) Deveré &ar fornecido cabo de alimentaçao elétrica.

8.A.19.1.19 BATERIA PRINCIPAL

a) Deverá ser fornecIda, no mlnlmo, 01 (uma) bateria por mini notebook;

b) A balena deverá Ber do tipo Ulhlum-lon com, no minImo, 04 (quatro) células (cells).

8.A.19.1.20 GABINETE

a) Gabinete monobloco na cor preta com todos os conectares das portas de comunicação

solicitadas;

b) Estrutura robust8 para proteçAo contra Impades li acabamento de aha res.lslêncla para

maior durabilidade;

c) BoI6M -liga/desliga- e hibernação, com dispositivo de proteçao para prevenir o

desfigamento acidental;

d) Indicadores visuais acoplados no mini notebook para Indicar 8 permitIr a monltoraçao

das condições de funcionamento do mesmo;

e) Alarme sonoro e visual p8ra Indicar bateria com carga baixa;

f) Devera poasulr 01 (uma) baia para a bateria principal;

g) Deverá possuir 01 (uma) fenda para fixaçAo de cabo antifurto qu~ permita prender o

mini notebook em objetos ou móveis fixos.

mlOl nolebook deverá ser de, no máximo. 3,2 em (32
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8.A.17.1. A.DOCUMENTAÇÃO TECNICA

~t'
a) Ao entregar os equipamentos. fornecer manual téalico do uauario e de referência com

todas as Informações sobre o produto, instruções para Instalação, conflguraçAo e

operaçAo - em PortuguAa.

C••durn", de E~pec.ífic••çÕ8.s T6cllíc1LS

Pusto ?/'Jupatempo BOTUCATU

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

BAIB LEITOR DE IMPREssA O DIGITAL

8.A.11.2 TELA DE PROJEÇÃO
RELSTR.230/2009 v.l - AGOST0I2009

8.A.17.2.1 QUANTIDADE

a) Deverão ser fomocidas telas de projeçêo, novas e sem uso anterior. O modek> ofertado

deverá estar em linha de produção e sem previsêo de encerramento na data de

entrega da proposta.
PREÁMBULO

8.A.17.2.2 TIPO DE TELA

a) Tela retrétil sem borda. CONTEÚDO

349

a) Fornecer para cada tela todos os acessórios, para o bom funcionamento do produto.

(>f.'.
' .•.

350

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as ospeclflcaçóes técnicas

mlnimaa neceasârias as quais o produto ou a.erviço ofertado pela proponente dever'

obrigatoriamente atender.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ACESSÓRIOS

DIMENsOes

CARACTERISTlCAS TÉCNICAS

8.A.17.2.6

8.A.17.2.5

8.A.17.2.4

8.A.11.2.3

a) Constitulda em estojo metálico pintado e!etroststicamente resistentE! a riscos e

corrosao;

b) Possuir enrolamento automático por sistema de mola com parada multlponto;

c) Superflcie de projeç.lo do tipo Matte Whlte, branco opaco com ganho de brilho de 1..1

vezes 8 lavével com sabão neutro e égua;

d) Formato quadrado 1:1;

e) PermitIr flxação na parede ou no teto.

a) Ao entregar o produto, romecer manuaJ técnico do usuério e de referência com todas

as informações sobre o produto, instl'UÇ6es para instalação, configuração e operaçAo •

em Português.

a) 180 cenUmetros de largura por 135 centlmetros de atlura;

b) Diagonal de 88 polegadas.

\
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BA17.1 PRO.JETOR MUlTIMIDIA

8.A.17.1.1 QUANTIDADE

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.17. PROJETOR MULTIMID/A E TELA DE PROJEÇAO

a) DeverAo ser fomecidl)S projetores multimldia, novos e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsao de encerramento, n8 data

de entrega d8 proposta.

RELSTR.237n009 y.1 • AGOSTOl2009 8.A.17.1.2 TIPO DE PROJETOR

al Projetor multlmldia com sistema de projeç.Ao de tecnologia LCO do tipo portátil.

a
~
OJ
o

PREÁMBUlO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES rtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as aspeclficações técnicas

mlnlmss necessárias 81 quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deveré

obrigatoriamente atender.

B.A.17.1.3 CARACTERlsTICAS TeCNICAS

a) RasoluçAo nativa XGA (1024 X 768);

b) RazAo de cootrasle de no m{nlmo 400:1;

c) LumlnosJdade (brilho) de no mlnimo, 3000 ANSI lúmen;

cf) Zoom digital e foco manual;

e) CorreçAo de trapézio (keystone) vertical +1- 30- (graus) automática;

Q Compatibilidade de Vldoo: NTSC. PAl. SECAM. NTSC a HDTV;

g) vtda ütil da lâmpada de no mlnimo, 3000 horas (modo econômico);

h) Fonte de alimantaçAo interna com seleçlo automética para tensões de '00 VAC a 240

VAC li 60 Hz.

B.A.17.1.4 INTERFACES DE ENTRAOA I SAlDA

a) Capacidade de projeção frontal, retro e telo;

b) OelecçAo automática de sinal de entrada.

a) 1 (uma) Interface $-vldeo e HDlV;

b) , (uma) Interface vldeo composto;

c) 1 (uma) entrada DVI;

d) 1 (um) controle RS-232c;

e) , (uma) Interface de .entrada compatlvel com o padrão RGB;

f) 1 (uma) interface de salda ~mpatlvel com o padrAo RGB.

ACEss6RIOS

RECURSOS INTEGRADOS

8.A.17.1.6

B.A.17.1.S



8) Lente v8rifocal para cArnera fIXa;

b) Suporte 8 filtro de IR para modo noturno;

c) Distência focal de 2.8--10mm;

d) Formato 1/3"; \ ..

Cade:rno de ::=''õp0cU!c:ações Técnicas

Posto ?oup.at!lmpo OOTUCATU

LITERATURA TÉCNICAB.A.16.1.9

346

B.A.16.1.10 TREINAMENTO

B.A.16.1.8 CAIXA DE PROTEÇAo

8) CaDesde proteção axterna com suporte 80 psdrAo de proteçAo IP 68 (Intemational

Protectlon Ratlng) no mlnlmo;

b) Suporte móvel para cAmera que pennita rotaçAo de 360 graus no eixo horizontal e de

180 graus no vertical;

c) Capacidade adequada para fixaçAo &m parede ou poste.

a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais léallcos, para cada equipamento desta

es.peciflCSçAo,contendo todas as Infonnaç:Oessobre o produto com as InstOJç6espara

instal8çAo, configuraçAo, operaçAo e gerenciamento, em conformidade com as

funcionalidades e caracterlsticas descritas.

e) Encaixe CS;

1) lris mecAntcacontrolada por De;

g) Ajuste de foco e zoom manual.

Ca:dcrnCl Or) E'l:l.pccificaçoes Téçnicl\S
Pusto Poup.uempo fJ.OTUCATU

LENTE8.A.16.1.7

D A camera deverá Implementar slncronlzaçAo de horétio e data do servidor de hora -

formato RFC 868;.

k) Capacidade de Implementação de atuaçAo com alarme;

I) Entrada de alarme que possa ser disparado por um contato do tipo normalmente aberto

ou fechado;

m) Deve ter capacidade de exibir quando em alarme uma mensagem programâ'Jsl.

n) Capacidade de conflQuraçAoautomáUca para uma conexão em outro endereço de rede

IP pré--definido.

o) Capacidade de restabelecer a conexão com um dos endereços IP previamente

especificados ao reiniciar o processo de comunicação, após a perda de conexão ou de

falha na rede;

p) De'Jerà fornecer uma salda de relê que posas ser se~8da para operação com

contato normalmente aberto ou normal fechado;

q) Deverá possuir um sensor de imagem de CCD ou eMOS, com formalo de 113de

polegada;

r) Deverá fornecer um display na tela para simplifICar 8 configuraçAo e ajuste de back

focus e de rede da câmera;

s) A câmera deverá operar normat no modo colorido 8 deve fornecer um modo de

operação nolurno em preto e branco (Day/Night) automaticamente ativado em

condições de baixa iluminaçAo;

t) Deve aceitar lentes com montagem do tipo CS e C;

u} Para facilitar a instalaçAo deverá delectar o tipo de lente ulilizada e aperfeiçoar o seu

desempenho;

v) Deverá ser capaz de enviar no mlnimo 2 (dois) strearns de vldeo simultâneos;

w) Deverá suportar Iluminação mlnima de 0,30 k.ix(colorida) e O,03lux (mono noturno);

x) Dever' possuir um consumo méxlma de 1(JN;

y) Deverà possuir Interface Elhemel: 101100 8es&oT, auto-sensing, halflfuU duplex,

conector RJ-45:

z) Compatibilidade com o protocolo 802.3af - Power Over Elhemet (PoE);

aa) Capacidade de alimentação externa de 18 a 26 VAC e 11 a 38 VOC (50 e 60 Hz);

bb) Certificação FCC classe B;

cc) CertirtcaçAo UL (Underwriters Laboratorles Inc.) ou qualquer outra certlflC8çAoque a

substitua.
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CÀMERAFIXA

DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO EM MASSA (STORAGE)

B.A.16.1.6

B.A.16.1.S

a} Cimeres baseadas na pilha de protocolos de TCPIlP e equipadas com Interface de

rede ethemet;
b} Suporte a funçAo unlcast permitindo a comunicação entre um unteo emissor e um unlco

receptor via rede;
c} Suporte a função muttlcast permitindo a comunlcaçAo entre um único emissor e

múltlpkls receptores quando for utilizando 05 protocolos UDP e IGMP;

d) Capacidade de restriçAo de acesso • cAmera através da rede, permitindo a

conflQuraçAo de no mlnimo três nivela de proteçAo;

e} Capactdade de autentlcaçAo do vldeo por meio de IdenUficação visual que possibilite

saber se 8 imagem é autêntica ou nAo;

f) Supor1e l!l modo instentAneo (snBpshot) selvBndo imagens individualmente com

resoluç4o -4CIF em JPEG e partir de ume seqOêncla de vldeo em exibiçAo:

g) Deve permiti' a funçAo de grsveç40 que possibilite salvar seqOências de vldeo em um

disco rigido; ••' 'l'7~~';)
h} Cepacldadé' de"''ejuste por meto de um menu de configuraç6es com interface gráfica

. '\ qUe ~&~Justes dacAmera:
1\\;\'. ,'l.f'.\ •..••.•. :"''''.'''...,J ••r~

r: \~ ';.\.•.•.,.•,\ .•':-i)J. O\~.~iust!3"~JI~o:-:em~~~"j~rmazenados na memória da cAmera e pr&8ervados mesmo
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a} Deven\ estar configurado em RAIO 5 e com capacidade inicial Instalada de 5 (cinco)

terabytes bruios:

b) 1ntarfaco padrao SATA 11;
c} Anura méxlma de 2U para montagem em armério de telecomunlcaçAo (rack) padrAo

19";
d) Mlnlmo de 12 (doze) balas para lnserçlo de hard disks de expansão com capacidade

Individual mlnlma de 750 gigabytes;

e} Suporte é fonte de alimentação redundante Inlema;

f) 2 (duas) Interraces 1000BaseT;

g) AlimentaçAo e~trica nominal de 110-127 v CA 60 Hz.

coned.adas e rede;
p) Capacidade de utllizaçAo de mapas ou plantas baixas plllFll locelizaçAo das câmeras;

q) Deverá permitir o controle de qualquer câmera móvel através de qualquer estaç.OOde

trabalho. devidamente autorizada;

r) Capacidade do detecç.Ao de perda de sinal;

s} Devaré permitir 8 configuraç.Ao do sistema como um todo.

C••derno da Ellopt!:cin(~ções TilcnlclI.$
POJ)to PouptttQmpo BOTUCATU

m} Deverá permitir 8 exportaçAo dos vldeos para anélise posterior.

B.A.1B.l.. CARACTERlsTICAS OPERACIONAIS

O software de Imagens p8ra exlb1çlo de vldeo dever' permitir a vlsuaRzaçAo de no

mlnlmo 16 cAmeras simuttAneas;

Suporte 80s streams padrlo MPEG.2 ou MPEG--4;

GestAo e conl~e centralizado na qual o administrador poderá definir grupos de

usuérios com privilégios de acesso pare visualizaç.Ao direta, gravaçAo, recuperação,

acesso a05 ap~catlvos e controle mdividual ou de grupo de cAmeras;

De.-era Implementar direitos, atrlbuldos por administrador, como: perfis admInIstrativos

diferenciados, acesso 8 servidore., acesso 8 aplicativos, permlasAo de acesso

operaç6es de: gravaçAo manual. execuções programadas, atteraçAo de 1ayout de

monitores. Inldolthrmlno de toura de vlgllAncla. ajustes de foco do oblurador, deflnlçAo

de poslç6ea pre.programadas, habiliteçAo de éudio, acesso 8 zoom digitei e controle

de seqOência de cAmeras:
Capacidade de compos6çAo em telas com diferentes disposições, dimensões e

oomposjções dIstintas de Imagens provenientes de diferentes cAmeras elou da

reproduçAo de arquivos gravados;

Capacidade de vlsuallzaçAo almuhênea de várias s8qOênclas de vldeo;

O sistema deve ser compattvel com qualquer forma de conediYktade, Indulndo LAN.

WAN, VPN, Internei e W1re~S1;
O sistema deve ser compatlv8t com streaming de vldeo nOl formatos mulllesst (UDP) e

unlcast (UDP ou TCP);
Facilidades para mudar parâmetros de quaOdade de vldeo, banda utilizada e frequência

de quadros de forma Independente para qualquer cAmera; ,.~-

Capacidade de hebilitar gravaçAo, bem como ajuste dos partmetros de gravaçAo de

áudio, portes seriais, entrada/salda de qualquer unidade ~ gravação;

k) Capacidade de restringir o eces&.o 8 determinados grupos de cAmeras, definkjol pelo

administrador, para usuários ou grupo de usuários;

DlsponlbillzaçAo de farramentas para definlçAo de respostas autométiC88 baseadas em

8v8ntos relacionados 80 vldeo. As respostas deverlo Incluir aç6es como Inlciallzer e

finalizar uma gravaç:Ao de vld80, ajuste manual da qualidade de gravaçAo de vldeo,

envio de mensagens, envio de som de alerta, visualização da cAmera em monitor

digitai ou analógico e execuçAo de macros;

m} Capacidade de~~erminer protocolos PTZ de forma Independente para cada porta

aerlal ~~~ a oombinaçAo de equipamentos - câmeras/domes de diferentes

rab~~~"'iio "'''''''l '.Istama;
.•. ,: 'V .•.• \~~ •. '~.J.• \~J C

'" ~);,~~~ , ,~irr!.aJlen8 uivadas;
,. {~\: ..•or) rrêwfK'i ..•. . '0 de diversas imagens ao vivo, simultaneamente. de cAmeras
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ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

C:Aoemo da E"p4tcitlctlç(i.us T~cnh~M
PI}').to PlJupatempo BOTUCATU

8.A.IS CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO - CFTV
8.A.18.1.1.1 CONDIÇÂO GERAL

RELSTR.243/2009 v.1 - AGOSTOl2009 a) Deverão ser fornecidos o hardware e software necessários com 8S respectivas licenças

para visualizaçAo, monitoramento, armazenamenlo e gerenciamento das imagens. O

modelo ofertado devera estar em linha de produçAo, sem previsAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.1&.1.2 TIPO DE SISTEMA DE CFTV
PREÂMBULO

CONTEÚDO

a) O sistema de CFTV conterá aplicativos e hardware de monitoramento, reproduçAo e

recuperaçAo de arquM>s, gravaç.Ao e monitoramenlo móvel competlvel com qualquer

forma de conectividade - LAN, WAN, VPN, Internei e Wireless - e com streamings nos

formaloa multicaat UOP e unk:.ast UDP ou Tep.
ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as aspedf1cBç6es técnicas

mInimas necessé.riss as quais O produto ou serviço oferUldo pela proponente deverá

obrigatoriamente atender. a) O sistema deverá conter 8pllcaUvos de monitoramento, grav8çAo, reproduçAo de

arquivos e controle PTZ (Pan, TiI~and Zoam);

b) O sislema devera prever e Implementar mecanismo de autenticação de usuários oom

direitos atribuldos por um administrador do sistema;

c) Suporte a todos os produtos baseados em MPEG-2 alou MPEG-4;

d) Capacidade de exibir simultaneamente atreama de video em MPE().2 e MPEG-4 em

tempo real com a banda pauante variando entre 10 KbJaeg. a 4 MBlaeg •• com taxas

variando de 1 IpI a 30 ips e com resofuçAo variando de aCIF 8 o4CIF;

e) ReproduçAo em tempo real das cêmeras -individualmente e .seqOências:

f) GrsvaçAo e rewperaçAo de imagens arquivadas - operaçAo dupla;

g) Applisnce para a armazenagem dOI discos - Olsk Array:

h) Perfis administrativos diferenciados, Inclusive com viaualiz.açAo, aces~o contra,*, e

admlnlstraçAo com~eta. local e remota;

Adminlstraçlo descentrallzada do slstemail partir de qualquer das estaçOes Ugadas em

rede;

Devem pennitlr a mudança de parêmetros de qualidade de vldeo, banda utilizada e

freqQênda de quadros, independentemente para qualquer cêmara;

k) Deverá permitir a recuperaçAo de imagens armazenadas no sistema de

armazenamento pelos operadores;

Deveré permitir pesquisa e reproduçAo de vldeos e eventos prsvUlmente gravados de

forma Intuitiva baseada em hora e calendário (k>calmente e remotamente):

CARACTERlsTICAS GERAIS8.A.1S.1.3
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B.A.1S.l WEBCAM

Caderno dA Espudflcações r';cnÍC'.<'tS
Pooto l='l)up;lIt~mrlo BOTlJCÁTlJ

a.A.15.1.1 QUANnDADE

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

B.A.15 WEBCAM

a) DeverIa ler fornecidas webcams novas e sem uso anterior, O modelo ofertado devera

8star em linha de produçao, sem prevlsAo de encerramento, n8 data de entrega da

proposta.

8) Com ajuste da lente automático;

a) Re&OluçAo de captura de imagem de no mlnimo 640 x 480 pixels;

b) Taxa de tranafer6ncJa 30 frames por segundo;

c) Quantidade de cores capturadas mlnimo 16,7 m~hOes de cores;

cf) Possuir microfone embutido;

e) Com botA0 para captação de falos InstantAneas;

f) Porta de comunicação através da Interface use "ersAo 2.0 ou superior;

g) CompaU"el com o sistema operacional: M5-W1ndows 2000 e XP Professlonal.

RELSTR.24812009 v.l • AGOST0I2009

PREÁMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: Iomeca •• especificações técnica.

mlnimas nec8uérias as quais o produto ou aerVtço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

B.A.15.1.2

a.A.15.1.3

8.A.15.1.4

npo DE WEBCAM

CARACTERlsTICAS TECNICAS

ACESSÓRIOS
8) Fornecer para cada Webcam cabo use, para o bom funcionamento do produto com o

computador.

a.A.15.1.5 DOCUMENTAÇÃO TECNICA

339

a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do usuário e de referência com todas

as InformaçOes sobre o produto, instruçOes para insta laçA0, configuração e operação

- em português .

."
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Caderno Ô~ E:'&pedli(~aç6es Têt:I1Íf.M
Posto Poupiltempo BOTUCATU

DOCUMENTAÇÃO TECNICA

TIPO DE RÁDIO OE COMUNICAÇÃO

ACESSÓRIOS

QUANTIDADE

8.A.14.1.5

8.A. 14.1.4

8.A.14.1.2

8.A. 14.1.1

a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuário e de referência com

todas as informaçOes sobre o produto, instruções para Instalação, configuraçAo e

operaçAo ~em Português.

8.A.14.1 RÁDIO DE CQMUNICAÇÁO DIGITAL

a) De\i'erAo ser fornecidos riJIdlO.lde oomunicaçAo no\i'OS, idênhco e Bem U60 anterior. O

modelo ofertado dever4 eatar em linha de produçao, sem pnwi&Ao de encerramento,

na data de entrega da proposta.

a) Rédlo comunicador digital portétil.

•

a) Fornecer para cada equipamento carregador de bateria, fonte de alimentação bJ.\i'01t,

Bateria de Li-ion recarreglivel, suporte para cinto e Adaptador AC, para o bom

funcionamento do Rádio Comunicador.

8.A.14.1.3 CARACTERISTlCAS TECNICAS

a) Faixa da freqOênda 900Mhz ISM FHSS (902.907Mhz. 91!>-928Mhz);

b) 1W d. potencia d. salda de RF;

c) Pennitir o armazenamento de nomes em grupo e individual;

d) Possuir tom de alerta;

e) Dlsplay de LCD;

f) Indicador da baleria;

g) Identificador de chamada;

h) O espaçamanlo de canal de 50 kHz;

I) Deveré ser livre de licenciamento da ANATEL

~~DESP
Tecooklgia d. InfonT\aÇ'\o

\

B.A.14 RAolO COMUNICAOOR

PREÁMBULO

CONTEÚOO

Caderno d(~C-'p0Cific3çoes Tet:nicllS
P0.6to ?oupdtelnl)O BOTUCATU
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RELSTR.236/2009 v.1 • AGDSTO/2009

ESPECIFICAÇOES TtCNICAS BASICAS REQUERIDAS

ESPECIFICAÇOES Tt.CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as espaclrocaç6e. lécnC8s

mlnimas necessarias as. quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.
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tréfego de dados com o barramento, sendo 01 (um) na cor vermelha acendendo de

forma sincronizada com o fluxo de dados e 01 (um) na cor amarela Indicando falha de

comunIcação;

h) Supor1. a •• rvlçoo d•• ocI<.l. TCP I UDP no. lormaloo DHCP. SNMP, SSL3.OfTLS1.0,

HTTP. SMTP, ICMP. IGMP. ARP;

f) Controle de fluxo em hardware, compatlve/ com moderns;

D Configurável através de web browaer (cnm lenha, em HITPS - ClIptografado) fi

firmware atualizAval através de HTTP;

k) Suporte 8 envl05 automAtlcoa de notificaçAo de eventos via e-mell (SMTP);

I) Suporte ê hmçio keep a&ve, com tempo oonfiguravel e com controle de tempos de

subida e descida da linha RTS (request to send); •

m) Circurto de proteçAo contra picos e descargas e~rosl'tíca •. de até 16 kV.

C••d~rno d6 E;&pecillc:açôes Técnim\$'
Pooto Poupõlteml)o GOTUCATU

Cad~fI)o dA E~ped"c;açõfJs Ti:<:nl(;M1
Poeta Poup«t6mpo aOTUCATU

1- - - - I ALIMENTAÇÃO EU:TRICA

2 AlMENTAçAO ElETR1CA

3"* ei •• ri i DADOS-

4 0A005-

5- - - - i DADOS.

6 DADOS +

7- - - i AllUENTAÇÁO El£TR1CA

8 ALIMENTAÇÃO El£TRICA

a.A.13.1.4.4 ACESSÓRIOS (PARA CADA CONVERSOR DE MIDIA)

336335

MAPEAMENTO DOS PINOS (VIAS)

~

DOCUMENTAÇAo reCNICAa.A.13.1.4.s

a.A.13.1.s.1 ASPECTOS GERAIS

8) A entrada de sinal e a allmentaçAo elétrica deverAo ser atendidas por cabo rtgldo nao-

blindado Categoria Se, conforme o mapeamento dos pinos especificado;

b) Os pares do cabo referente' alimentaçAo elétrica s.erão utilizados para a alimentação

dos dispositivos por melo da fonte(.) conectada(.) no(.) mesmo(s) diapositivo!.) do

barramento .erlal.

a) Cada equlpamentofomecldo dever. conter um conjunto de manuais Ibcnlcoa contendo

todas as Infonnaç6es sobre o produto com a6 Instruções pare lnstalaçilo, configuração,

operação, diagnóstico e gerenciamento.

a.A.13.1.s PADRÃO DO CABO E TERMINAIS DO BARRAMENTO SERIAL ElA.

4as

8) Fonte de alimentaçAo com detecçAo autométlca ou aeleçAo manual para tensões de

110 VAC a 220 VAC. 60 Hz, com cebo;

b) Softwares necessários para 8 lnslalsçAo. configuração e diagnóstico do conversor de

mldla.
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c) Suporte ao uso de bobinas térmicas com papel de 56 mm de largura;

d) Guilhotina de acionamento automético para o corte do papel;

e) Bota0 de avanço de papel:

f) Impres~o de caracteres daras e individuais, que não sejam oonflitanles (como

exemplos, .0. - zero sem corte diagonal-, letra "O. bem redonda, letra "Ma que nAo se

confunda com a letra -H- e vice-versa, letra .•,,,,diferente do numero .1., entre outros).

b) Alpecto das interfaces da mmj...lmprelisora (vista traseira).

8.A.13.1.3.4 INTERFACE SERIAL EIA.232

a) No mlnimo, 01 (uma) porta serial EIA.232 com conector DE-9 fêmea;

b) Permitir conectividade de 01 (um) mini notebook ou computador pessoal (PC);

c) Velocidaded. 9.600 bps;

d) Compatlvel e utilizável com conversor EIA.232 para usa (universal serial bus) e vice-

varsa.

Zn""""T!D.AOO
8 o V"T L

£,,"E CONTlNU'

8.A.13.1.3.5 ACESSÓRIOS (PARA CADA MINI~MPRESSORA) 8.A.13.1.4 CONVERSOR DE MIDIA

a) Deveria ser fomeddos conversores de mldia Idênticos. novos ., sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem prevlaAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

a) Fonte de alimentaçao com detecçao automélica ou seleçao manual para tensOes de

110 VAC 8 220 VAC a 60 Hz, com cabo;

b) Cabo para interconexão com teclado flsico;

c) Cabo para interconexAo com teclado virtual (PC);

d) Softwares e drivers necessânos para a tnslalaçao, configuração e diagnostico da mini-

Impressora.

8.A.13.1.4.1 CONDiÇÃO GERAL

8.A.13.1.4.2 TIPO DE CONVERSOR DE MIDlA

a) Cadaequipamento fornecido deverá conter um conjunto de manuais téalicos contendo

todas as Informações sobre o produto com as instruções para InstalaçAo, conftguração,

operação e diagnóstico.

a) Conversor de sinais entre meios nsicos distintos, especificamente, de rede Ethemet I

Fast Ethemet melélioo par. barramento serial EIA-.0485 e vice-veraa.

8.A.13.1.3.6 DOCUMENTAÇÃO TECNICA

8.A.13.1.4.3 CARACTERlsncAS FlslCAS
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a) No mlnimo, 01 (uma) porta Elhernet I Fasl Elhernet com conectar 8P8C fêmea;

b) No mlnlmo, 01 (uma) porta s.ertal ElA-485 com conector 8P8C fêmea;

a. Caso o conversor 010 possua em seu próprio corpo este tipo de conectar para

rede serial, um conjunto de adaptaçAo deveré ser fornecido de forma a atender

à conedividade 8P8C fêmea;

c) Toda, as portas devidamente Identificadas para suas respectivas aplicações;

d) ConversA0 serial EIA-485 para Elhernet I Fast Ethemet utilizando sockets TCP I UDP

de forma a permitir ao periférico serial operar com o Pouparda sem a necessidade de

InslalaçAo de drhtera especlflCOs;

e) Permitir conectividade de até 30 (trinta) sistemas Interligados em seu barramento (até

l.ll00m);

1) Barramento em cabo rlgido nAo-blindado (unshiekjed twisted pair - UTP) Categoria Se;

g) LEOs Instalados na parte externa e traseira do painel etetronico. para a visualização do

\

DESCRITIVO VISUAL8.A.13.1.3.7

8) Aspecto da minj...impressora (apresenlaçêo) com bota0 de avanço de papel.
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TIPO DE MINI~MPRESSORA

DESCRITIVO VISUAL

CAMPO NUMERICO
(NÚMERQ pA SENHA)

DOCUMENTAÇÃO TECNICA

8.A.13.1.2.15

8.A.13.1.2.15

8.A.13.1.3.1 CONDiÇÃO GERAL
a) OeverAo ser forneddas mlnJ-ímpressoras id&nticas. novaI e sem uso anterior. O

modelo ofertado devaré estar em linha de produção, sem previsAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.13.1.3 MINI_IMPRESSORA DE SENHAS

\ ~ ....., ~.J
---y- V

a) A&peclo do painel eletrOnico (apresentaçAo dos caracteres): 01 (um) campo

alfanumérico para TdS. 04 (quatro) algarismos para NdS e 02 (dois) algarismos para

.ponto de atendimento".

a) Cada equipamento fornecido dever' conter um conjunto de manuais técnicos contendo

todas as informações sobre o produto com aI Instruções para InstalaçAo. conrlQuraçAo,

operaçAo e diagnóstico,
b) O FORNECEDOR dever. Informar detalnadamente em lua documentaçAo 0&

seguintes dados:
8, Formato do pacote de envio;

b. Formato do pacote de ACK;

c. E)(emp~6 de lodos os comandos;

d. Intervalo entre OI comandos;
e. Dados da exlbiçAo quanto à duraçAo e parametrizaçAo,

C:Jdarno dt'l Egpedrl(~açõesTécnít':,as
f"ooto poup<Jtomp1o BOTUCATll
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USTA DE COMANDOS

Comando 8 ser enviado Indrv-idualmente ao painel eletrônico para

verificar 8 sua disponibilidade na rede. Semelhante ao plng realizadO

entre computadores de ume rede TCPIIP. O ACK respondido ao PING

Informar' que o painel eletr6ntco ealé vislvel • rede 8 pronto para

receber comandos.

Exemplo:
poupamo _ (HEAOER] (PING] [10 PAINEL) [BCq

PalnelelelrOnIco _ [HEAOER] [ACK PING) (lO PAINEL] [BCq

Comando 8 IM &fWiado individualmente 80 painel eletr60ico para que

este exiba um NdS (de acordo com 8& espectfiC8ÇÕes flslcas) a ser

atendido em uma dada mesa de atendimento (tambem de acordo com

88 especlflC8çOes flslca,).
O ACK nAo prectsará necessariamente Informar o NdS e o ponto de

atendimento (número da mesa) enviados. ~ somente obrigatória a

InfonnaçAo do painel eletrônico que recebeu essa senha.

Exemplo:
Poupafilo _ [HEAOER] [EXIBIR] [10 PAINEL} (NdS) [MESA) (BCq

Palnal alelr6nlco _ [HEADER] (ACK EXIBIR) (lO PAINEL] [NdS] (MESA)

[BCC]
Em caso de painel eletrbnico com buffe" deveré Ber enviado ACK para

informar 8 In&erçlo do comando em seu butTer e um ACK posterior

referente à exiblçao efettva do NdS no painel eletrOnlco.

8.A.13.1.2.14
a) A Iiata de comando. apresentadas nesle documento Indica •• operações obrigatórias

que deverAo ser contempladas pelo paInel eletr6nlco:

b) O FORNECEDOR deverá Informar o tempo mlnlmo entre o envio de comandos; este

InlBlValo seri re.peitado pelo Poupaflla li nlo devera exceder 05 (cinco) segundos;

8. Este Intervalo de envio deverã ser parametrtzado no pacote, com o comando

de exiblç.Ao ou através de software fornecido pelo fornecedor para

configuração do painel eletrbnico.

COMANDO EXIBIR

COMANDO PlNG

~~DESP
T(!O'IOIOIia d. Inform"Çfto

b. Sem buffer: o painel eletr6nico receberá os comandos, mal nAo 0&

armazenara; o recebimento doa comandos pelo painel eletrOnico dever' aer

precedido de um ACK Informando eate recebimento e Indicando que o paInel o

e.•.ecutaré Imediatamente;
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a) Todo pacote a ser envrado a um painel eletrOnico peJo Poupafila deverA rererir~se ao

mesmo de forma individual através do endereça IP de seu n6 e sua identifICação única

dentro desse nó (10);

b) Em caso de painéis TeP/I? (ou s.eja, um painel para cada nó) a identificação untes

podera ser NULA ou O (zero) ou de acordo com a documentaçAo do produto;

c) Os pacotes que vierem do painel (ACK e PlUG ANO PLAY) deverAo conter a

infonnsçAo do painel eletl'Ónlco;

d) O lamanho do pacote sera livre bem como a necessidade de bytes de BCC ou de

checksum desde que estes estejam documentados pelo fabricante de forma clara;

e) Os -comandos. slo pacotes enviados pelo Poupafila através do socket TCPIlP para o

n6 lP com a identificação individual do painel eletrOnico. Todo comando deveré, ao ser

executado pelo painel eletr6nico. ser associado 8 um ACK confirmando a sua

execução;

f) As InfofTn8çôes contidas entre colchetes rr e -n sAo compostas de 01 (um) byte que

sera definido em detalhes na documentação do FORNECEDOR.

b) Ao pertencer a um grupo de pain~ eletrOnlco, 8 ldenUficaçlo do painel dentro do n6 de

endereço IP nao muda de forma nenhuma. A individualidade de um painel eletrOnico

dâ-se pela assoclaçAo do endereço IP de seu nó 8 sua ldentlflC8çAo unlca (10) dentro

don6;

a. A relaçAo entre o nó de endereço IP e o painel eletrOnico podera ser, do ponto

de vlsta do n6, de um para muitos ou um para um;

b. Um nó de endereço IP poderá estar fistcamente associado B somente um

painel ele110nico ou a muitos. Esta associaçAo nAo deve lIer confundida com o

conceito de grupo de painéis eletrônicos. uma vez que aquela é lógica e esta é

flstes;

C. O painel eletrOnico podem possuir em sua estrutura flsica uma Interface de

rede TeP/I? (Ethemel), o que ocasionara na 8saociaçAo um nó de endereço IP

para um único painel e~trOnk:o. Este paInel é entAo denominado painel

TCPIIP;

d. O paInel eletrônico podera não possuir em sua estrutura flsica tal interface, o

que ocaslonarã na associaçao um nó de endereço lP para um ou varias

paInéis eletrOnlcos. Este painel é então denominado painel serial, pelo caréter

de estar em série numa estrutura de comunicaçao EIA~85;

e. No caso do painel TCP/I?, o conceito de grupo de painel eletrônico &arã

modificado dentro da lógica do sistema Poupafila.

RECEBIMENTO DAS INFORMAÇOES

PACOTE DE PLUO ANO PLAVB.A.13.1.2.12

8.A.13.1.2.13
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a) Quanto 80 recebimento das inform8ÇÕes, o painel e1ek6n1co podem aer c18ssmcado

em:

a. Com buffer: o painel eletrOnteo poderá receber comandos sucessivos e

executé-to& em' fila (FIFO - first in fnt oul); o recebimento dos comandos pelo

buffer deverá ser precedido de um ACK informando este recebimento e

indicando que o painel o executara segundo 8 regra FIFO;

8) O painel elelrOnico dever', de forma individuei através de seu nó de endereço IP,

confirmar o recebimento de comando enviado pek> sistema através do socket de

oomunlcaçAo (pacote de confirmaçAo - ACK);

b) Todo comando enviado ao painel eletrOnico deverá receber uma conlirmaçAo, caso

seja recebido por eate;

c) O pacote de conf"maçlo deverá conter as informações do painel eletrônico de origem

e o comando que eate eaté confirmando;

d) O nAo recebimento do comando sera detectado pelo Poupam. pela 8us!ncla do ACK.

A nAo execuç.Ao sera detectada pOr mensagem de ACK do painel eletrOnico Indicando

o código de erro;

e) Exemplo: (HEAOER] [COMANOOI(ERRO) [10 PAINEL) (BCC]

a. [HEAOER)- cabaçalho;

b. [ERRO] - O em nAo erro e 1 em erro;

c. [10 PAINEL) - número ldentincador do painelelelrOnico em Iieu n6 de endereço

IP;

d. IBCC] - bIock chack charact ••. (caractere de checagem do bloco de dados).

a) O painei eletrônico deverá, de forma indivldual através de &eu n6 de endereço IP.

envier 80 socket de comunlcaçlo um pacote de PLUO ANO PLAY em duas situações:

a. Painel eletrOnico conectado ao nó ao aer Igado;

b. Painel eletrOnk::o ligado 80 ser conectado 80 nó;

b) Não faz parte da pre8enle especlficaçAo 8 composlçAo desse pacote; obriga~ae ao

FORNECEDOR garantir que o pacole de PlUG ANO PLAY será enviado nas situaç6es

acima chadaa e que o mesmo esteja detalhado na documentuçao do produto;

c) Exemplo: (HEADER] [PLUG ANO PLAV BYTE] [10 PAINEL) [BCC]

a. [HEAOER] - cabaçalho;

b. (10 PAINEl) - numero idenliflcador do painel eh!trOnico em seu nó de endereço

IP;

c. [aCe) - block dleck dlarader (caradere de checagem do bloc.o de dados).
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PACOTE DE ACKNOWLEDGE (ACK)

PACOTES E COMANDOS

8.A.13.1.2.11

8.A.13.1.2.10



• • \
Fundo em metal de alta resistência Que nAo comprometa estética 8 estruturalmente o

conjunto;
Anteparo de proteção frontal do painel em acrlllco ou pollcarbonalO em tonandade

técnica .vermelho dtgital-, com tratamento antkeflexAo, evitando que o painel 60fra o

-efeito espelhO. renetlndo outra8 fontes luminosas externas que prejudicam seu

acabamento e. principalmente, 8USvisibilidade para a leitura das Informaç.Oes:

k) Configurével através de chave flslca combinatória alinhada (DIP swltch - dual In.nne

package switch) ou chaves do tipo push button, localizados na parte traseira do palner

sem que haja 8 necessidade de abri-lo.

8) A parametrização de valores de duraçlo de exibição de NdS, tipo e volume de som, e

demais parâmetros poderão ser feitas de duas formas:

8. Através de comandos informados pelo fornecedor e que serAo enviados peio

Poupafila 80 painel eletrônico;

b. Com 8 utillzaçAo de farramenta de administração de painéis fomecida com o

produto e compatlvel com Microsoft Windows XP;

b) As parametlizaç6es realizadas através de pacotes de comandos deverAo estar

associados a pacotes de ACK (acknowledge) relaclonados à sua elt:ecuçJ!a.

Caderno £11"1E\lpedtlcaçües Ti:cnlr.as
POGtoPoupahlmpo OOTUCATU

PARAMETRIZAÇ1.0 DA EXIBIÇ1.08.A.13.1.2.6

C••derno dfl E"pec.lflc~çóftS TécniMI.S
Pooto Potlparempo BOTUCATU~~DESP

Tec:noIogbdaIn'orm~

a.A.13.1.2.4 INTERFACE SERIAL EIA-485

8) No mlnlmo, 02 (duas) portas seriais EIA-485 com conector 8P8C (RJ45) fêmea:

b) Permitir conectMdsde de até 30 (trinta) alistem.' Interligados em seu barramento (até

1.000m);
c) Barramanto em cabo rigldo nAl>-b6ndado (unsnleldad twIslad palr - UTP) Calegaria 58;

d) LEOs Instalados na parte externa e traseira do palnoi eletr6nk:o. para a visualizaçAo do

tréfego de dados com o barramento. lendo 01 (um) na cor vermelha acendendO de

forma sincronizada com o fluxo da dados e 01 (um) na cor amarela Indicando falha de

comunicaçAo;
e) Circuito e!etrtmlco (hardware) de descooexio automiltlca em C8&O de defeitol que

garanta que apenas o painel elelronk:o defeItuoso pare de operar e que 8 comunlcaçAo

permaneça ativa. em pleno funcionamento para o resto do bar:ramento serial.

COMUNICAÇ1.0

ACESSÓRIOS (PARA CADA PAINEL ELETRÔNICO)

a.A.13.1.2.8

a.A.13.1.2.7

8) A comunk::açlo do Poupafila com o painel eletr6nlco se dará unicamente pelo protocolo

TCP/IP. O sistema será reapondvel pela abertura e manutençAo d05 sockets de

comunicação bem como pelo envio dos comandos dentro do padrAo acordado com o

FORNECEOOR;

8) Fonte de alimentação com detecçlo automática ou seleçAo manual para tensões de

110 VAC a 220 VAC a 60 Hz, com cabo;

b) Conjunto (kit) de fixaçAo em parede, em teto ou em pedestal (com o pedes ta!),

completos, com todos 0& componentes necessários, conforme o ambiente de

Instalaç.llo, a critério da PRODESP;
c) Softw8rea e drlvera necessários para alnststaçllo. configuraçAo e diagnóstico do painel

eletrônico (nAo é o mesmo que OdP).

APRESENTAÇ1.0 DAS INFORMAÇOESa.A.13.1.2.5
8) A. chamadas doi NdS deveria &ar precedidal de uma campainha sonora com. pelo

menos, duas freqOênclas dlstintas 8 de forma sincronizada com o Inicio da exiblçao das

informeç6ea no painel, em conformidade com a.norma ABNT NBR 10152 - Nfvef. de

Ruldo de Conforto Acústico - máximo da 65 dB(A) da Inlan.ldade sonora;

b) As InformaçOes exlbktal deverAo piscar no painel em per1odol de 01 (um) segundo.

sendo 70% do penado aceso e 30 % do per1odo apagado. com 8 duraçlo total da

apresentação podendo ser programada por mek> de DIP switch ou push button

externamente acelslvels para 05 (dnco) e 08 (oito) segundos, ou parametrizadal em

conformldadé com o Item 1.2.6 abaixo:
,~().J'

c) A ~Ilt~'!'.' ~a;'ada ~xibida deveré permanecer acesa no painel atá que uma nova seja

. ~~~~~t~~.) .• \.~.~\
\ \.:~d) ~9J~f~~~ ~e.~ao exibidos no painel nlo poderio ser perdidos caso haja o corte

:" .••••~~f"l•• de\;allme áÇÀb ~lric8, dev (f .....05 mesmos sarem apresentados tAo logo a

<. .\~~:-~;"t'"J\~.~ •.;:~ e~(~~e's~; rest8~ 8.
_~,(J.":'" v ~ ••• ..,d ~ "t:) .••...~~:., ~ ,(" ~ \~ ,...~••... ~;.. ..~.. ". {.... '"

~\&.•~\{.,'
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FIGURA 2 - CONCEITO OE DRIVER DO DISPOSITIVO

CONDIÇÃO GERAL

PAINEL ELETRONICO

8.A.13.1.2.1

8.A.13.1.2

8) Deverlo ser fomec1dos painéis etetrOnicos idênticos, novos e sem uso anterior. O

modelo ofertado dever' estar em linha de produçAo, sem previaAo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

como textos e fOfTTlatosde impressão, n8 interface serial EIA-232 (também

conhecido oomo antigo Rs..232) do próprio PC ou mini notebook, para que o

cupom de senha (CctS) seja Impresso.

b) A tran&miuAo de dados entre PC (ou mini notebOOk) e min•..impressora, e 8 impressão

do CdS devem ocorrer sem que a comunicaçao entre PC (ou mini notebook) e

PoupaflLa &eja Interrompfda ou sofra atrasos (de~ya);

c) Os NdS Imprimidos s40 sutomaUcamentecadastrados nos banco. de dados do

Poupafila para serem chamados posteriormente pelos pontos de atendimento;

d) AI chamadas de senha6 devem ser feftas pelos pontos de atendimento do Poupafila

(clientes Instalados em pes e em mini notebooka) na medida em que Informam ao

Poupafila que estAo livres. Além da chamada de senha, uma série de atividades ocorre

no Poupafila, como 8 rechamada de senhas, 8 transferência de senhas para outras

filas, o registro dos serviços executados e 8 es.colha do tipo de atendimento.

PAINEL ElETRÔNICO

DlSPOSlTlVO

PAINtIS ELETRÔNICOS
PROTOCOlO 00

DIsrosrnvo (PdD I

CONVERSORDE MIDlASERVIDOR Poupaflla

Este 1'10 o m..,.o drI\ot.Ortomeddo paf1I
Instalaçlo, contIguraçlo e dlagnóstlco.

É desenvoMdo pela PRODESP
espedf\almente p.ya o PdO em conformidade
com as reQulstosm/olmosestA~ ~e

<Iocurnento: o drlvw do IMI Dd P .

SERVIDOR Poupafila:-~I~~~----~-------~~~~~h:
: Poupaflla DISPOSITIVO:, ', ',..

ElA •••• ,

a) Painel eletrônico com campos numlJricos e alfanuméricos de diodos emissores de luz

(Ilght.emtltlng diode - LED) para sinaltzaçAo visando atendimento ao público em geral,

Integralmente compaUvel com o Poupafila.

APllCAÇÃo

SESSÃo

REDE

ENlACE

MEtO fÍSICO

Poup.ru.

TrY(/p

IEEE 802.3 flhem.n

Cabo UTPC1;t.. 5.

1U'/1P

IEEE 802.3--Cabo VTPCat. se

Protorolo do dt!iposltVo (PdO)

ElA-18S

Gabo V7Pcat. Se

8.1..13.1.2.2

8.A.13.1.2.3

TIPO DE PAINEL ELETRONICO

CARACTERlsncAS FlslCAS

\

FIGURA 3 - ANALISE DE INTEROPERABILlOADE

8.A.13.1.1.4 CARACTERlsTICAS BÁSICAS DE FUNCIONAMENTO DO

POUPAFILA

a) As senhas a serem emitidas ,ara0 selecionadas por meio da eacotha do tipo de serviço

(TdS) calegorizadas por tipo de fila junto por meio de teclados virtuais instalados em

computadores pessoais - PC. - ou em mini nolebooks;

8. Após a seleção do TdS por meio do teclado virtual, o Poupafi~ enviará

diretamente é mini-imprsssora o número de senha (NdS) ••. ar impresso, assim

325

a) Uma única linha com 06 (seis) dlgitos numéricos e 01 (um) campo alfanumérico;

b) LED na cor vermelha, padrAo 4-;

c) Dlgitos numéricos de 07 (sete) segmentos cada;

d) Campo alfanumérico em matriz de LED com relloluçAo de 07 (sete) linhas por 05

(cinco) cokJnas;

e) SlnallzaçAo sonora com controkt de volume extemo;

f) Salda de aom frontal;

g) DlmensAo externa de 750 mm >2% (largura) • 260 nvn t5'~(eltura) • 53 mm ., 5\1.

(profundidade);

h) Gabinete em melai de alta resiatênda conlr8 choques mecAnlCOI e oxKiaçAo (pintura

elelrostélica epóxl pó);
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EIA-485

C:.lld(HIlO d~ Ci\pednC3çÔes T~cni('>1\.s

Poato ?oupatemjJOo BOTUCATU

COMPATIBIUDADE E TRADUÇÃO (DRIVER)

FIGURA 1- ARQUITETURA DO POUPAFILA

NÓ DE ENDEREÇO /P (d__

l'lsIco que permite o acesso 11 LI1l ou
mais dlsposlttvos atnvês de 7tP/lP)

8.A.13.1.1.3

SERVIDOR
Poupafil.

8) O Poupafila possui comunlcsçAo com os dispositivos (painéis eletronicos), em nlvel de

software, através do conceito de driver do dispositivo - driver do painel eletrônico

(DdP);

Impreterivelmente, que todos os dispositivos do barramento tenham suas requi,lções

atendidas num limite de tempo máximo especificado e que, na media. tenham tempos

de duraçAo para comunk-..açAoe tratamento de dados equivalentes entre si;

h) Em cumprimento aos requisitos das normas técnicas IEEE 802.3, IEEE 802.3u 8 ElA.

485.
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IMPRESSOAA

NOTA: PO E MINI NOTElJOOKS OOM TEO.ADO VIRl\JAL sAo COMPONENTES DE
MERCADO - INTEGRANTES DESTA sollJÇAo - QUE sAo ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE

~~DESP
Tecf\OkJgia da I"formação

~.

C~dtnno d&E'a{JuHlcaçofts Técnic:a-lIl.
P'ooto POUp3teml)O BOTUCATU

323

res de mldia, com roUnas e circuitos que garantam,

ARQUITETURA DA SOLUÇÃO8.A.13.1.1.2

8.A.13.1.1.1 "TIPO DA SOLUÇÃO

a) A soluçA0 de gerenciamento de filas para controJe de atendimentos 80 público 8 ser

fornecida deveré ser composta por equipamentos (hardware) especlflcos e dedicados 8

8sta aplicação. disponlveia no mercado (mini not8books e computadores penoals para

chamada e emisdo de senhas, painéis eletrbnlcos, mlnl-lmpreuoras de senhas e

acessórios), 8 que seré inter1igada80 poupama;

b) O Poupafila é o sistema de gerenciamento da filas dasenvolvldo pala PROOES? com

recursos de programaçAo (software) próprios que operam sobre equipamentos de

mercado, com uso da linguagem de programaçAo Java, conceito de driver de

disposittvos 8 comunicação TCPI1P(em rede Elhemet);

c) Todos OI equipamentos deverlo ser Integralmenle oompatlveis com o Poupafila:

d) A••figuraa conslantes deste editei •.Ao parle deste anexo e válidos como especlflCaçôes

técnicas, para auxilio., vlsuallzaçAo do dftscrittvo estético e estrutural.

8.A.13.1.1 DESCRiÇÃO

a) A rede da soluçA0 na qual estaria conectados Da equipamentos é baseada num

barramento serial dedicado EIA...(85 (também conhecido como antigo RS-485), que

permite extensOes de até 1.200 metros, comunlcando--se ~m a rede Bhemet através

do uso de conversores de mldia (conver&Ofes de Interface) EIA-485 I Ethemel, pDf

soqueto (oocket) TCPIIP padrao;
b) O Poupafila (software) controla todo.. o•. equIpamentos a partir de servldor(es)

In•.ta~o(') em rede Ethemet, possibilitando a centralização, a enensAo geográfica e o

atendimento slmu"lIneo 8 diversos segmentos de rede EtA.••••85 que utilizem eSS8

aoluçAo;
c) O oooversDr de mldla EIA~85 I Elhemet converte o pacote TCPI1P paro o p8drAo de

comunlcaçAo EIA.••••85 e transmite os quadros (frames) de forma adequada aos

equipamentos inslalados no barramento serial dedicado;

d) Velocidade de 9.600 bps com formato de dados de 8 bits sem paridade, no barramento

EIA-.485.configuráveis em lodos os equipamentos;

e) Velocidade de 10 ou 100 Mbps na rede Ethemet;

8.A.13.1 SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE FILAS

\--,
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com conectares fêmea RJ45 para conexão com cabo UTB CalS.

c) OeverAo ser fornecidos todos os acessórios elou complementos neceaaárioa para

~eno funcionamento do equipamento.

a.A.12.1.4 ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA ESPECIFICAÇOES T£CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

a) Deve suportar o equipamento na configuraçAo mâxima com lensAo de entrada de 100

V e 220 V (bivolt) a 60 Hz e cabo de alimentaçAo com plugue de 3 pinos.
8.A. 13 SOLUçA0 DE GEREIVCIAMEIVTO DE FILAS

a.A.12.1.S UTERATURA TÉCNICA
REL..STR.22812009 v.l • AOOST0I2009

a) Devem ser fornecidos manuaIs técnicos contendo todas as informaçoos e instruçOes

para instalação, configuração e operaçao dos produtos.

PREÂMBULO

CONTEÚDO

322321
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8•••••12.1.1 CONDiÇÃO GERAL

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.12 SW1TCH E CABOS KVM

REL.STR.2471200B Y.1 • AGOSTO/200B

PREÁIoIBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REOUERIDAS: fornece a. especificaçõe' técnicas

mlnimllls neceasáriBs as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamenteatender.
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a) Deveré ser fornecido swltch KVM novo, idêntico 8 sem uso anterior. O modelo ofertado

deverA estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data de entrega

da proposta;
b) Deverão ser fornecidos 08 (oito) cabos KVM (para cada Switch) com salda RJ45 fêmea

respectivamente com cabo UTP entre 1.90 e 2,0 metros cada, novos, id6nticos e sem

ut.o anterior para conexAo de cada porta do console 5Witch 80S servidores:

c) DeverAo ser fornecidos 08 (oito) cabos KVM (para cada Switch) com salda RJ45 fêmea

respectivamente com cabo UlP entre 2,90 e 3,0 metros cada, novos, Idênticos 8 sem

uso anterior para conexAo de cada porta do console switch aos servidores.

8.A.12.1.2 SWlTCH KVM

a) RacJ<Consola Switch KVM de 16 porta. RJ45;

b) Deverá ler gabinete com pintura fosca e kit para flXaçAo em rade padrAo de 19

polegadas;

c) Deveré ter tamanho mâ1Clmode 2U;
cf) Devera suportar 16 servidores monitorados com suas portas para monitoraçAo do

ladado, mouse e monitor de vldeo;
e) Deverá possuir 01 porta 0815 para monitor, 02 Interfaces PS/2 (Mini Dlo) para tedado

e mouse. e 02 portas use para conectar tadado e mouse com esta interface;

f) Deverá .apresentar as Informações de aervtdor selecionado e de estado, apresentando

no monitor de vldeo .On-Screen Oispla'(;

g) Deve Infoonar eatado de equipamento ligado straves de LEOs Frontais;

h) Deve suportar modo de comutaçAo de servidores manual ou automática .port

scannlng-;

I) Deve ter controle de acesao através da Idenllficaçao de usuário e senha;

D Deve posslbiUtar programaçAo através de firrT1\Nare atualizével;'

k) A conflguraçAo deve ser annazenada em memória nAo votétil;

I) Compatlvel com Sistemas Operacionais MS-DOS, Windows

200012003l2008JNTiMelXPNísla. Linux, SCO UNIX. Mac DS9/0SX. SunN Solari.

VMware.
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8.A.ll.2.2 PROCESSADOR E MEMÓRIA Gerenciador de Arquivos, BaQ;up, ferramenta de sincronizaçêo com desktop PC.

a) Deverá possuir Interface para comunicação wireleu padrAo WiFI 802.11 b Integrado

b) Deverá penuir interlace para comunicação wireless p8drAo Bluetooth 1.2 integrado

a) Processador com freqOência de clock mlnimo de 624MHz

b) Memória RAM com tamanho mlnimo de 64Mbytes

c) Memória ROM com tamanho mlnimo de 320Mbytes

8.A.l1.2.3 CONECTIVIDADE

8.A.l1.2.8 BATERIA E ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

8) Deveré a.er fomedda 01 baleria recarreg,ével do tipo Ulhium-Ion de no mlnimo

1440mAh

b) Deverá ser fornecido carregador de bateria 100-240VAC a 5OJ60Hz, com ajuste

automático de tensão

8.A.ll.2.4 TELA

a} Tipo transflexiva TFT aVGA de 3,5 polegadas e senslvel ao toque

b) ResofuçAo de 240 x 320 pixel, e suporte a 65 mil cores

8.A.l1.2.10 ACESSÓRIOS

8) Deveré ser fomecido 01 11ylul.

b) Deveré ser fornecido Base USB.

c) Deveré ser fomecido cabo use para sincronlzaç.Ao com desktop PC.

317

8) Devera possuir botA0 para gravação de voz, fuOdup~)( para gravaçAo e reproduçAo

b) Deveré possuir Microfone e Alto-falantes integrados

c) Deverá possuir 01 conectar para fone de ouvklo integrado

/),'.i,. t-.
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8.A.ll.2.11 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Deverão ser fornecidos manuais. técnicoa do usuário e de referlmcla contendo todas as

informeç.Oea sobre os produto. com a. InstruÇlOes para instalaçAo, conf~ur8ÇAo,

operaçAo e adminlslraç.Ao.

':'S{S'):;~:\.J

PROGRAMAS DE COMPUTADOR

ÁUDIO

CONTROLES E INDICADORES

PORTAS E SLOTS PARA EXPANSÃO

8.A.ll.2.8

8.A.ll.2.7

8.A.l1.2.6

8.A.l1.2.5

a) Devera possuir botão para controle e navegação na tefa

b) Devera possuir Indicador do stalus do sinal WiFi

c) Deverá possuir bol6ea para UgaIDesllga e Reset

8) O Pocket PC deverá. ser fomeckJo com o sistema operacional Microsoft Windows

Mobile 5.0 versão Pockel PC ou versão maiS-recente.

b) Deverão ser fornecidos aplicativos como Ca5endArio. Calculadora, Contatos, Tarefas,

Pocket Word. Pocket Excel, Pocket Internet Explorer. Media Pleyer 10 Mobile,

Gravador de Voz, Notas, Fotos, Caixa de Entrada, Gerenciador de Arquivos e demais

aplicativo6.

c) Deverão ser fornecidas ferramentas para a edminislraçAo do Pocket PC, como

a) Deverá possuir 01 porta Infravermelho padrêo Y.1.2 integrado

b) Devera possuir 01 conector para conado com a Sue ou Cabo de Sincronizaçlo

c) Devera posau!r 01 conector para carregador de bateria Integrado

d) Deverá possuir 01 alol de expansAo para cartAo de memória Secura OlgltaJ Integrado

e) Deverá possuir 01 skJt de expansão para cartão de memória Compae! Flash tipo 11

integrado



c) O Ta~el PC deve possuir botA0 liga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botA0, o qual deve possuir dispositivo de prnteçAo para

prevenir o desligamento addental do Tablet PC.

d) Deverá pouulr Indicadores vlsuala elou sonoros acoplados no labial PC para Indicar e

permitir monitorar 88 condiç:6ea de funcionamento do mesmo.

s) Dever' possuir alarme IOnoro ou visual para Indicar bateria com baixa carga.

n Dovorá possui, 01 (umo) bala para disco rfgldo.

g) Dever' possuir 01 (uma) bala para 8 bateria principal.

h} DeverA possuir 01 (uma) fenda para fixaçAo de cabo anti-furto que permita prender o

Tebtet PC em objetol ou móveis fixos.
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Informallon Technology Equipment Induding Elelrical Susiness Equipment). para

segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustAo dos materiais elétricos.

8.A.11.1.26 RESPONSABIUOAOES COM O MEIO AMBIENTE

a) O modelo do equipamento ofertado deveré estar registrado no EPEAT (Electronic

Produd Environmental Auessmant Tool) da Agência da Proteç.ao Ambientei (EPA), na

categorl81 Gold, no stte: http:/MwN.epeat.net, comprovando que o equipamento atinge

8S extgênc1as para controle do Impacto ambiental em seu processo de fabricação.

b) O modelo ofertado deve estsr em conformidade com o padrAo RoHS (Reslriction of

Hazardous Substances), isto é, ser construfdo com materiais que não agridem o melo

ambNtnta.

8.A.11.1.23 DIMENSÕES
a) O peso do Tablet PC dever. ser de 2.3Kg no mAxlmo +5%. ncJuaoa o disco rfgldo. 8

unidade DVORW e 8 bateria principal.

b) A espessllB (8hura) do Tablet PC devera aer de 3.4an no máximo +5%.

8.A.1'.1.24 SISTEMA OPERACIONAL E DRIVERS
a) O Tablet PC dever. aer entregue com 01 (uma) licença do alatema operadonal MS-

Windat,Y1 XP TaMet PC Edition, verdo em português, e Ucença de Uso, bem como

com 8 mldis de In&talsçAo do &I,tema operadonal fomeddo.

b) O Tab'et PC ~ todos os leus pertfbricol deverlo ser compatlvel com o al&tema

operacional MS-Windows XP Ta~et PC Edltlon e Windows Vista.

c) Deverá ser comprovado no aceite dos equipamentos que o Tablet PC esté preparado

para luportar o Wlndoy,.ll Vista Bustne&6, através do selo oficial Microsoft WlIldO'NS

Vls.ta Capable ou outro selo oneJalMicrosoft que comprove a compatlbllldade.

d) O Tablat PC devera ser fornecido com drlvers para a Interface de rede, controladora de

vldeo, drlve óptico, teclado. mouse e demais componentes do Tablat PC. Devera

estar dis.ponibllizado no site do fabricante do equipemento o download dos drtver'S e

firmwar&s atualizados do equipamento.

e) Caso O TabJet PC seja fomeddo com o sistema operacional Windows Vista, a mesma

devera eslar na ediçAo Suainess 8 o Fornecedor deveré obrigatoriamente fornecer a

licença -downgr8lds- pora 8 verslo mais recente do M5-Windows XP lablel PC Edltlon

versAo português e Ucença de Uso, bem como conjunto de COIOVO para relnstalaçAo

do Sistem81Operadonal e COfOVO de drtvera.

8.A.11.1.27 AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

8) Para o gerenciamento e inventério do Tablet PC, d~erA ser entregue com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o quell deverá Informar no mlnimo o número de

série. fabricante e número do ativo fIXO do equipamento em campo editével; mod&lo a

freqOêncla de c10ck do microprocessador; quanUdade de memória RAM Instalada;

tamanho total do disco ógido; versAo da 810S ., do sistema operaclonallnSl8lado.

8.A.11.1.28 ACESSÓRIOS

8) Deverlo ser fornecidos todos os acessórios pertinentes para o funcionamento do

lablet PC, inclusive a caneta tipo stylU&.

8.A.11.1.29 ACONDICIONAMENTO

a) Oeveré ser fornecida 01 (uma) maleta com alça feita especialmente para transporte do

Tablet PC e seus acessórios.

b) O Teblet PC e seus acessórios deverlo estar devidamente acondicionados em

embalagens e calços de proteçAo apropriados.

8.A.11.'.3D DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA

a) Deveria ser fornecidos manuais tecnico8 do usuario e de referência contendo todas as

Informações sobre os produtos com 8S instruçOes para instalaçAo, conllguraçAo,



~~DESP
TN:nOIogla da lnfonn.açào

•
Cadt!lrno de E'\lpecHh.:ações Técnicll~

P01lto ~)QUp;Jtl!.'ml)OaOTUCATU
C••dertlCJ de Ey.fJQciflc••çõ~s TécnicA9

Pooto Pou~tompo OOTUCATU

8.A.l1.1.14 UNIDADE DVDRW

a) Devera ser fornecida no mlnimo 01 (uma) unidade DVORW.

b) Tipo Interno ao gabinele ou externo via cabo com conexao USB.

c) A unidade deverA suportar mldia com capacidade de armazenamento de no mínimo

8.5GBytes com possibilidade de gravação de dados, vldeo e 80010 em mldias DVO+R,

DVO-R. DVD.RW, DVD-RW. DVD.R de dupla camada. CO-R e CO-RW.

d) Taxas de lransferências mlnima8 de: 24X para leitura de CQ...ROM, 16X para

regravaçao de CD-RW, 8X para leitura de OVO, 8X para grsvaçAo de OVD+R, 4X para

gravação de DVO+RW, 2.4X pera gravaçAo de DVD+R Dupla Camada. ex para

gravação de DVO-R, 4X para gravaçAo de DVD-RW;

e) Deverá ser fornecido software para gravação de OVO e CO.

8.A.ll.1.15 KIT DE ÁUDIO

a) Deverá ser fornecidos 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Conlroladora de

som. 01 (um) Alto-falante e 01 (um) Miaofone por T~et PC.

b) A controladora de som deverá ser onboard, contendo 01 (uma) salda ampHflcada para

canais estéreos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) O Alto-falante deverá ser integrado ao gabinete do Tabfet PC com amplificador de

sinal.

d) O Microfone poder' ser Integrado ou externo ao gabinete do Tablel PC.

8.A.ll.l.16 TECLADO

a) Deverá &ar fornecido 01 (um) tedado integrado 80 gabinete do Tablet PC.

b) Compatibilidade com o padrao ABNT Variant 2 ou padrão Inlernacional de t~ado.

c) Tedado alfanumérico com 12 teclas de função e teclas combinadas para acesso rapido

ao sistema de gerenciamento de energia.

e) Tela senslvel a toque (touchscreen).

f} Reaok.lçAo grafica mlnima suportada de 1280 x 800 pb:els.

g) Suportar 262 mil cores.

8.A.ll.1.19 CARREGADOR OE BATERIA COMUM

a) DeverA aer fornecido 01 (um) carregador de bataria por Tablet PC.

b) Os carregadoras de bateria deverio ser do tipo adaptador AClDC.

c) 0& carregadores deverão operar com tendo de entrada no mlnimo na faDea de

l00VAC a 24OVAC.

d) Dever' ser fornecido 1 carregador para carregamento da bateria conectada no Tablet

PC.

e) A capacidade de carga da bateria deverá Ber de no mlnlmo 50 Watt8.

O DevefA ser fornecido cabo de aUm&ntaçAo elétrica.

8.A.ll.l.2D CARREGADOR EXTERNO DE BATERIA

a) Deverá ser fornecido 01 (um) carregador externo de bateria por Tabk!t PC.

b) O carregador de bateria deverA ser do tipo adaptador ACIDC.

c) OI carregadores deveria operar com tenslto de entrada no mlnimo na faixa da

l00VAC a 2<4OVAC.

d) Deverá ser fornecido 1 carregador externo palll carregamento direto na bateria através

de conexAo direta sem que haja 8 necessidade de UIO do Tablet PC para

carregamento.

8) Frequencia de operaçAo de 50 a 60 Hz.

O A capaddade de carga da bateria deverá ser de no mlnimo 50 Watts.

g) Devenl oer fornecido cabo de a1imentaçAo elétrtca.

8.A.ll,1.21 BATERIAS
8.A.l1.1.17 MOUSE

a) Devera s.er fornecido 01 (um) mouse integrado ao gabinete do Tablet PC.

b) Mouse tipo Touchpad e TrackJXlLnt ou somente Touchpad.

c) Mouse com 2 ou 3 botOss para seleção de objetos.

8.A.l1.1.18 TELA DE viOEO

a) Devera ser fornecido oom 01 (uma) tela de vlOOo Integrada 80 gabinete com

possibilidade de rotação.

b) Tamanho da tela de video no mlnimo de 12 polegadas.

c) TIpo TFT (Thin Fllm Transistor) de matrix atNa ou tecnologia LED.

d) Tecnologia de leia LCD (Liquid Cryslel Dlsplay) Poliaomélico ou LED (Lighl Emitüng

Diode).
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a) Deverão ser fornecidas no mlnimo 02 (duas) baterias por Tablet PC.

b) As baterias devorA0 ler do tipo Uthlum-lon de no mlnimo 6 cal!.

c) O tempo para recarga das balerias para 100% de carga deveré ler no Illéxlmo de 4

horas com o Tablet PC desligado oU em estedo da espera .Slandby".

d) As baterias. devorA0 possuir luporte a gerenciamento para ftns de anélise de cons.umo

da energia, compatlvel com o padrlo ACPI 1.0.

8.A.l1,1.22 GABINETE

a) Gabinete com todos os conectares daI portas de comuniC8ÇAo solicitadas.

b) O gabinete deveré ter ealrUtu":, robusta para proteçAo contra Impactos e acabamento

de alta resi&téncia para maior durabilidade.

314
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B.A.ll.I.10 INTERFACE BLUETOOTH

a) No mlnimo 01 (uma) Interface Bluetooth por Tab'et PC.

b) A Interface deveré estar integrada ao gabinete do TabJet PC Ioem a utilizaçAo de slot9

PC C.rd.

8.A.l1.1.8 INTERFACE WlRELESS LAN

.) No mlnlmo 01 (uma) Inl.rfeco Wlr.ie •• LAN por Tabl.1 PC.

b) A Interface Wlreless LAN deverá estar Integrada ao gabinete do Tablet PC sem a

utüizaçAo de 510t6PC Cardo

e) Compatibilidade funcional e operacional com os padr6es IEEE B02.11b e g.

cf) A interface deverá suportar as velocidades de lrans.missllo de " 2. 5.5, 11 I!t 54Mbps

('al~bacl<).

e) Compatibilidade funcional e ~per8cional com os padrOes IEEE 802.3 para 10baseT

(Ethemet), e IEEE 802.3u para 100baseTX (Fasl Ethernet) e IEEE B02.3ab para

1000ba •• T (Gig.b~ Eth.<n.t).

f) Deveré possuir recursos de Wake O" LAN (\'VOL).

~~DESP
Tecnoloil~ da InfomuçAo

C.derna dI) E~pQcUlc;.lç(}BS Tilcnícl'LS
PnBto Poupatl')ml)o OOTUCATU

8.A.l1.1.5 810S E SEGURANÇA

O BIOS deYeré $6f' do tipo Flesh Memory, utilizando memória nAo volAtII e

eletricamente reprogrsmével.

A IniclalizaçAo do Tablel PC deverá ser realizada na seqOência definida pek) usuéno,

via disquete elou COROM eloo disco rigldo, bem como pela pfaca de rede através do

r.e",oo WOL (W.k. on LAN) competlv.l com o pedrAo PXE (Pr&-boot Executlon

Envlromant).
Deverá possuir recur&os de controle de permlnAo através de senhas, uma para

inicializar o Tablel PC e outra pera acesso e alteraç6e5 das configuraç6es do 810S.

Deverá possuir Integrado 80 hardware do notebook, subsistema de segurança TPM

(Truated Plataform Modu~) compatlvel com 8 norma TPM SpedficaUon Verslon 1.2

especificada. pelo TCG (Trusted Computing Group).
Deverá possuir recur&Ode IdenüflceçAo blomlMrica Itflngerprlntlt Integrado 80 hardware

para autentlcaçlo do usuário.
Para 8 ImplementaçAo e uso dos reaJraos que o TPM em conjunto com a identffic:açAo .

bio~trlca oferecem, deverAo aer ofertados e entregues todos os programas de

computador n&CessArlos para a utlllzaçAo destas tecnologias,

~~DESP
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a) Disponibilizar no mlnimo 01 (um) barramento PC Card tipo 11ou PC expresscardlS4

e/ou 34 Dvre após o Tab&el PC estar configurado com os dlspos.lUvos solicitados.

b) Barramento padrao PCtJJCIA verdo 2.0 ou Exprasscard.

8.A.ll.1.7 PORTAS DE COMUNICAÇ,l,O

a) No mlnlmo 02 (du •• ) port •• usa v.rsAo 2.0.

b) 01 (uma) porta para monnor d. vldeo pedrAo DB15 VGA porto

c) OI (um.) porte da Inl.rf.co d. rede padrAo RJ45.

li) 01 (um.) Inlerfece Wir.l •••.

• ) OI (um.) Interfece BIu.tooth.

O 01 (um) k~ d. iludia compo.to por 01 (uma) .ald. d. Iludlo • 01 (uma) .nlred. pere

mk.rofone.

g) 01 (um) conectar OG-In per. ad.pledor AC.

8.A.ll.1.12 CONTROLADORA DE DISCO

8) 01 (uma) controladora de disoo com no mlnlmo 01 (um) canal, integrada à plaea-mAe.

b) P.drAo SATA 1.

c) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 150MBytes.

8.A.ll.1.11 CONTROLADORA DEvfoEO

a) 01 (uma) controladora de vldeo por Tablet PC compatlvel com WXGA.

b) PadrAo de barramento da controladora de vldeo PCI Expres8 ou superior.

c) Tipo de memória RAM SORAM ODR2.

cf) Tamanho de memória de vldeo de 256MBytes.

e) Resoluçao grãflca máxima da tela LCO de 1280 x Boo plxels com 262 mil cores.

1) ResoJuçAo gráfica máxima do monitor de vldeo externo de 12BOx 800 pbcels.

8.A.ll.l.13 DISCO RIGIDO

Deverá ser fornecido no mlnimo 01 (um) disco rfgido.

Tipo Inte~ 80 gabinete.

10Mbps ou

INTERFACE DE REDE

BARRAMENTOS

8.A.ll.1.8

8.A.l1.1.6
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B.A.11.1 TABLET PC

8) Deverão ser fornecidos Tablet PC novos, idênticos e sem uso anlerlor. O modelo

ofertado deverA eater em linha de produção, sem previsAo de encerramento, na data

de entrega da proposta.

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

B.A. 11 TABLET PC E POCKET PC

B.A.ll.1.1 CONDIÇÃO GERAL

RELSTR.22612009 y.1 • AGOST012009
S.A.ll.l.Z PROCESSADOR

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: romoce ao eape<:/f1caç6eo t6cnlcao

mlnimas necenQnas as quaIs o produto ou serviço ofertado pela proponente devera

obrigatoriamente atender.

a} 01 (um) procesudor por Tsblet PC, com arquitetura e caracterislic&. funcionais

compativeis ou superiores com oa proceasadores com lecnobgia Dual - Core Mobile

espectnco para uso em NotebookaITablel PC.

b) O processador deveré possuir recurso compatlvel com 1&a10t0gia de baixo consumo de

energia para oUrnlzaçAo do consumo de bateria.

c) FreqOência de clocl. mlnlmo de 1.4GHz.

d) Tamanho da memória ClIche l2 mlnimo de 3MBytes para dados integrados 80

proceaaador.

e) Velocidade do barramento de proceuamenlo (Front Skle 8us) suportada pekJ

processador Igualou superior 8 800MHz.

f) O processador deve implementar mecanismos de reduçAo de consumo de energia

compaU"el com o padrAo ACPI 10'.1.0 ou superior e controle automético para evitar

superaquecimento que possa dantflcâ-Io.

a) Deverá ser fornecido no mlnlmo 4GBytea de memória RAM por rablet PC .

b) O Tab1et PC devenll posslbllllar expansAo de memória de no mlnlmo -4GBytes e

suportar dual chamei memory.

c) No mlnimo do tipo DOR.2 de 800M Hz.

8.A.ll.1.4 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)

a) O chipsel deverA suportar no mlnimo velocidade do barramento de processamento

(Front Sido 8us) igualou superior 8 800MHz.

b) O chipset deveré suportar no mlnlmo memória RAM do tipo ODR-2 com freqOAncla

Igualou superior a 800MHz.

c) Possuir canais de disco rlgido SATA 1.

d) Deveré implementar mecanismos de redUÇêo de consumo de energia compatlvel com

o padrão ACPI veraAo 1.0 ou superior.

n',/
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8.A.10.1 CONFIGURAÇÃO I. TOTEM MULTIMIDIA

8) Deveria ser fornecidos Totens Mu"imldia novo., Idênticos e sem U&O anterior. Todos

0$ componentes integrantes do totem (CPU, Monitor Touch Screen e lmpreuora Laser

ou Imprenora Térmica), também deveria ser novos, Idênticos e sem uso anterior.

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

BAlO TOTEM MUL TlM/D/A

8.A.10.1.1 QUANTIDADE

RELSTR.225/2009 v.1 • AGOSTOf2009
8.A.10.1.2 TIPO DE TOTEM

a) Totem Multlmldla pera consulta de dados. com monitor Touch Screen, teclado, mouse

externo. e Impresaora laser ou Térmlce.

a) O deslgn deve ser moderno, compacto li apresentar linhas SU8ve_ e levemente

arredondadas que nAo deixe o gabinete com aparência em formato retangular (llpo

caixa) e com Unhas retas;

b) O Pelnel operacional deve aer projetado de forma que o usuário possa Interagir

facilmente com o equipamento;

c) A ergonomla do gabinete deve ter o monitor na parte superior frontal, fixado de modo a

permitir boa visualizaçAo de dados na tela e com total vida das Imagens sem

Incidência de luz ou reflexo •.• O teclado e o mouse externos, bem como a salda de

Imprasaao deveria tor fácil acelSo, proporcionando operaçAo adequada para o

usuario, mesmo com a•. proteç.Oes antl-vandallarno;

d) A estrutura do gabinete deve aer robusta e estével, de modo a acomodar todos OI

equipamentos especificados, montada em -aço- (tratado contra oxldaçAo), composto

com outros materiais, desde que nAo contenha parte. Inlernas ou externas em madeira

e S&UI derivados, 8 base deve ser apoiada de forma que nAo perca facilmente seu

centro de equillbrio e também impeça seu deslocamento indevido quando nAo fixado

ao piso. Devert\ ter possibilidade ou kit par. fixaçAo opcional ao piso;

e) As cores extemas do gabinete devem ser acabamento em aço escovado ou pintura

prata em ep6xi eletrostatica combinando com vermelho, personalizadas com logotipo

Poupatempo, cup layout 6era fornecido e aprovado previamente pela Superintendência

Poupalempo. NAo será permitida fDCaçAode logotipo ou qualquer outra tdentificaçAo do

fornecedor ou fabricante, em qualquer parte externa do gabinete;

f) O gabinete deve ter 02 (duas) saldas de éudlo, lituadas na parte frontal, com protBÇlo

8nt~vandansmo aem impedir 8 salda do som;

g) O gabinete deve poasuir bandejas desUzantea para facilitar o manuaelo dos

equipamentos, porta com fechadura e chave que deverá ter Angulo de abertura de

forma a permitir a manutençAo dos equipamentos e abastedmento de papel na

Impressora sem dlfK:Uldades;

(?,"290~

GABINETE E ESTRUTURA8.A.10.1.3
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ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece a ••• pociflcaç6es técnica.

mlnimas necessérias as quais o produto ou serviço ofertedo pela proponente dever.

obrigatoriamente alender.

\
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8.A.l0.l.4.1 PROCESS"'DOR
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PORTAS DE COMUNICAÇÃO

SLOTS PCI

a""'10.1.4.6

a.A.l0.l.4.5

8••••.10.1.4.3 CIRCUITOS INTEGR"'DOS DE CONTROLE AUXILIAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)

a) O chipset deverâ suportar velocidade do barramento de comunaçAo com o

processador de no mlnlmo 800MHz, de acordo com a especificaçAo do processador

ofertado;
b) O chipset deverá suportar no mlnimo memória RAM do tipo DOR2 SDRAM com

freqOência igualou superior a 667MHz e deverá ser capaz de operar com dois cenais

simuttAneo~ (dual channel memory);

c) Devera possuir controladora SATA 2 com no mlnimo 2 canais:

d) Deverá Implementar mecanismos de raduçAo de consumo de energia compatlvel com

o padrAo ACPI versão 1.0 ou superior.

8.A.l0.l.4.4 810S
a) O 810S deverá aer do tipo Flash Memory, utlllzando memórta nAo "oLétll e

eletricamente reprogr8mével;

b) Deveré mostrar no monhor de video o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for inicializado;

c) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2006:

d) A InicializaçAo do computador deverá ser realizada na seqOéncla definida pelo usuário,

via disquete elou CDROM eJou disco rlgido, bem como pela placa de rede através do

recurso WOL CNake on LAN) compatlvel com o padrão PXE (Pré-boot Execu1ion

Envlroment);

e) Deverá possuir recursos de controle de permiuão através de sanhas, uma para

inicializar o computador e outra para acesso e aneraç6es das conflguraç6es do 810S.

a) Padrêo 32bits PCI, PCI-Express ou ~perior:

b) Dever. disponibilizar no mlnimo 01 (um) slot PCI~Express ou superior livre ap6s o

computador estar configurado com os dispositivos solidtados.

d) No mlnlmo do tipo DDR2 OUsuperior;

e) Taxa de transferência Igualou superior a 667MHz.

\
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8.A.l0.l.4 CPU (MICROCOMPUT"'DOR)

a) 01 (um) proceusdor, com arquitetura x86 e memória cache L2 Integrada ao

proceuador;

h) O gabinete deverA ter guiaa Internos para passagem de cabos Wigicos e elétricos,

permitindo li mobilidade dos equipamentos Instalados sem que os mesmos fiquem

soltos, régua com tomadas no pedrAo NEMA 5-15R f1xadsslntemamenta 80 mesmo de

modo 8 auportar 8 ligação e o consumo de todos os dispositivos instalados;

Os equipamentos Integrantes do totem deveria funcionar corretamente mesmo na sua

conflguraçAo máxima. em temperatura ambiente nao cont~ada, Isto é, 10m ar

condk:ionado; para Isso o gabinete do totem deverá tor um sl8tema de exaustAo

próprio, com ventilação forçada através de ventiladores instalados internamento com

fluxo de af dirigtdo para fora do Talem;

DevorA0 existir aberturBS frontaia para acomodar o t&dado e mouse externos, evitando

vandalismo e em posiçAo de operaçAo adequada ao usuário; 8 salda do papel devera

ser na parte frontal do equipamento com gula para liberaçAo do papel na aalda de

ImpressAo e em poslçlo de retirada do papel adequada 80 usuário, sem deixar que o

mesmo caia 80 chAo;
k) As dlmens6es do gabinete devMAo SM proporcionais iJ operaçlto de um usuário de

estatura mediana (1,75m), na po&lçAo em pé, com largura aproximada de 800 mm.

~~DESP
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DISCO RIGIOO

UNIDADE DE LEITURA DE OVO

8.A.l0.1.4.11

8.A.10.1A.12

8) No mlnimo 01 (uma) Unidade de leitura de OVO por computador;

b) Tipo interno 80 gabinete;

c) Unidade de leitura de OVO psdrAo BATA;

d) TalC'ade transferência de leitura no mlnimo 16X;

e) Compatibilidade de lertur. com midlas CDROM, CORW, DVOROM, OVOR e DVORW.

CONTROLADORASATA

a) 01 (uma) controladora SATA 2 com no mlnlma 01 canal. Integrado à placa-mIe;

b) Taxa de transferência de dados de no mlnlmo 3OOMBytesl8 ou superior.

8) No mlnimo 01 (um) disco rlgido por computador;

b) Tlpo Intemo ao gabinete;

c) Disco rlgldo no mlnlmo padrlo SATA 2:

d) Capaddade mlnlma de armazenamento por disco de 16OGBytes;

e) Veiocldade de rotaçAo mlnlma de 7200rpm;

f) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 300MBytesls;

gl TOCIlologla de pré-lalha SMART (Seu Monitor Analysls Repor! Tesl) incorporado.

•

INTERFACE DE REDE8.A.1 0.1.4.7

d) 01 porta para mouse padrAo Mini-Oin PS/2 com conector externo na cor verde ou

padrão USB;

e) 01 porta para teclado padrAo Min~Dln PS/2 com conector externo na cor liltis ou padrêo

USB;

01 pona para monitor de vldeo padrão 0815 VGA part, com o conector externo na cor

azul quando B controladora de 'lIda0 for onboard;

g) 01 porta da Interface de rede padrAo RJ45, com conector externo na cor preta quando

a Interface de rede Ethemet for onboerd.

a) No mlnimo 01 (uma) interface de rede por computador;

b) PadrAo PCI, onboard ou placa de rede;

c) Interface de rede padrAo Glgabit Ethemet:

d) Devem operar automaUcamente nas velocidades de comunicaçAo de 10Mbpa ou

100Mbps ou l000Mbps. bem como no modo full-duplex;

e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE 602.3 para 10baseT

(Ethemet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethemet) e IEEE 802.3ab para

1000bsseT (Glgabtt Ethernet);

1) Oeverao possuir recursos de Wak.e on LAN ('NOL) e Pre-boot Executkln Enviroment

(PXE).

a;~DESP
Tecnok>sla da Inlorm""c;.io

a) 01 (uma) contToladora SAIA com no mlnlmo 01 canal;

b) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 100MBytea/s ou superior.

294

TECLADO

MOUSE

8.A.10.1.4.14

8.A.10.1.4.18

a) Deverá ler fornecido 01 (um) teclado externo por totem, conforme eatBcterlsUcas do

gabinete Item 1.3, com aoluçAo snU-vandallsmo;

b) O teclado extamo devera ter teclas com acabamento em aço escovado combinando

com o acabamento do totem;

c) Teclados sem teclas d•. aces80 ao .Islema (ou dHStJvBd81), para Omodelo externo;

d) Comp8t1bUldad8 funcional e operacional de acordo com o padrAo PC99 System Oesign

Gulde, com conector de sinal identificado n8 cor filés;

e) Compatibilidade com OpadrAo ABNT Variant 2;

Q Conectar do cabo de ainal pedrAo PS/2 Mlnl-Oln keyboard por1 ou pa<*tlo USB.

8.A.10.1.4.13 KIT DE ÁUDIO

8) Deverá ser fomecido 01 (um) Ktt de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de 10m

8 01 (um) Aho--falante por computador;

b) A controladora de &Om deverá ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplifICada para canais eatéreos e 01 (uma) entrada para microfone;

c) Alto-falantes com amplificador de sinal.

\293

CONTROLADORA SATA PARA DRIVES ÓPTICOS

CONTROLADORA DE vtDEO

8.A.10.1.4.9

8.A.10.1.4.8

a) 01 (uma) controladora de vldeo por computador,

b) PCI Express, ou superior;

c) Controladora onboard ou placa controladora com capacidade para controlar no mlnimo

1 monitor de vldeo, compatlvel com padrão SVGA ou superior;

d) TIpo de memória RAM SORAM ou SGRAM ou DOR;

e) Tamanho de memória de vldeo de no mlnimo 128MBytes, com mecanismo de

alocaçAo dlnAmica ou nAo da memória RAM do sistema. Caso a alocaçao seja

efetuada de forma dlnémlcs, o mesmo deverá permitir que parte da memória RAM do

sistema seja alocada para vldeo é medida que seja necesséria e liberada quando nlo

estiver sendo usada. Caso a akx:açAo nAo seja efetuada de forma dintmica, deverá

ser acrescentado é memória' RAM a mesma quanttdade de memória alocada

exclusNamente para vldeo;

1) ResoluçAo gráflC8 mlnima de 1024 li: 766 pilCels,

\
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a) Deverá.ar fomeddo 01 (um) conjunto de fontes de alimentação principal, necessárias

para Ofuncionamento do computador na configuraçAo máxima:

b) Faixa d. tensAo de enlrada de 100VAC a 127VAC • de 200VAC a 240VAC a 60 Hz.

com seleção manual ou 8utomáttca de tensAo. capaz de sustentar 8 configuração

mblma do computador;

c) Deve ser fornecido cabo de alirnentaçAo com plugue de 3 pinoa.

Caderno dft E'JpeelMcaçôes Tácni\':õIlS

f"t:)oto Poup.tempo OOTUCATU

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

MONITOR TOUCH SCREEN

8.A.10.1.4.19

8.A.l0.1.5

a) PaTa o gerenciamento e Inventário do computador, devera ser entregue com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deveré Informar no mlnimo o número de

sane, fabricante 8 número do sUvo fixo do equipamento em campo editável; modelo e

freqOéncJa de cJock do mlcroprocess.ador; quantidade de memória RAM instalada:

tamanho total do disco rfgido: verdo da BIOS e do sistema opereclonallnslaledo.

Visla Capable ou outro selo oficial Microsoft que comprove a compatibilidade;

d) O computador deverá ser fornecido com drivers para a Interface de rede, controladora

de vldeo, drive de CD-RW e OVO-ROM, ledado, mouse e demais componentes do

computador. Deverá estar disponibilizado no site do rabricante do equipamento o

download doa drivers e finnwares atualizados do equipamento;

e) Caso o computador leja fornecido com o sistema operacional Windows Vista, 8 mesma

deverá estar na ediçAo Buslneas e o Fornecedor deverá obrigatoriamente fornecer a

Itcença -downgrade- para a versAo maia recente do Windows XP PTofessional versão

portuguê& e CessA0 de U$O, bem como conjunto de CO de recuperação para

reinstalaçAo do Sistema Operacional.

a) Deve 8er fornecido monlado no gabinete de cada Totem, 01 (um) monitor de vldeo

LCO (Llquid Cristal Oisplay);

b) O monitor devera ser policromático de 17 polegadas, Ilpo TFT (Thin Film Transistor) de

matrix ativa, com (Touch Sereen) tecnologia capacltiva ou Ultra Som sensrvel a toque e

~m tela resistente 8 graxas, 6leos, água e outros conlamlnantes lIpo gordura em

geral;

c) Deveré suportar 16 milhões de cores;

d) Devem 8uportar resoluçAo gréflC8 mlnima supor1ada de 1024 x 768 pixels;

e) Deverá ter freqOêncla de varredura horizontal 60 Hz;

f) Dever. ter compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrão PC99

Syslem Destgn Guide, com conectar de sinalldenlificado na cor azul escuro;

~~DESP
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

GABINETE DA CPU OU CPU INTEGRADA

8.A.l0.l.4.17

8.A.l0.l.4.16
8) Gabinete tipo mlnidesktop (SFF-Small Form Fador), que permita a utlllzaçao na

posição horizontal e vertical, sem comprometer OI componentes Internos e o

funcionamento do computador ou CPU Integrada' estrutura interna do tolem;

b) A abertura e fechamento do gabinete deveria ser realizados sem o uso de ferramentas

(looI\ess);

c) Deverá possuir no mlnimo 01 (uma) baia de 3 % PO~08dal;

d) Dever' possuir no mlnimo .01 (uma) bala Interna para disco rigldo;

e) A.cabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proteção contra cargas

eletrostáticas e corrosão;
f) O computador deve poâsuir botA0 liga/desliga • deve ser desligado por software

mantendo preaslonado o bota0, o qual deve possuir dispoaltrvo de proteçAo para

prevenir o desligamento acidental do computador;

g) Deveré possuir displav ou LEDs acoplados no painel frontal do computador ou externo

ao lotem para lndicar e permitir monitorar as condições da funcionamento do mesmo.

~~DESP
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8) Deverá 4er fornecido 01 (um) mOU$eexterno tipo TrackBall antl-vandalismo por totem;

b) Mouse com 1 botlo para seleçAo de objetos;

c) Resolução de no mlnlmo 400dpl;

d) Compatibilidade funcionai e operacional de acordo com'o padrão pe98 System Deslgn

Guide com conector de sinal Identificado na cor verde;

e) Conedor do cabo de sinal padrêo PS/2 Mln•.•Oin keybosrd port ou padrão use,

a) O

b)

8.A.lo.1.4.18 SISTEMA OPERACIONAL
ceasAo de uso do sistema
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ACESSÓRIOS (PARA CADA TÓTEM)8.A.10.1.8.3

29B

8) DevorA0 ser fornecidos OI cabos de aNmentaçAo, bem como oolros cabos e acessórios

necess.érioa para as conex06s do computador, monitor e impressora no gabinete do

totem.

b) Dever. aer fornecido mouae óptico de 3 botOes e conector do cabo de sinal padrAo

PS/2 Mlni-Din keyboanl por! ou padrl'JoUSB por t6lem;

CARACTERlsncAS TECNICAS IMPRESSORA TERMICA

a) Deveréser fotl"lecida 01 (uma) ImpreuOf1lI nova, sem U50 anterior, por totem;

b) Tipo página monocrométJca com tecnologta tél'Tll4ca;

c) Velocidade nominal de impressAo mlnimo de 50 (cinqüenta) mmlsec formato M ou

Letter;

d) ReaoluçAo mlnima da 300 dpl;

8) Tamanho da memória ftash mlnimo de 1 MB;

1) Cldo mensal de ImpressAo m.lnimo de 70.000 pagina/mês;

g) Deverá suportar finguagem da impressora POlI Script levei 11e PCL6;

h) Deverá possuir 1(uma) Interface de comunicaçAo USB veraAo 2.0 ou 8uperior e 1 (uma)

porta .arial RS232;

i) Deverá ser fornecido 01 (um) servidor de ImpressAo, do tipo interno 80 gabinete;

D oa.e,,\ auportar alatama oparaclona' Wlndowa 2000. Wlndowa XP. WlndOW1l

200012003 Server. Wlndows VISta, Unux ou mais recente, para o .spoor de impreuAo;

k) Dever~ aer fornecido 01 (um) software agente de gerenciamento local;

I) Devera I18rdo tipo gerenciador de ImpreesAo;

m) O Modulo de Software deveré suportar aplicaçAo gráfica Windows ou 'lia Browser Web,

executada em qualquer estaç60 de rede local, lob sistema operacional WIndows. XP,

200012003 5erver, Unux ou superior.

n) A funçAo de aupervllao suportada deverá monitorar a situaçAo operacional da

Impreaaora quanto. pronta/fora de linha, papel peno do fim, fim de papel;

presença de papel no cortador e papel 8r:aroscado;

o) Deverá aer fornecido utilitário llpo "drtve'" da Impreuora;

p) Deverá suportar sistema operadonal MS.WlndO'llV& XP, 200012003 Server, Linux ou

maIs recente;

q) DeverA possuir funç6es operacionais tais almO: tamanho do papel, resoluçao e

qusntldade de impresaAo;

r) Devera suportar papel tipo rolo tl6nn;co com um lado senslvel;

s) O gabinete da Impressora deverA possuir no painel de controle lecla de comando sobre

posicionamento de papel, aolo--teste, .on-line. /"oft'-line. e luzes indicatival;

t) Deveré possuir fonte de ar.menlaçAo com faixa de tensAo de 120 v 860Hz, com

tolerêncis de +/. 10%.

•
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a) Deverá 58r fornecida 01 (uma) impressora nova, sem u&o anterior, por IOlem;

b) Tipo página monocromática com tecnologia Laser,

e) Velocidade nominal de Impressão mlnimo de 18 (dezoito) PPM no formato A4;

d) ResoluçAo mfnima de 600 X 600 dpi;

e) Tamanho da memória mlnimo de 32 MS;

f} Cicio mensal de Impressão mlnlmo de 30,000 pagina/mAs;

g) Deverá ser entregue para cada impressora 01 (um) Cartucho de Tonet' e cilindro, 08

mesmos deveria ler integrados no mesmo cartucho;

h) Devera suportar linguagem da impressora Post Scrlpl levei 11e pel6;

I) Devera possuir 1(uma) Interface de comunlcaçao usa verdo 2.0 ou superior;

O Devera possuir 1(uma) interfsce de comunicaçAo de rede 101100 Mbps com RJ45;

k) Devera ser compatlvel com a Norma Internacional PadrAo IEEE 802.3 para 10BaseT e

IEEE 802.3~ para lOOBa•••Tx;

I) Deverá ser fornecido 01(um) servk:lor de impressAo, do tipo interno ao gabinete;

m) Deverá suportar protocolos de comunicaçAo TCPIlP e SNMP;

n) Deverá suportar protocolos de aplicaçAo DHCPMJINS e LPDIlPR:

o) Deverà suportar sistema operacional Windows 2000, Windows XP, WindO'lNI

200012003 Selvar, Windows Vist~, Linux ou mais recente, para o .spoor de lmpressAo;

p) Deverá aer fornecido 01(um) aoftware agente de gerendamento local;

q) Deverá &er do tipo gerenciador de ImpreasAo;

r) O Modulo de Software deverá suportar aplicaçAo gráfica Windows ou via Browser Web,

executada em qualquer estação da rede local, sob aistema operacional Windows XP,

2000r.l003 Server, Linux ou superior;

s) A função de supervisAo suportada deverA monitorar 8 situação operacional da

impressora quanto é prontalfora de linha, quantidade de papel, fim de papel,

papel enro.cado e quantidade de toner;

t) Del/eré ser fornecido utilitário tipo -drtve'" da impressora;

u) Deverá suportar sistema operacional MS.Windows XP, 200012003 Server, L1nulC:ou

mais recente:

v) Deverá possuir funçOes operacionais tels como: tamanho do papel, resolução e

quantidade de impressAo;

w) Deverá ser fornedda 1(uma) bandeja prindpal para formulé'trio A4, CartAo e Envelope,

devendo 8 mesma suportar no mlnimo 250(duzenlos e dnqOenta) folhas padrAo A4;

x) O gabinete da impressora deveré possuir no painel de controle tecla de comando sobre

por.icionamento de papel, pausa, aut04este, .on-line- '''otf.llne'' e kJzes indicativas;

y) Deveré possuir fonte de alimentaçao com faixa de tendo de 120 'I a 60 Hz, com

tolerância de +/- 100/•.

8.A.10.1.8.1
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d) A es.trutura do gabinete deve ser robusta e estével, de modo 8 acomodar todos os

equipamentos especificados, montada em -aço- (tratado contra oxidação), composto

com outros materiaIs, desde que nAo contenha partes Intema5 ou externas em madeira

e leus derivados. 8 base deve ser apoiada de forma que nAo perca facilmente seu

centro de equillbrio e também impeça seu deslocamento indevido quando nAo fixado

80 piso. Deverá ler possibilidade para foraçao opdonal ao piso;

e) At. cores extemas do gabinete devem ser 8csbamento em aço e&c.ovadoou pintura

prata em ep6xi eletrostática combinando com vermelho, personalizadas com logotipo

Poupatempo, culo Iayoul será fomecido e aprovada previamente pela Superintendência

Poupatempo. NAoserá permitida flXaçAode logotipo ou qualquer outra identificaçAo do

fornecedor ou fabricante em qualquer parte externa do gabinete;

f) O gabinete deve ter 02 (duas) saldas de éudlo, situadas na perte frontal, com proteçAo

anti-vandalismo sem impedir a salda do som;

g) O gabInete deve possuir bandejas deslizantes para facilitar o manuseio dos

equipamentos, porta com fechadura e chave que devera ter ângulo de abertura de

forma 8 permitir a manutenção dos equipamentos e abastec-imento de papel na

Impressora sem dificuldades;

h) O gabinete deverá ter gulas intemos para passagem de cabos Iógi~s e elétricos,

permitindo a mobilidade dos equipamentos Instalados sem que os mesmos fiquem

soltos, ~gU8 com tomadas no padrAo NEMA 5-15R fixadaslntemamente ao mesmo de

modo a suportar a ligação e o consumo de todos os dtspoatlivos Instalados;

Os equipamentos Integrantes do totem deverao funcionar corretamente mesmo na sua

configuração maxima, em temperatura ambiente n~ controlada, isto é, sem ar

condicionado; para Isso o gabinete do totem d8Ver~ ter um sistema de exaustão

próprio, com ventilação forçada através de ventiladores instalados Intemamente com

flU'll'ode ar dirigido para fora do Totem:

D No painel operacional do gabinete, deverAo estar Instalados o monitor, teclado e mouse

externos com proteçAo snU-vandalismo. e em posiçao de operação adequada a um

usuério sentado em cadeira de rodas; a saida do papel devera ser na parte frontal do.

equipamento com guia para Ilberaçlo do papel na salda de impressAo e em posiçlo de

retirada do pa~ adequada ao usuário. sem deixar que o met.mo cala ao chio;

k) A. dlmensOes do gabinete devorA0 ser proporcionais para acomodar todos os Itens de

hardware previstos ,~~~çâO sem diftCUkJadede um usuério de frente para o monitor,

na posiçA~. SeQtáda''em cadeira de rodas conforme especifteaçAo técnica 10.6

EqUiP8m~'nt~à:êuto--8tendimento, da Norma - NBR 9050.
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TIPO DE TOTEM

QU"'NTlDADE

8.A.l0.1.6.4

8•••••10.2.3

8•••••10.2.2

8.•••.10.2.1
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a) Totem Mut1imldia modelo para portadores de deflclêncla f1slca, possibilitando consutta

de dados, com monltorTouch Sereen, teclado e mouse externos e Impressora laser ou

Impressora térmica.

8) Deveria ser fornecidos totens muh.imldianovos, idAnticos e sem uso anterior. Todos os

componentes Integrantes do totem (CPU, MonitOf' Tooch Saeen e knpre&aOra laser ou

Impressora T~rmlC8). lambAm deveria ser ldéntJcoa e sem uso anterior,

a) Deve ser fomecido juntamente com cada totem, um conjunto de manuais do usuário

contendo todas as Informaçõe8 sobre os produtos que o compõem: totem,

microcomputador, lmpreuora. monitor. teclado e moU58, com as Instruç6es para

InstelaçAo. configuração e operaçAo dos mesmos.

c) Devera 58r fornecido teclado 8vul50 com compatibilidade com o padrlo ABNT Varia"t 2

e conector do cabo de sinal padrão pS/2 Mln••.Oln keyboard pOI1 ou padrAo use por

t6tem.

a) O deslgn deve ser modemo, compacto apresentando linhas suaves e deverá

possibUitar a condiçao de alClmce para umizaçAo com segurança e autonomia por

usuério r.entado em cadeira de rodas;
b) O equipamento deve possuir aproxlmaçlo frontal com altura livre lnferior de no mlnlmo

0,73 m e com profundldado tivre Inferior de mlnimo 0,30 m. O Painel operacional deve

ser projetado com os controles localizados 8 uma altura entre 0,80 m e 1,20 do piso

com profundidade máxima de 0,30 m em relaçAo é face frontal externa do

equipamento, de forma que um usuârio utilizando uma cadeira de rodas possa Interagir

facilmente com o equipamento. conforme a&P8clfic8ç10 téallca 10.6 Equipamentos de

auto--stendimenlo, da Norma. NBR 9050;

c) A ergonomLa deYe~e~ro monitor posicionado de modo que a tela rlque de frente com o
.~,.")'

usuári~ •.r~~I~O~~,.;vlsualtz8çAO dos dados na mesma e com total visão das

.~~g~~:~~~n~~iI:~~ kJzou reftexos, facllaceuo ao teclado, mouse e salda de

(~ '\ 1f'npr(\&sAo,)'q~~ .eslar em de operaçAo adequada para o usuârio
#~"," f" "'!,\~.J'''\'v (' :\;;.:;:r: ~~~:~.~.';&~.)com ""'~ __0 eç.66s~j.. alismo;
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c) Oeveré luportar qualquer data superior ao ano 2006;

d) A InlciallzaçAo do .computador deveré ser realizada na a.eqüênciadefinida pelo usuario,

via disquete e10u CORaM eJou disco rfgldo, bem como pela placa de rede alravés do

recurso WOL (W'ake on LAN) compatlvel com o padrlo PXE (Pr&-boot Executkm

Enviroment);

8) Devert. possuir recursos de controle de permluAo auavé, da senhas, uma para

inicializar o computador e outra para acesso e a1leraçOesdas configuraçOes do 8105.

a) PadrAo 32bits PCI, PCI--Expressou superior;

b) Oeveré disponibilizar no mlnimo 01 (um) alot PCI-Express ou superior livre após O

computador estar configurado com os d~positivos s.olidlados.

•
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8) 01 (um) processador, com arquitetura x86 e memória cache L2 Inlegrada 80

processador;

b) A freqüência de clock devera ser no mfnlmo de 2.6GHz para processador proposto com

controlador de memória externo ou no mlnimo de 2.2GHz para proces&ador proposto

com controlador de memória embutido no processador;

c) O processador deve imp~ment8r mecanismos de reduçAo de consumo de energia,

compatlvel com o padrão ACPI verde 1.0 ou superior e devera possuir controle

automático para evitar superaquecimento que possa daniflCé-lo;

cf) Memória cachê L2 de no mlnirno 1Mbyte;

e) V~ocldBde do barramento de comunicação do processadOf com o reatante do sistema

deveré ssr no mlnimo de 600MHz.

8.A.10.2.4.7 INTERFACE DE REDE

a) No mlnlmo 01 (uma) interf8C8da rede por compuladOt';

b) Padrêo PCI. onboard ou placa da rada;

c) Inlarf8C8da roda padrlio Glgabil Elhama~

d) Dever. operar automaticamente nas velocidades de comunk:.açAo de 10Mbpa ou

10OMbpoou 1000Mbps. bem como no modo full-duplax;

e) Compatbilidade funcional e operacional com os padrOes IEEE 802.3 para 10ba18T

(Ethamat), IEEE 802.3u para 100ba•• rx (Fa.1 Elhemet) a IEEE 802.3Bb para

1000bll.aT (Glgabit Elharnal);

1) Deveria ponulr recursos de Wake on LAN (WOl) e PXE.

8.A.10.2.4.8 PORTAS DE COMUNICAÇÃO

a) Todos os conectares das portas de entrada/salda de sinal devem ser KlentifJcadosno

padrão de cores PC-99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou slmbolos;

b) 01 (uma) porta paralela padrão Centronica, com o conector externo na cor vermelha

pürpura escuro;

c) No mlnimo 04 (quatro) portas usa ver.lo 2.0;

d) 01 (um.) porti. p.ra mouse padrão Mlni-Oin PS/2 com conectar externo na cor verde

ou padr80 USB;

e) 01 (uma) porta para l&dado padrlo Mlni-Oln PS/2 com conectar externo na cor llIás ou

padrão USB;

1) 01 (uma) porta para monitor de vldeo padrAo 0815 VOA portocom o coneclOf externo

na cor azul quando a controladora de vldeo for onboam;

a) 01 (uma) controladora de vldao por compul8dor;

(t:302
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8.A.10.2.4.3 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)

a) O chlpset deyeré suportar Yelocidade do barramento de comunaçAo com o

processador de no mln/mo 800MHz, de acordo com a especificaçAo do processador

ofertado;

b) O chipsel deverá suportar no mlnlmo memória RAM do tfpo DOR2 SORAM com

freqüência igualou superior a 667MHz e deverá ser capaz de operar com dois canais

simultâneos (dual channel memory);

c) Deverá possuir controladora SATA 2 com no mlnimo 2 canais;

d) Deverá Impk!menlar mecanismos de reduçAo de consumo de energia, comp8tlvel com

o padrão ACPI \/ersAo 1.0 ou superior.

8.A.10.2.4.4 BIOS

a) O 8108 deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória nAo volátil e

eletricamente reprogramével;

b) Deverá mostrar no monitor de vldao o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for ink:ializado;

a) Deverão ser fornecidos no mlnlmo 2GBytes de memória RAM por computador,

configurada para operar em canal dupb (dual channeQ;

b) Tamanho total de memórta RAM suportado pelo computador deverá ser de no mlnimo

4GByt•• ;

c) Barramento de mem6rla 00R2 capaz de operar com dois canais simultâneos - -00R2

Dual Channel-;

d) No mlnimo do tipo OOR2 ou superior;

e) Taxa de transferência Igualou superiof a 667MHz.

\
\.
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a) 01 (uma) controladora SATA com no mlnlmo 01 canal;

b) Tax8 de transferência de dados de no mlnimo 100MByteaJs ou &upertor.

Caderno de E9p"c.íficzções Tr.cnicl\s
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TECLADOS.A.l0.2.4.14
a) Devera ser fornecido 01 (um) teclado extemo por totem, conforme carecterlsticas do

gabinete l1em 8.A.9.2.1.3, com SOlUçA0snU-vandalismo;

b) O teclado extemo devera ter teclas com acabamento em aço escovado combinando

com o acabamento do totem;
c) Teclados aem teclas de acesso ao sistema (ou desatiYada&), para o modelo externo;

d) CompatJbilidade funcional e operacional de acordo com o padrão pegO Sy&tem Oeslg"

Guide, com conector de sinal ktentificado na cor lilás;

e) Compatibilidade com o padrAo ABNT Varlant 2;

1) Conectar do cabo da sinaf padrAO PS/2 Min~Din keyboard port ou padrão usa.

~~DESP
Te<:ooIC1(ia da Il'If~

8) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de som

e 01 (um) Alto-falante por computador;
b) A controladora de som deverá ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplificada para canais estéreos e 01 (uma) enlrada para microfone;

c) Alto-falantes com amplificador de alnal.

Caderno dA E\\peGiflcações T~CllíGAY
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PCI Express ou superior;
Controladora onboard ou placa controladora com capacidade pa,ra controlar no mlnimo

1 monitor de vldeo compatlveJ com padrAo SVOA ou superior;

Tipo de memória RAM SORAM ou SGRAM ou DOR;

Tamanho de memória de vldeo de no mlnlmo128MBytes. com mecanismo de alocaçAo

dlnAmica ou nAo da memória RAM do &lstema. Caso a atocaçAo seja efetuada de

forma dlnAmIca. o mesmo dever' permitir que perte da mem6ria RAM do sistema seja

alocada para vldeo ,. medida que seja necosséria e liberada quando nAo estiver sendo

usada. Caso li alocaçAo nAo seja efetuada de forma dinâmica, devera. ser

acrescenl8do 11 memória RAM a mesma quantidade da memória alocada

exduaNamente para vldao;

f) ReaoluçAo gráflca mlnlma de 1024 l( 768 plxels.

o b)

~ c)

c.o
i~ d)

e)

a) 01 (uma) controladora SATA 2 com no mlnimo 01 canal, int&grado à placa-mAe:

.b) Taxa de transferência de dados de no mfnimo 300MBy1.ealsou superior.

GABINETE DA CPU OU CPU INTEGRADA

MOUSE

8.A.l0.2.4.16

8.A.10.2.4.15

8) Gabinete tipo minidesktop (SFF-Small Form F8Clor), que permita a utilizaçAo na

poslçao horizontal e vertical, sem comprometer 05 componentes Internos e o

fundonamento do computador ou CPU integrada à estrutura intema do lotem;

b) A abertura e fechamento do gabinete deverAo ser realizados sem o uso de ferramentas

a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse externo tipo TrackBsll antj..vandalismo por totem;

b) Mous. tipo 6ptico;

c) Mouse com 1 botA0 para seleção de obje1os;

d) ResoluçJo de no mlnimo ~OOdpl;

e) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrAo pe98 Syslem Design

Guide com canedor de sinal Identificado na cor verde;

f) Conector do cabo de sinal padrão PS/2 Mlnj..Dln keyboard port ou padrão use.

\

UNIDADE DE LEITURA DE OVO

DISCO RIGIDO

CONTROLADORA SATA

S.A.10.2.4.12

S.A.l0.2.4.11

S.A.1 0.2.4.1 O

ti) No mlnimo 01 (uma) unidade de leitura de OVO por computador,

b) Tipo Intemo ao gabinete;

c)

d)

e)

a) No mlnimo 01 (um) disco rlgkto por computador,

b) Tipo Interno 80 gabinete;

c) Disco rigk10 no mlnlmo padrão SATA 2:
d) Capacidade mlnima de armazenamento por disco de 16OGBytes;

e) Velocidade de rotaçAo mlnlma de nOOfpm;

f) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 3OOMByte&Js;

g) TecnC>toglade pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Te.t) incorporado.
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8) Para o atendimento do Item Impresaora do Totem devera ser ofertada Impressora

Laser ou Térmica conforme especificaçOes técnicas abaixo.

a) Deve ser fornecido montado no gabinete de cada Totem. 01 (um) monitor de vldeo

LCD;

b) O monitor dovoré _ poIlcromético do 17 polegadas. tipo TFT (Thln Fllm Transistor) de

matrlx ativa, com (Touch Screen) tecnologia capacftiva ou Ultra Som aenslvel a toque e

com tela resistente a graxa., 6Ieos, égua e outrOI cootaminantes tipo gordura em

geral;

c) Deveré suportar 16 mllhOes de cores;

d) Deveré suportar reloluçAo gréfica mlnima suportada de 1024 )( 768 pixels;

e) Devera ter freqOêncla de varredura hortzontal60 Hz;

1) Oeveré ter compatibHldade funcional e operacional de acordo com o padrlo PC99

System Oesign Oulde, com conector de sinelldentificado na cor azulltSCUro;

g) Deverá ter conector do cabo de sinal padrAo 0615 VOA;

h) Deverá ter fonte de allrn6ntaçAo com 8fuste 8utomáUco, suportando faixa de tensAo de

100vAC a 240VAC li 60 Hz e cabo de alimen1açAo com plugue de 3 pinos.

a) Deveré aor fornecida 01 (uma) Impressora nova, .em uso anterior, por totem:

b) Tipo pagina mooocrométlca com tecnok>gla Laser;

c) Veklcldade nominal de Impresalo mlnimo de 30 (trinta) PPM no formato A4;

d) ReaoluçAo mlnima de 1200 X 1200 dpi;

e) Tamanho da memória mlnlmo de 64 MS;

f) Cldo mensal de Impreuio mlnimo de 70.000 paginai mês;

g) Deveré ser entregue pare cada impressora 01 (um) Cartucho de Toner e cilindro, 08

mes.mos dever40 ler Integrados no mesmo cartucho;

h) Deveré suportar linguagem da impressora POSoIScript Leve/li e PCL6;

Deveré polsuir 1(uma) Interface de comunicaçAo USB veralo 2.0 ou auperior;

D Deveré possuir 1(uma) interface de comunicaçAo de rede 10/100 Mbps com canedor

RJ45;

k) Deveré ser oompaUvel com 8 Norma Internacional PadrAo IEEE 802.3 para 10BaseT e

IEEE 802.3u para 1008 •• aTx;

I) Deverá aer fomeddo 01 (um) servidor de lmpreulo, do tipo interno 80 gabinete;

m) Deveré suportar protocolos de comunicaçAo TCpnp e SNMP;

n) Deveré suporto r protocolos do apllcaçAo DHCPMI1NS o LPOILPR;

•
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AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

MONITOR TOUCH SCREEN

8.A.l0.2.4.19

8.A. 10.2.4.18

8.A.l0.2.5
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g) Deveré possuir display ou. '£08 acoplados no painel frontal do computador ou ederno
80 t6tem para indicar e permitir monitorar 8S condições de funcionamento do mesmo.

a) Para o gerenciamento e inventário do computador. deverá ser entregue com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deverá In(onTIar no mlnimo o número de

série, fabricante e numero do ativo fuco do equipamento em campo editével; modelo e

freqOênc1a de dock do microprocessador; qusnUdsde de memória RAM instalada:

tamanho total do disco rlgido; versão da 810S e do sistema operacional instalado.

8.A.l0.2.4.17 FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

a) Deverá ser fornecido 01 (um) conjunto de fontes de alimen18çAo principal, necessãrtsa

pare o funcionamento do computador na configuraçAo mâxima;

b) Faixa de tensão de entrada de l00VAC a 127VAC e de 200VAC a 2-4OVACa 60 Hz,

com seleção manual ou automática de tendo, capaz de sustentar 8 configuração

máxima do computador,

c) Deve ser fornecido cabo de aimentaçao com plugue de 3 pino•.

8) O computador deverá ser entregue com 01 (uma) cesaAo de uao do sistema

operacional MSoWlOdows XP Professional, 'lerdo em português, bem como com a

mldia de lnstalaçlo do sistema operacional fornecldo;

b) O computador e todos os seus periféricos deverAo ser oornpsUvels com o sistema

operacional Windows XP Professional;

c) Deverá ser comprovado no aceite dos equ~8mentos qu& o oomputador eslé preparado

para suportar o Window's Vista Suainess, através do selo oficiai Micfosoft Windows

Vista Capable ou outro selo oHeial Microsoft que comprove a comp8tibilidade;

d) O computador devera ser fornecido com drlvers para 8 Interface de rede, controladora

de video, drive de Co.RW e DVO-ROM, teclado, mouse e demais componentes do

computador. Deverá estar disponibilizado no slte do fabricante do equipamento o

download dos drivers 8 firmwares atualizados do equipamento;

e) Caso o computador seja fomeddo com o Ilstema operacional Windows Vilta, 8 mesma

devera estar na ediçAo Suslness e o Fomecedor deverá obrigatoriamente fornecer a

licença edowngrsde- para a versão mais recente do W\ndows XP Professional versAo

português e Cessão de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçAo pare

reinstalaçAo do Sistema Operaeonal.

~~DESP
Tecnologtada Infonn~o

\
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LITERATURA TÉCNICA PARA CADA T6TEM

ACEss6RIOS (PARA CADA T6TEM)

8.A. 10.2.6.4

B.A.10.2.S.3

a;~DESP
Tecnokoa:lad. I"'~o

I) Deverá ser do tipo gerenciador de impressão;

m) O Modub de Software deverá suportar aplicação gráfICaWindows ou via Browser Web.

executada em qua'quer estaçAo da rede local, sob sIstema operacional WindQ'oNSXP,

200012003 Server. Linux ou superior;

n) A funçAo de supervisão suportada deverá monitorar a situação operacional da

Impressora quanto â prontalfora de linha. papel perto do fim, fim de papel;

presença de papel no cortador e papel enroscado;

o) Deverá r.er fomecido utilitário tipo *drive'" da impressora;

p) Deverá suportar sistema operacional MS-Windows XP, 200012003 Server, Linux ou

mais recente;
q) Deveré possuir funç6es operacionais tais como: tamanhO do papel. resolução e

quantidade de impressão;

r) Deverá suportar papel tipo rolo ténnlco com um lado sensivel;

$) O gabinete da impresaofB deverá possuir no painel de controle tecla de comando sobre

posicionamento de papel. auto-teste •• 0n-lIne. '.off.llne. e luzes indicatives;

t) Devera possuir fonte de alimentaçao com faixa de tensAo de 120 v 860Hz, com

tolerância de +/. 10%.

8) DeverAo ser fornecidos os cabos de aWmentação. bem como outros cabos e acessórios

necessários para 8S conexOes do compu1ador. monitor e Impressora no gabinete do

lotem.

b) Deverâ ser fomecido mouse óptico de 3 bot6es e conectar do cabo de sinal padrao

PS/2 Min~Din keyboard port ou padrão usa por t6tem;

c) Deverá ser fornecido teclado avuls.o com compatibilidade com o padrAo ABNT Varfant 2

e conector do cabo de sinal padrllio PS/2 Minl-Din keyboard port ou padrão use por

t6tem.

8) Deve 19r fornecido juntamente com cada tótem, um conjunto de manuais do usuário

contendo todas as Informaç6es .obre 0$ produtos que o compõem: totem,

microcomputador, impressora. monitor, ledado e mouse, com 85 instruções para

InstalaçAo. configur.ãÇab e operaçAo dos mesmos.
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CARACTERlsTICAS TÉCNICAS IMPRESSORA TÉRMICA8.A.10.2.6.2

~~DESP
Tecnologia da Informação

o) Deverá suportar sistema operacional Windows 2000, Windoo.vs XP. Window6

200012003 Server, Windows Vista, Linux ou mais recente, para o .spoole de

lmpressAo;
p) Dever6 ser fomeckio 01 (um) software ag&nte de gerenciamento local e remoto;

q) Devera ser do tipo gerenclador de imprcssAo;

r) O Modulo de Software deverá suportar apUcaçAo grifica Winoo..vs ou via Browser Web.

executada em qualquer estação da rede k>cal, sob slslema operadonel Windows 2000,

WindOW&XP, Windows 2000f2003 Server. WindOW$Vista, Unux ou superior;

5) A função de supervisão suportada devem monitorar 8 situaçAo operacional da

impressora quanto 6 prontelfora de linha, quantidade de papel, rm de papel,

papel enroscado e quantidade de tonM;

t) Deverá ser fomecldo utilitário tipo -driver" da Impressora;

u) Dev&ré suportar sistema operacJonal Windows 2000, Windows XP, Windows

200012003 Server, WmdO'NsV16ta. Unux ou mais recente;

v) Deverá possuir funções operacionais tais como: tamanha do papd. resoluçAo e

quantidade de Impreuao;
w) Deverá Soerfornecida 1(uma) bandeja principal para formularia A4, Cartlo e Envelope,

devendo a mesma suportar no mlnimo 500(qulnhentas) folhas padrAo A4 e no mlnimo

1 envelope;
x) O gabinete da impressora dever' po6suir no painel de controle Ieda de comando sobre

posicionamento de papel, pausa. auto-tesle, .on-Ilne- /.off.nne. e luzes Indicativas;

y) Deverá possuir fonte de alimentaçAo com faix8 de tensão de 120 v a 60 Hz. com

tolerAncla de +/. 10%.

a) Deverá ser fornecida 01 (uma) Impreuora nova, sem U&o anterior, por totem;

b) TIpo página monocromática com tecnologia térmica;

c) Velocidade nominal de Impressao mlnlmo de 50 (c1nqOenta) nvnIsec formato A04 ou

letter;

d) Ro&OluçAomlnlma do 300 dpl;

e) Tamanho da memória ftash mlnimo de 1 MB;

1) Cido mensal de ImpressAo mlnimo de 70.000 paginalm6a;

g) Devera suportar linguagem da ImpressOfll Post Script leveJ 11e PCL6;

h) De••••er. possuir 1(uma) InterfeC8 de comunicaçAo use veraAo 2.0 ou superior e 1 (uma)

,PQ~; ~~rial R8232;
• r.\

<. \J)'[~ ~.~.!;fé .~,f?mecldo 01(um) servidor de ImpreasAo, do tipo Interno 80 gabinete;

.., .• 5í ..~~\.~;1~.~~~~.~Jtl,l~ar sistema operacional ~lndOWS 2000, WindO'NS XP. Windows

.",_,:;/0 :~ •.,~. ~'~ ..:~''', t',~O~~~j.~:r. Windows V1sta.l lt"ou maia recente, para O*spoor de ImpreuAo;

.....•.~.~'~...;:,,)>'q..;.;~.\/..~~ '. ~C!' 56r f~ 01(u are agente de gerenciamento local;
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ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

~~DESP
TecnolOfIa dA Inform;wç;\o
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8.A.9.1 APARELHO DE FAX LASER

8.A.9.1.1 QUANTIDADE
8) DeverAa ser fornecidos aparelhos fax laser novO!i, Idhntlcos e Sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá eslar em linha de produçao. sem prevlsAo de encerramento,

n8 data de entrega da proposta.

'\

8.A.9 APARELHO DE FAX LASER 8.A.9. '.2 TIPO DE APARELHO FAX LASER

RELSTR.23512009 v.1 • AGOSTO/2009
81) ImprenAo com tecnologia laser monocromAtlca.

8.A.9.'.3 CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

PREÁUBULO

CONTEÚOO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece a. ospeclllcaçOe' técnica.

minimas neceaaérias •• quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverll

obrigatoriamente atender.

a) Velocidade do modem deverá ser de 14.4kbpa (TransmlssAo);

b) Velocidade de transmlssAo deverá ser de aproximadamente de 06 (seis) segundos por

péglna;
c) Deverá ser fornecido no mlnimo 1 (um) cartucho de toner preto;

cf) ResoluçAo do huc horizontal X vertical modo fino deverá ler de 203 X 196 Ipi e modo

normal de 203 X 98 Ipi;
e) Memória para armazenar no mlnlmo 170 (cento e setenta) páginas;

f) Possuir funçAo para o envio de mala direta;

g) Deve ser compatlvel com o grupo 3;

h) Compatibilidade com linha de telefonia publica;

f) CompressAo de dados deve ser MH. MR, ECM~MMR:

J) Deverá ser homologado pela agencia Anatel;

k) Tipo de discagem deverá •.er manual, no gancho e rediscagem automática e manual;

I) Alimentador eutomãtlco de documentos (ADF) deverá suportar no mlnlmo 20 folhas;

m) Tensão de allmentaçAo deverei •.er de 115 v a 60 Hz, com tole~nda de +,. 10%.

8.A.9.'.4 ACESSÓRIOS

a) O equipamento deveré vir acompanhado pelo Monofone e por todos os demais

componentes que permitam o seu perfeito funcionamento.

8.A.9.'.5 SUPRIMENTO ADICIONAL

~ 288

a) Deveré •.ar entregue com cada equipamento 01 (um) cartucho de toner preto (adicionaI)

novo, originai do fabricante nAo r&manufaturado, com rendimento mlnimo de 2.500

péglnas.



B.A.B.1 CONFIGURAÇÃO I. SCANNER COLORIDO

a) Digitalizador de aUa velocidade colorido, com tecnologia de &en&or de imagem tipo

Dual eco (dual charge copled device).
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e) Rotação automática de documentos baseada no conteúdo;

f) Possuir recurso de remoçA0 ButomáUca de páginas em branco;

g) Possuir recurso de detecçAo autométJca de bordas de documentos (Cropplng);

h) Possuir recurso para separaçlo Butométa de doeumenlo5 e loles de documentos;

i) Deve permitir 8 yisuaUzaçAo de magens capturadas durante o processo de

digitBizaçAo;

D Utilltario de captura e tratamento de imagem em sistema de scaneamenlo, para

microcompulador monousuário:

k} Permillr armazenar Imagens nos maia diferentes fonnal06 de arquivos: T1FF, multi.

TIFF. JPEG • PDF;

Compatlvel com os sistemas operacionais M5-Windows 2000 e XP Profissional ou

maia recente.CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

TIPO DE SCANNER

QUANTIDADE

8.A.8.1.3

8.A.8.1.2

B.A.B.1.1

8) Deverão ser fornecidos scannera novos, idênticas e sem U50 anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data

de entrega da proposta.

~ 'v
~ODESP ,
Tecnologta da lnfonnAÇa'lO
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ACESSÓRIOS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA8.A.B.U

8.A.B.I.S

a) Ao entregar os equipamentos, fornecer manual técnico do usuarlo e de referência com

todas as informações aobre o produto, instruções para instalaçAo. configuraçAo e

operação. em Português.

a) Fornecido cabo de aUmentaçAo e USB, para canedo 80 computador, para todos os

equipamentos.

286

PROGRAMA DE CAPTURA DE IMAGEMB.A.B.1.4

a) Com allmentador automético de folha (ADF), com capaddade para no mlnlmo 50

(clnqOenta) folhas A4;

b) Permitir realizar digitalizaçAo de documentos no AOf nos formatos AS, Carta, A4 8

Legal bem como documentos como RG. CNH e CPf (incluIndo o cartAo de PVC);

c) Possuir dlsposhlvo automátk:o que permita B digilafizaçAo de documento frente e verso

(duplex);

d) Com flat-bed integrado. ecoplado mecanicamente ou via cabos de interligação;

e) Possuir dispositivo de detecção de dupla alimentaçAo;

f) Possuir recurso Dropout eletrônica (eUminaçAo eSetrOnk:ade cores):

g) Velocidade de digrtalizaçao de documento tamanho A4 nos modo monocromático e

lons de cinza de 40ppm simplex e 80ppm duplex a 200 dpi no mlnimo;

h) Volume dlério de digitalização suportado de no mlnlmo 3.000 documentos:

Q R.soluçao óptica mlnlma de 600 dpl (pontos por polegada);

D Permitir 256 (duzentos e clnqoenta e seis) tons de cinza para dlgltalizaçao;

k) Permitir profundidade de 24 bits;

I) Possuir drivefs 1515 e TWAIN compaU",eis com Windows 2000, XP e Vista com suporte

;\ USB;

m) Compatibilidade de hardware com microcomputador PC;

n) Interface de comunicação padrAo USB ",er&Ao 2.0 ou superior;

o) Possuir fonte de alimentaçêo com faixa de tensAo de 100 a 240 volts a 60 Hz, tom

tolerAncla de "'1- 10% (ajuste automético).

a) Deveré ser fornecido 01 (um) programa por 6C8nner,

b) O programa deverá ser fornecido em mldla CO.ROM;

c} Permitir digilalizar documentos e enviâ-Ios por ~mail;

d} Deverá permitir seleção onde as imagens serlo gravadas;
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ESPECIRCAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

•
a;~DESP
TflCnok>gta da 'nform~

a) Entregar 01(um) K'rt de cartucho d. tone' (ediclonaij novo originei do fabricanle nAo

remanufaturedo composto das seguintes cores: Preto, Clano, Magenta e Amarelo, com

rendimento mlnlmo de 9.500 págInas cada 8 5% de cobertura.

•
~~DESP
Tecndop da lrofonnac;;\o

Caderno d(\ L;t\pe-eítlcações Té(;nicas
Pooto PouP<ltt!mfl'O BOTUCATU

\

8.A.7.6.15 ACESSÓRIOS 8.A.8 SCANNERS

a) Fornecer para cada equipamento cabo de alimentação, usa e RJ , 1, para o bom

funcionamento do multlfuncJonal. RELSTR.23412009 v.1 • AGOST012009

8.A.7.6.16 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuérlo e de referência com

todas as lnformaçOes sobre o equipamento, Instl'\.lÇÕf!s para InstalaçAo, conf'9uraçAo e

oper8çAO - em português.

\
PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: romece as especlflcaçlles técnicas

mlnlmas necessárias aI quais o produto ou &BNiço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente alender.
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a) 1(uma) interface de comunicação usa verdo 2.0 ou superior e 01 (uma) interface de

Impressão interna padrAo com detecçAo automãtica para as velocidades 10Mbps e

100Mbps e••••T.

a) 01(um) servidor de impres&Ao; o mesmo dever' ur do tipo Interno 80 gabinete;

b) Com suporte eo protocolo de comunlcaç6o TCpnp;

c) Suportar sistema operacional MS-Windows 2000 e XP Professional ou mais recentes,

pare o -spoor de impressAo.

f) Possuir dispositivo aulomalico que permita a impressAo frente e ver&<>(Duplex);

g) De mesa com alimentador automático de documentos para no mlnlmo 50 (cinqüenta)

rolhas A4;

h) Possuir rodlzio com trava a fim de facilitar a locomoção 8 InstalaçAo do equipamento;

i) Entregar para cada equipamento 01 (um) Kit de Cartuchos de Toner composto das

seguintes cores: Preto, Cisno, Magenta e Amarelo;

Compatlvel com os sistemas operacionais Linux, MS-Windows 2000 e XP Profisakmal

ou mais recente.

8.A.7.6.8 SERVIDOR DE IMPRESSÃO

8.A.7.6.4 VELOCIDADE DE IMPRESSÃO

a) ResoluçAo mlnima real de 600 X 600dpi;

b) Velocidade nominal de improssAo mlnlma de 25 (vinte e cinco) PPM em preto e 10

(dez) PPM em cor,

a) Formato máximo dos originaia A3;

b) ResoluçAo de no mlnimo de 3OOdpi;

c) Velocidade de leitura de no mlnimo 25ppm 8 200dpi;

d) Permitir 256 (duzentos e cinqOenta e seis) tons de dnza para digitallzaçAo;

e) Colorido com o recurso de encaminhamento para pasta em rede e e-mail nos formatos

T1FF e JPEG:

a) 01 (um) software agente de gerenciamento k:»caJe remoto;

b) Tipo gerenciador de Impressão:

c) Suportar protocolos de comunicaçlo TCPIIP e SNMP;

d) Módulo de Software dever1ll suportar apticaçao gréfica Windows ou via Browser Web,

axecutada em qualquer estaçlo da rede k>cal;

e) Com funções de controle como configuraçAo de andereço lP;

f) Permitir funções de aupervlsAo oomo: Monltoraçao da situaçAo operacional da

impressora quanto a prontalfora de Unha. sem papel na bandeja, papel elYoscado e

nival de tenor.

8.A.7.6.S SCANNER

8.A.7.6.10 GERENCIAMENTO

a) Formato de salda de papel AS até A3;

b) Suportar originais do tipo livros e folhas soltas;

c) Formato méxlmo doa original, no vidro de exposiçAo A3;

d) Devera pennltlr múltiplas cópias do mesmo documento de 1 a 999;

e) Recurso de ampliaçAo e reduç40 de originais de no mlnlmo 25'/0 a 400%;

f) Velocidade nominal de cópias mlnima de 25 (vinte e cinco) cpm em preto e 10 (dez)

cpm em cor a 600 x 600 dpi.

e) 1 (uma) bandeja principal (padrAo) com suporte e05 fonnelos de papel Carte. M,

Oflcio, devendo e mesma suportar no mlnimo 500 (quInhentas) folhaa A4 e 1 (uma)

bandeja Integrade para no mlnlmo 500 (quinhentas) folhas até A3.

8.A.7.6.11 unuTARIO DE CONFIGURAÇÃO

a) Fornecido utllftario tipo -drtver" da impraaaora:

b) Possuir funções operacionai8 tais como: tamanho do papel, resoluçAo e quantidade de

cóples.

6.A.7.6.6 COPIADORA

8.A.7.6.12 CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL

8.A.7.6.7 FAX 8.A.7.6.13 GABINETE

8) Resolução mlnima de 200 dpi;

b) Velocidade de no m/nimo 33.6 KBps;

c) Imprimir relatório de transmissêo e recebimento;

d) Permitir o envio de fax direto da estaçêo de trebalho.

282

SUPRIMENTO ADICIONAL8.A.7.6.14

a) O multifuncional devera possuir painel de controle com dispLay de cristal liquido para

exiblçAo de status operadooal;

b) O nlvel da tensAo de a1imentaçAo deveré ser de 115 Y 860Hz, com tolerància de +/.

10% sem o uso de adaptadores de tensAo.
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INTERFACE DE COMUNICAÇÃO8.A.7.6.8



• •
a) Fornecer para cada Impressora, ftta de imprsldo, cabo de alimenlaçAo e cabo

Paral~o. para conexAo da Impressora 80 computador.

Caderno dA C~pecitlm~çl,)e.sT~cniC:MJ
Pooto Poupatc:mll<> 90TUCATU

MANUSEIO DO PAPEL8.A.7.5.6

~~DESP
TecnokJaQ da Infonn.w;áo'

a) O painel de controle deverá possuir teclas de comando sobre posiclonamento do papel,

pausa. auto-teste, eon-linee I.off~line. e luzes Indicativas.

C••durtlo dn E'4p&Cíflc3çÕejÕ Técnk,1l$
Poota Poupute:tmlX> l)OTUCATU

ACESSÓRIOS

~~DESP
T~dal"f~

8.A.7.4.7

a) Deverit ser entregue com cada Impressora 02(dual) fitas pretas (adicionai) nova,

originai do fabricante nAo remanufaturado, com rendimento aprOlclmado de 7 (sete)

milhões de caraderes.

8.A.7.4.8 SUPRIMENTO
a) O tracionamento do papel deverá ser através de tralores e remallna, com possibilidade

de imprimir folhal solta.;

b) Possibllltar ImprImir ale 06 (seis) vias;
c) PossuIr ajuste de formulário ~Iin&-feede,-form--feed-e ajustes mllimétricos de linha.

8) Ao entregar o produto, fornecer manual thcnico do usuério e de referência com todas

as informações sobre produto, Instruç6es para InstalsçAo. configuração e operaçAo -

em por1ugu~s.

8) Fornecer para cada Impressora, fila de ImpressAo, cabo de alimentaç,Ao e cabo

Paralelo, para conexão da impressora 80 compulador.

8.A.7.4.9 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 8.A.7.5.7

8.A.7.5.8

ACESSÓRIOS

SUPRIMENTO

8.A.7.5 CONFIGURAÇÃO V • IMPRESSORA MATRICIAL 136 COLUNAS

a) Deverá ser entregue com cada Impressora 02(duas) frtas prelas (adicional) nOll8,

originai do fabricante não remanutaturado, com rendimento aproximado de 7 (sete)

mllh6es de caracteres.

a) Deveria ser fornecfdas Impressoras novas. lde\ntlcal e sem uso anterior. O modelo

ofertado dever' eslar em tinha de produçAo, sem previsAo de encerrsmento. na data

de entrega da proposta.

8) Ao entregar o produto, fomecer manual técnico do usuilrio e de referência com todas

8S Informações sobre produto, Instruções para InslalaçAo. configuraç.Ao e operBçAo -

em português.

8.A.7.5.1 QUANTIDADE
8.A.7.5.9 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

8.A.7.5.2 TIPO DE IMPRESSORA

a) Matricial por impedo de 9 agulhas.
8.A.7.8 CONRGURAÇÃO VI- MULTIFUNCIONAL LASER OU LED COLORIDO A3

8) Velocidade nominal de impreaaAo mlnimo de 500 cps 8 10 cpp bldiredonal:

b) A quantidade de colunas Impr&66as.deveré s.er 136;

c) Dever' suporte r emulaçAo Epaon, IBM. Okl mlcroline:

d) Compatibilidade com os slstemal operacionais MS-Wind<Jo.N& 2000 e XP ou maia

a) Deverá ser fornecido Mullifuncional Laser ou LED colorido novo e sem uso anterior. O

modelo ofertado deveré estar em linha de produçAo, sem previsêo de encerramento,

na data de entrega da proposta.

8.A.7.5.3 CARACTERlsTICAS TÉCNICAS
8.A.7.6.1 QUANTIDADE
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TIPO DE MUL T1FUNCIONAL8.A.7.6.2

a) Colorido com tecnologia La••• , ou LED.

8.A.7.6.3 CARACTERfsTICAS TÉCNICAS

Com funç6es de impressora, copiadora, scenner e fax;

Volume de Impressao suportado mlnlmo de 20.000 péglnas;
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c) SUportar sistema operadonal MS-Wlnd0W6 2000 e XP Profes8tonal ou mais recentes,

para o "spoor de impreulo. a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do usuário e de referência com todas

as Informações sobre produto, instruções para lnstalaçAo, configuração e operação -

em português.8.A.7.3.6 GERENCIAMENTO

8.A.7.3.12 DOCUMENTAÇÃO TECNICA

8.A.7.4 CONFIGURAÇÃO IV -IMPRESSORA MATRICIAL 80 COLUNAS

a) DeverAa ser fomeddas Impressoras novas, Idênticas e sem uso anterior. O modelo

ofertado develá estar em linha de produçao, sem prevlsAo de encerramento, na data

de entrega da proposta.

a) Fornecer 01(um) software agente de gerendamenlo local e remolo, para

gerenciamento de lmpressao;

b) TIpo gerendador de ImpressAo;

c) Suportar protocolos de comunic:açAo Te?/I?;

d) O software deverA suportar 8plteaçAo gréJica Windows ou via Brow&er Web, executada

em qualquer estação da rede local, sob sislema operacional Linux, MS-Windows 2000

e XP Profissional ou mais recente;

e) Permitir funções de controle como configuração de endereço IP;

f) Com funç6es de supervisão como: Monitoração da sltuaçAo operadonal da Impressora

quanto â pronta/fora de linha, sem papel na bandeja. papel enroscado e nlvef de toner.

8.A.7.4.1

8.A.7.4.2

QUANTIDADE

TIPO DE IMPRESSORA

a) Matricial por impedo de 9 agulhas.

a) Deve ser fornecida 1(uma) bandeja principal para formulário A4, Carta e Oficio 11

devendo a mesma suportar no mlnimo SOO(quinhentas) folhas padrão M.

8.A.7.3.7 UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

a) Devera ser fornecido utllltário tipo -driver" da Impressora;

b) Suportar sistema operacional M$-.Windows 2000 e XP Prof8S8tonal ou mais recente;

c) Possuir funçOes operacionaIs tais como: tamanho do papel, relOluçAo e quantidade de

cópias.

a) Velocidade nominal delmpresaAo mlnlmo de 500 cp8 a 10 cpp bldireclonal;

b) A quantidade de colunas Impressas deveria ser 60;

c) Deverá auportar emutaçAo Epson. IBM e Oki mlcroline;

d) Compatibilidade com os sl,tema. operadonal:s MS-Windows 2000 e XP ou mala

recente;

e) Com no mlnlmo 128 (cento e "Inte e oito) Kbytes de memória ou buffer de ImpressAo;

f) TensAo de entrada deverá ser de 115 V a 60 Hz, com tolerAncla de +,~10%.

8.A.7.3.8 BANDEJA

8.A.7.4.3 CARACTERISTlCAS TéCNICAS

a) A impressora deverá possuir painel de cristal liquido para eJllbiçao de status

operacional;

b) O nlval da tensAo da alimentaçao deverá ser de 115 v a 60 Hz, com tolertmeia de +,.
10% sem o uso de adaptadores de tensAo.

8.A.7.3.9 GABINETE 8.A.7.4.4 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

a) 1(uma) interface de comunicaçAo usa versAo 1.1 ou superior e l(uma) interfBCe de

comunlcaçAo Paralela Centronk:s em conformidade com o padrAo IEEE 12&4.

GABINETE

8.A.7.3.10 ACESSÓRIOS

a) O painel de controle deveré possuir teda. de comando aobre posicionamento do papel,

pausa, auto-teste, -on-Iine'" '.off-line. e luzes Indicativas..
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MANUSEIO DO PAPEL8.A.7.4.8

a) O tracionamento do papel deveré ser etravés de tratores e remalina, com possibilidade

de Imprimir folhas latias;

b) po.sIbH~ar Imprlmlr ata 06 (•• ia) vi•• ;

c) possuir ajuste de formulário .fine-feed-, .form-feed.o ajustes milimétricos de linha.

SUPRIMENTO8.A.7.3.11

8) Fornecer para cada impressora cabo de allmentaçao e cabo USB, para conexêo da

Impressora ao compulador.

8) Entregar 01(um) Kit de cartucho de toner (adiciona0 novo originai do fabricante nAo

remanufaturado composto das seguintes cores: Prelo, Ciano, Magenta e Amarekl, com

rendimento mlnlmo de 10.000 páginas cada a 5'10de cobertura.
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em português.
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QUANTIDADE8.A.7.3.1

8.A.7.3 CONFIGURAÇÃO III-IMPRESSORA LASER OU LED COLORIDA

8) Deveria ser fomecldas Impreas.oras novas, 1d6nticas e sem uso anterior. O modelo

ofertado dever. estar em linha de produçlo. sem previsAo de encerramento. na data

de entrega da proposta.

• XP Profissional ou mais nteente;

d) PermMIrllJn~ d. control. como conflguroçAod. end.reço IP;

e) Com funções de sup6IVIsAo como: MontloraçAo da altuaçAo operacional da Impressora

quanto é prontaJfora de linha, sem papel na bandeja, papel enroscado e n(vef de loner.

~~DESP
~tklnf~

a) Fornecer 1(um) software agente de gerenciamento tocai e remoto, para gerenciamento

de impressão;

b) Com 6uporte a protocolos de comunlcaçAo TCPIIP;

c) O software dever. suportar apUcaçAo gnUlca Windows OUvia Browser Web, executada

em QUalquer estaç.Ao da rede k>c81, lob .Istema operacional Unux, MS.Windows 2000

a) Deverã ser fornecida 1(uma) bandeja principal para formutArio A4, Carta e Oficio 11

devendo a mHma suportar no mlnlmo 250 (duzentos e dnqDenta) folhas padrlo A4I.

8.A.7.2.10 ACESSÓRIOS

a) Fornecer para cada Impressora cabo de allmentaçAo e cabo USB, para conexAo da

impressora ao computador.

CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

TIPO DE IMPRESSORA

8.A.7.3.3

8.A.7.3.2

a) Pagina colorida com tecnologia Laser ou LEO.

8) Velocidade nominal de ImpressAo mlnimB de 30 (trinta) PPM em preto e 30 (trinta)

PPM em cor,

b) Tempo de salde da primeira pAiglne de até 10 segundos em mono;

c) Processador com veSocldade mlnlma de 600 MHz:

d) R•• oluçAo mlnima real de 1200 X 6OOdpl;

e) Com no mlnimo 256 (duzentos e cinqOenta e seis) foABytesde memória, expanslvel até

no mlnlmo 512 (quinhentos e doze) MBytes:

f) Volume mensal de ImprB&aAoauportado dever", ser de no mlnlmo 100.000 páginas;

g) Entregar para cada Impressora 01 (um) Klt de Cartuchos de Toner composto das

seguintes cores: Preto, Clano, J.4agentae Amarelo;

h) Suportar linguagem da Impressora Post SCJipt LeveI 3 e PCL Se:

l) Possuir luporte 8 ImpressAo digitalizada em espelho de carteira de identidade,

Impressos em papel de segurança filigranado ou com fibras de garantia, de 94 g/m2.

com Impressões em lalhOwdocecalcográfico.

SUPRIMENTO ADICIONAL

GABINETE

BANDEJA

8.A.7.2.11

8.A.7.2.9

8.A.7.2.8

8.A.7.2.7 UTlLrrÁRIO DE CONFIGURAÇÃO

8) Dever' ser romeddo utilitário lipo -driver- da impressora;

b) Suportar sistema operacional Linux, MS-Windows 2000 e XP Profissional ou mais

recente;
c) Com funçOes operacionais tais como: tamanho do papel, resoluçAo e quantidade de

cópias.

a) A Impressora deverá pouutr painel de cristal liquido para exlblçAo de status

operacional;
b) O n!vel da tensão de alimentaçAo deverá ser de 115 v B 60 Hz, com tohrimcla de +/-

10%.



a) Devera ser fornecidas Impressoras novas, idênticas 8 sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na data

de entrega da proposta.

c) o software devera suportar aplicBçAo gráfica Windows OU vla BrO'Nser Web, executada

em qualquer estaçAo da rede local, sob sistema operadonal Linux, MS.v~jndaws 2000

e XP Profissional ou mais recente;

d) Permitir funções de controle como conflguraçAo de endereço IP;

e) Com funç6es de supervisão como: Monitoraçlo da situação operacional da impressora

quanto à pronlalfora de linha. sem papel na bandeja. papel enroscado e nlvel de toner.

B.A.7.2.l QUANTIDADE

B.A.7.l.7 UTILITÁRIO DE CONFIGURAÇÃO B.A.7.2.2 TIPO DE IMPRESSORA

a) Fornecer 1(uma) bandeja principal (padrAo) para formulArio A4, Carta e Ofido devendo

a mesma suportar no mlnimo 500 (quinhentas) folhas p8drAo A4.

a) Fornecer para cada Impressora cabo. de allmentaçao 8 cabo usa, para conexão da

impressora 80 computador.

8) A impressora deverá pos&uir, painel de controle com display para exibiçAo de status

operacional;

b) O nlvel da tensAo de alimenlaçAo devera ser de 115 v a 60 Hz, com tolerância de +/.

10% &em o uso de adaptadores de tensão.

a) Devera. &.ar fornecido utilitário tipo -drlver'" da impressora;

b) Suportar sistema operacional Unux, MS-Windows 2000 e XP Profissional ou mais

recente;

c) Possuir funções operacionais tais como: tamanho do papel, resolução e quantidade de

cópias.

CARACTERlsTICAS TÉCNICASB.A.7.2.3

a) Página c:cOOrida com tOCl1ologia Laser ou LEO.

a) Velocidade nominal de Impressão mlnlma de 22 (vinte e duas) PPM em preto e 22

(vinte e duas) PPM em cor;

b) Tempo de salda da primeira pâgina de até 15 segundos em mono;

c) Processador com velocidade minima de 450 MHz;

d) Com dispositivo automéUco que permita a impres.são Irente e verso (Duplex);

e) ReaoluçAo mlnlma reei de 1200 X 600dpl;

f) Com no mlnlmo 128 (cento e vinte e oito) MBytBI de memória, expanslvel até no

mlnimo 512 (quinhentos e doze) MBytes;

g) Volume mensal de impres.sAo suportado deveré ser de no mlnlmo 55.000 péginal;

h) Entregar para cada Impressom 01 (um) Ktt de cilindro e canueho de toner composto

das seguinlea oor8S: Preto, Ciano, Magenta e Amarelo;

O Suportar linguagem da impreuora Post Saipt 3 e PCL 5;

D Compatlvel com os sistemas operacionais Linux, MS-Windows 2000 e XP Profi&&ionel

ou mais recente;

k) Possuir recurso para impressAo por senha.

ACESSÓRIOS

BANDEJA

GABINETE

B.A.7.1.10

BA7.1.9

B.A.7.l.B

8) Entregar 01 (um) kit de cartucho de toner preto (adiciona0 novo, original do fabricante

nAo remanufaturado, com rendimento mlnimo da 10.000 paginas, para cada

impressora.

B.A.7.l.ll SUPRIMENTO ADICIONAL

B.A.7.2.4 INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

8) 1(uma) Interface de comunicaçêo USB versAo 2.0 ou wperior 8 1(uma) Interface

Ethemet com 1 (uma) porta RJ-45 com detecçAo automática para as velocKl8des de

10Mbps • l00Mbps Base T.

B.A.7.2.5 SERVIDOR DE IMPRESSÃO

a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do'usuário e de refer6ncia com todas

as informaçOes lobre produto, instruções para Inslalaç.Ao, configuração e opereçAo -

em português.
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GERENCIAMENTOB.A.7.2.B

8) 1(um) servidor de ImpreuAo, o mesmo dever' ser do tipo Intemo 80 gabinele;

b) Com suporte ao protocolo de comunicaçAo TCPI1P;

c) Com suporte aos sistemas operacionais Linux. M5-W •.•dow8 2000 e XP Profissional ou

mais recenta, para o -spoor de lmpresaêo.
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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICAB.A.7.l.l2

\



ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS
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B.A.T IMPRESSORAS

•
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8.A.7.1 CONFIGURAÇÃO I.IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA

B.A.7.1.1 QUANTIDADE
a) a) Dever. ser fomecidas impressoras novas, kJênticas e sem uso anterk)r. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produção. sem prevlaAo de encerramento,

n8 data de entrega da proposta.

\

B.A.7.1.2 TIPO DE IMPRESSORA

RELSTR.23312009 v.1 • AGOSTO/2009 a) Página monocromAtiea com tecnologia Laser;

8.A.7.1.3 CARACTERlsTICAS TÉCNICAS

PREÁMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fomece a••• peclficaç6e' técnica.

mlnlmas neceasártas 85 quais o produto ou &el'Vlço ofertado peta proponente devera

obrigatoriamente atender.

a) Velocidade nominal de Impressao mInimo da 30 (trinta) PPM;

b) Processador com velocidade mlnlma da 400 MHz;
c) Possuir dispositivo l!Iutomátlco que pennlta a mpressAo frente B verso (Duplex);

d) Resoluçao mlnlma real de 1200 X 600dpi;
e) DeverAo ser fornecidos no mlnimo 128 (cento e vinte e oito) MBytes de memória:

f) Volume mensal de ImpreasAo suportado deveré ser de no mlnimo 100.000 paginas:

g) Entregar pera cada impressora 01 (um) Kit de C8rtucho de toner Preto;

h) Tooer e cilindro Integrado em um único elemen10 sem uso de kit adaptador;

i) Suportar linguagem da impressora Post Scrlpt Levei 3 e PCL 6;

D Compativel com os sistemas operacionais LInux Ubun1u versão do kamel 3.1, MS-

Windows, 2000 e XP Profissional ou mais recente;

k) Possuir recurso para impressAo por senha.

8) 1(uma) inleriace da comunicaçAo USB verslo 2.0 ou superior e 1(uma) Interface

Ethemel com 1 (uma) porta RJ-45 com detecção autométlca para 8S velocidades de

10Mbps e 100Mbps BaseT.

8.A.7.1.4

8.A.7.1.5

INTERFACE DE COMUNICAÇÃO

SERVlOOR DE IMPRESSÃO
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8.A.6.1 UNIDADE GRAVADORA E REPRODUTORA EXTERNA DE DVD

8) OeverAo ser fornecidas unidades gravadoras novas. IdênUcas e sem uso anterior. O

modelo ofertado deverá estar em linha de produçAo, sem previ.Ao de encerramento,

na data de entrega da proposta.

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

8.A.6 GRAVADOR E REPRODUTOR OE CO E OVO EXTERNO

RELSTR.22412DD9 v.1 - AGOSTO/2DD9

,8.A.6.1.1

8.A.6.1.2

QUANTIDADE

TIPO DE UNIDADE GRAVADORA

a) Unidade de gravaçê.oexterna.

8.A.6.1.3 CARACTERlsTICAS TECNICAS

\

PREÂMBULO

CONTEÚDO

ESPECIFICAÇOES TECNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especlllcaçOe. técnicas

mlnlmaa nacessarias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá

obrigatoriamente atender.

a) A unidade deveré suportar capacidade de armazenamento de no mlnimo 8.5GBytes

com possibilidade de gravaçAo de dados, vldeo e éudio em mldlas DVD+R. OVO-R.

DVD+RW, DVD-RW, DVO+R da dupla camada, CD-R a CD-RW;

b) Taxa da transfarência +1. (GravaçAo): DVD+R DL: ~" OVD+RW: ~', OVD-R: 8., OVO-

RW: 4., CD-R: 24., CD-RW: 16x;

c) Taxa de transfarénda +/. (Lettura): OVO+R: lOS, OVO+R DL: 8., DVO+RW: 8., DVD-R:

lOS, DVD-RW: 8., CD-RIROM: 4Os, CD-RW: 4Os;

cf) Tempo médio de acesso devsré ser. CD-ROM: 110msec, DV[)'ROM: 130msec. OVO-

RAM: 130msec;

e) Capacidade do bufrer devera ser de no mlnlmo 2 MS com teste de buffer em
andamento;

f) Inserção e EjeçAo do CO: Bandeja Molorizada;

g) PadrAo da interface de comunlcaçAo usa verdo 2.0 ou superior;

h) Devem ser fornecldo& Oriveno para 08 sistemas oper8c1onala Unux Ubuntu verdo do

kemel2.6.23.2-AL2.O-Vl, Us..Wlndowl 2000 e XP Professional ou maIs recente:

I) Devera ser fomecklo software para gravaçAo de CO e OVO;

D Possuir fonte de alimentaçAo com faixa de lensAo de 100 8 240 volts 860Hz, com

tolerAncia de +,. tO./í (ajuste 8utomético).
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a) O modeto ofel1ado deve eltar em conformidade com o padrAo RoHS (Reslriction Df

Hazardous Substances), Isto é, ser construIdo com malerials que nAo agridem o melo

ambiente.

o
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b) Ar. fontes de alimentaçAo deveria aar redundante& e hot pluggab'e.

c) Faixa de tensAo de entrada de 100 - 240Vac é 60Hz com chaveamento Butométlco de

vohagem, capaz de luatentar 8 configuraçAo mAxlma do servidor.

cf) Deveria ser fornecido$ cabos de alimentaçlo com plugue de 3 pinos para cada fonto

de sllmentaçAo fornecida.

8.A.5.5.24

8.A.8.8.25

Cad~rno df'J C""pecíficaç6f''s T"cnÍ(',~
POGto Poup;,It!!tmpo OOTUCATU

RESPONSABILIDADES COM O MEIO AMBIENTE

ACESSÓRIOS

a) Deveria ser fornecidos todos 06 ventiladores necead.rios para 8 refrigeração do

sistema interno do servidor na IU8 configureçAo méxlma e dentro dos limites de

temperatura adequadol5 para operaçAo.

8) O servidor 8 todos os &eU' perif~rIco. deveria ler compatlvsis com os sistemas

operacionais Windows 200312008 Sorver, Red Hat Enterprlse Unux 5 e Su&e Unux

Enterprise Server 10.
b) O .elVidO' ofertado deve e.lar certlllcado no HCL (Herdwanl Compatlbillty Llet) da

Microsoft pare o •• tema operacional Windows 2008 Server 8 ser comprovado através

do Nnk http://vNIW.wlndowss8rvercatalog.com.
c) O seNldor ofertado deve estar certificado no HCl (Hardware CompatlbiUty Ust) da Red

Hat para o si&tema operacional Red Het Enterpriae Linux 5 • ser comprovado através

do IInk httpa:/lhardware.redhat.com.
d) O servidor ofertado deve eatar certificado no HCL (Hardware Compatibllity L1at) da

Novell para o sistema operacional Suse Linux Enterpriae SeNer 10 a ser comprovado

através do link http://developer.novel.comtye~searchlSearch.J$p.

a) Deverio ser fornecidos Junto com o set'Vldor, todos os acessórios e cabos para o pleno

funcionamento do mesmo.

a) Deverêo ler fornecidos manuais técnlcol do uauério e de referênda contendo todas as

Informaç6ea sobre OI produtos com .1. Instruç6es par. InstalaçAo. conflgur.çao.

operaçJ.o e adrnlnlstraçAo.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ACONDICIONAMENTO

8.A.8.8.27

8.A.5.8.28
a) Os servidores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens, em caixa

8 calços de proteçAo especialmente desenvolvidos para suportar o empilhamento e as

vibraç6e •.COMPATIBIUDADES

SISTEMA DE VENTILAÇÃO DO SERVIDOR

8.A.5.8.21

8.A.5.5.20

8.A.5.5.22 DRIVERS
a} DeverA ser forT'lecldo obrigatoriamente junto com o BefV~dor.CO's contendo todos os

drivers para o servidor ofertado para 8S vers6es dos sistemas operacionais citadoa no

Item .Compatibilidades. (interface de rede, controladora de disco rlgido. controladora

de vleJeo e demais componentes que o acompanham) possibilitando ao uluério

facilidades na Instalação do sistema operacional.

e)

QUAUDADE DO EQUIPAMENTO

http://vNIW.wlndowss8rvercatalog.com.
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c) ReaotuçAo de no mlnimo 400dpi.

d) Conectar do cabo de sinaJ padrAo use.

8.A.5.5.17 MONITOR DE vlDEO

a) No mlnimo 01 (uma) unidade de leitura Interna ao gabinete de DVD-ROM por sefVidOf.

b) Taxa de transferência de leitura no mlnimo de 8X para DVO.ROM e de 24X para CO-

ROM.

a) No mlnimo 02 discos rlgidos por eervldor.

b) Tipo hol pluggablo.

c) Capacidade mlnlma de annazenamento por disco de 146 G8ytes.

d) Velocidade de rotaçAo mlnima de 10.000 RPM.

e) Disco rlgido psdrAo SAS de 3 Gbps ou superior.

a) No mlnimo 01 (uma) unidade de backup por servidor.

b) Tipo Interno ou externo ao gabinete.

c) Compatlvel com a controlador. de backup do servidor ofertado.

d) Capaddade mlnlma de annazenamento de 200 GBytes sem compactaçAo.

e) Taxa de gravaçAo nominal de no mlnlmo 40 MBytesls

f) Taxa de compressAo mlnima de 2:1.

g) Deverão ser fornecidas 2 mldias para badcup de dados e 1 mldia para limpeza

compatlvel com 8 unidade de backup ofertada.

8.A.5.5.12

8.A.5.5.13

8.A.5.5.14

8.A.5.5.15

DISCO RIGIDO

UNIDADE DE LEITURA DE DVD-ROM

UNIDADE DE BACKUP

TECLADO

a) Devera ser fornecido 01 (um) monitor de vldeo equipamento, do mesmo fabricante do
servldor.

b) npo TFT (Thln FlIm Transistor) de Matriz Attva de 17 polegadas.

c) T~ogia de tela lCD (Liquid Crystal Display) policromélico.

d) Visibilidade diagonal de 17 polegadas.

e) Resolução gréflCa mlnima auportada de 1280 x 1024 pixels a 75Hz com dot pilch

méxJmo de O,264mm.

f) Tempo de resposta de no máximo 8 milisegundos.

g) Tratamento de auperflcle antl-reflexlvo e anfJ-eatétlco.

h) BrUho de no mlnimo 300 cdIm2.

J) Relaçlo de Contraste de no mlnlmo 800:1.

D Funçõe. OSD (On Scroen Dlsplay) par. ajuoto do brüho. contrasto, doei<, foco. poaiçllo
hortzonW-vertlcaf. idioma, regulagem de cor.

k) Ajuste de inclinaç.fto de tela (vertical)

Q Conedor do cabo do a1ne1pedrAo OB15 VGA.

m) Fonte de alimentação do monitor de v/doa com ajuste automético, suportando faixa de

tensão de 100VAC 8 24OVAC. a 50 ou 60Hz a cabo de allmentaçAo com plugue de 3

pinoa.O gabinete devera externamente posaolr cor &err.elhante ao do gabinete da CPU,

com bot6ea para ligar/desligar e de contrde digitais, bem como Indicadores visuais

para informar Da estados de ligado, espera e desligado.

n) Em conformidade com s norma TCO'03 eJou registrado no EPEAT (Eletronlc ProduCl

Environmental Assessment T001) como categoria SiNer ou Gold comprtNsdo no sita
www.epeat.nel.

a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, do melmo fabricante do

servidor. FONTE DE ALIMENTAÇÃO DA CPU

GABINETE DA CPU8.A.5.5.18

8.A.B.5.19

266

a) O servtdor devotá ser fornecido com 02 fontes de alimentaçAo, nece&aárias para o

funcionamento na SUB conflguraçAo máxima.

a) De'lt'9f'é ser gabinete tipo torre e suportar 8 conversa0 para fonnato rack quando

adquirido o devkJo kit de conversA0.

b) Deveré poasuir no mlnlmo 04 balaa frontais para discos rigidoa hot pluggaMe.

c) Deveré possuir displsy ou LEDs acoplados no painel frontal do servidor para Indicar e

permitir monitorar 8S condições de funcionamento do mesmo indicando alerta. e falhas

de hardw'are.

265

MOUSES.A.5.B.1S

b) Mouse tipo óptico, com 3 botOes, sendo 2 para seleçAo de objetos e 1 tipo leroU para

rolagem.

a) Devera ser fornecido 01 (um) teclado por equipamento, do mesmo fabricante do

servidor.

b) Teclado com conjunto de no mlnimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

funçAo.

c) Compatibilidade com o padrão ABNT Varlant 2 ou padrao internacional.

d) Conectar do cabo de sinal padrAo USB.

\

http://www.epeat.nel.
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8) Deverlo ser fornecidos no mlnlmo 8 GBytes de memória RAM por servidor;

b) O servidor devem suportar expanslbilidade de memória de no mlr'Mmo 32 G8ytes.

sendo que deveré permitir cresclmento de no mlnlmo o dobro 80 aollcltado &em a

necessidade de substituiç6es de módulos de memória.

c) Padr50 DDR.2 ECC 867MHz ou FBD ECC 667 MHz ou superior.

B.A.5.5.5 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR DO

PROCESSADOR (CHIPSET)
a) O chipset deverá suportar velocidade do barra.mento de comunicaçAo com o

processador de no mlnlmo de 10Hz.
b) O chlpsel deveni suportar no mlnlmo memória RAM do Ilpo DDR-2 ECC ou FBD ECC

com freqOAncla ~ual OU superior a 667MHz.

c) Controlador de memória deverá suportar correção de erro de 1 bit e detecçOo de erro

da 2 b~. (ECC).
d) Barramentos de comunicaçêo baseados nos padrOes pcr ou PCI-X ou PCl-EJtpr8Ss.

e) Dever. Implementar mecanismos de reduçAo de consumo de energia compatlvel com

o padrOo ACPl verdo 1.0.

originalmente projetado para servkiores;
b) Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte lJi extendo 64 bits,

com tecnologia de fabrlcaçAo de 45 nanOmetrol ou 65 nan6metros e memória cachê

l2 integrada 80 proce&aador;
c) O processador dever. ler Indica .SPEClnt_rats_base-, 8uditado, maior ~o ,que 45

(quarenta 8 cinco pontol) no teste CPU2006 realizado com um processador de

Tecno50gla Quad-Core Instalado OU Indlce .SPEClnLrats_bass", Budltado, maior do

que 90 (noventa) no teste CPU2006 realizado com dois proce&&8dores de Tecnologia

Quad-Core Instalados;
d) O processador .de••••e Implementar mecanismos de reduçAo' de consumo de energia

compatlvel com o padrão ACPI .•••.1.0 e. controle 8utom~tiCO para evitar

superaquecimento que possa danific&40.

Caderno d(~E'J.pedflcaçcms Ti::cníc.JlS
P ••••.'O.to PftUpall9ml:'lO BúTUr:.ATU

CONTROLADORA DE vlDEO

INTERFACE DE REDE

SLOTS PCI

B.A.5.5.10

B.A.5.5.9

B."-5.5.7

a) 01 (uma) controladora de vldeo por servidor.

b) Tamanho de memória de vldeo de no mlnimo 8 MBytes.

c) Suporte 8 resoluçAo gráfica de 1024 x 168 pixels.

a) No mlnimo 02 ponas de rede por servidor.

b) Interface de rede padrAo Gigabft Ethemet.

c) Deverá oper8~ automaticamente nas velocidades de comunicação de 10Mbps ou

100Mbps ou 1000Mbps. bem como no modo full-duplelC.

d) Compatibilidade funcionai e operacional com os padrões IEEE 602.3 para 10baseT

(Elhamal), IEEE 802.3u para 100ba.oTX (Fa.t Elhemel) o IEEE 802.3ab para

1OOObaseT (G1gab~Elhemel).

e) Deveria possuir r&WrsDS de Wake on LAN (\AIOL) e PXE.

B.A.5.5.B PORTAS DE COMUNICAÇÃO
8) Todos os conectores das portas de entrada/salda de sinal devem ser identificados

pelos nomes ou slmbolos.
b) No mlnlmo 02 (duas) portas USB vef$Ao 2.0 ou superior.

c) 01 (uma) porta para mouse padrAo USB.

d) 01 (uma) porta para taclado padrão USB.

e) 01 (uma) porta para monitor de vldeo padrêo DB15 VGA porto

a) Padrão 32bits eJou 64b11s PCI.X, PCI.Express ou superior.

b) O servidor deverá disponibilizar no mlnlmo 2 slots PCI-X ou PCI-Express livres após

atendimento de todas as caraClerlstlcas solicitadas.

~~DESP
TecnokJrIa da Irrformação

recurao WOL (lNake on LAN).
d) DeverAo possuir rec:uf'BOSde controle de perrnissAo através de lenhas, uma para

InicialIzar o servidor e outra para acesso e alterações das conflguraçOes do BIOS.

Caderno dt'J E';lpec:lnc"çti"s TécníGiIlS
Postn PoupalcmlJO aOTUCATU

MEMÓRIA RAMB.A.5.5.~

o
CJ1
o
i.-l.

B."-5.5.6

a) O BIOS
a)

b)

c)

d)

e)

B.A.5.5.11 CONTROLADORA DE DISCO RIGIDO

~.
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TIPO DE SERVIDOR

PROCESSADOR

CONDiÇÃO GERAL

ACONDICIONAMENTO

DOCUMENTAÇÃO Tt;CNICA

RESPONSABIUDADES COM O MEIO AMBIENTE

ACESSÓRIOS

8.A.5.5.3

8.A.5.5.2

8.A.5.5.1

8.A.!.4.24

8.A.5.4.23

8.A.5.4.25

8.A.5.4.22

a) SeNidor tipo Monoprocessado de arquitetura x86 com 1 processador.

b) Gabinete tipo Torre e suportar a conversA0 pera formato rad quando adquirido o

devido ki' de conversA0.

a) O servidor deveré ser fornecido com 01 proceuador com tecno4ogie Ouad..core,

262

a) Deverlo ser fornecidos Servidores novos, ldênt~ e sem U$O anterior. O modelo

ofertado deveré estar em linha de produçAo, sem prevlsAo de encerramento, na data

de entrega da propo&ta.

SA!.! CONFIGURAÇÃO V • SERVIDOR DE REDE

Equiprnont), para segurança do u8uério contra incidentes eJétricos e combustAo do&

materiais el6tricos.

8) Deverlo 8er fornecldoa manuais técnicos do usuário e de refer~nd8 contendo todas 8S

informações sobre os produtos com as Instruções para insta1açAo, conftguraçOO,

operaçAo e administração.

a) DeverAo $8r fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e cabos para o

pleno funcionamento do mesmo.

a) Oa computadores, os monitores e os acessórios devem 8&t8r acondicionados em

embalagens com caixa e calços de proteçAo especialmente desenvolvidos pare

suportar o empilhamento e 8S vibraçOes.

8) O modelo do equipamento ofertado devera estar registrado no EPEAT (Eleclronic

Product Environmenl81 Assesamen! TooI) d8 Ag6nc1a de Proteção Ambientai (EPA),

na8 categorias Bronze, Silver ou Gold, no alta: http:/Niww.epeat.net, comprovando que

O equipamento allnge as exlg6ncias para controle do impacto ambiental em seu

proceaso de fabricação.

Cademo dt'l E~p\'!:cific ••ções TecllícAS
Posto Poupatf1fnPO OOT!.JCATU

QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

AGENTE PARA GERENCIAMENTO E INVENTÁRIO

SISTEMA OPERACIONAL

8.A.5.4.21

8.A.5.4.20

8.A.5.4.19

a) Deveré ser entregue Certificado ou Relat6rio de Avaliaçao de Conformidade emitido

por um 6rgAo credenciado pelo INMETRO ou Certificado similar, comprovando que o

COMPUTADOR e o MONITOR DE VlDEO eslAo em conformidade com 8 norma IEC

60950 (Safety Df Infonnation Technology Equipment lnduding Eletrical Busines$

com seleçAo manual ou automéUca de tensAo, capaz de IUitentar 8 configuraçAo

máxima do computador.

d) Deve Sef fornecido cabo de alimentaçAo com plugue de 3 pino •.

e) A (ante devera ser de no máximo 300 watts de potência, suportando o desktop em lua

configuração mâxima.

a) O computador devera ser entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional MS-

Windows XP Professional, versão em português, e licença de Uso. bem como com B

mldia de insta laçA0 do sistema operacional fornecido.

b) O computador e lodos o, seus periféricos deverAo ser compativel com o sistema

operacional WlndOVlls XP Professlonal.

c) Deveré 6er comprovado no aceile doa equipamenlos que o compulador 8s1' preparado

para suportar o Windows Visla ~uslne&S, através do selo ofdal Microsoft WIOdows

VIsta Capable ou outro selo oftciaJ Microson que comprove 8 compatibUidade.

d) O computador deveré aer fomecido com drlvers para 8 Interface de rede, controladora

de vldeo. drive de CQ..RW e DVQ..ROM. teclado, mouse 8 demais componentes do

computador. Deveu\ eslar disponibilizado no slte do fabricante do equipamento o

download dos drtvers e firmwares atuaJizados do equipamento.

e) Caso o computador seja fornecido com o sistema operadonal WlndO'Ns Vista. 8 mesma

deverá estar na edição Business e o Fomecedor deveré obrigatoriamente fornecer a

licença -downgrade- para a versão mais recente do Windows XP Professional vet'são

português e Licença de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçao para

reinstalação do Sistema Operacional.

a) Para o gerenciamento e Inventérto do computador, devera ser disponibilizado com o

equipamento um agente OMI ou WMI, o qual deverA informar no mlnimo o número de

série, fabricante e número do ativo fixo do equipamento em campo edrtavel; modelo e

rreqOênda de dock do microprocessador; quantidade de memória RAM instalada;

tamanho total do disco rlgido; ven;Ao da 810S e do sistema operacional instalado.

'..I!1<.
O"

,A.>'" ~'>~.\!l

~
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C) Faixa de tensAio de entrada de 100VAC a 127VAC e de 200VAC a 240VAC é 60Hz,
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8.A.5.4.17 GABINETE DA CPU

a) Gabinete tipo desktop OUminitorre,

b) Deveré possuir no mlnlmo 01 (uma) baia de 3 ~ polegadas.

c) Dever' possuir no mlnlmo 01 (uma) baia de 5 % po~ad8s.

d) Deverá possuir no mlnimo 02 (duas) baias Internas para disco rlgido.

e) Acabamento da chapa do gabinete em micro textura fosca com proteção contra cargas

eletrostáticas e corrosAo.
f} O computador deve possuir botA0 liga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botA0, o qual deve possuir dispositivo de proteçAo para

prevenir o desligamento acidental do computador.

g) Deverá possuir dlsplay ou LEOs acoplados no painel frontal do computador para Indicar

e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

h} Os equipamentos deverlo possuir gabinetes do tipo tooUess, estando preparados. para

que nAo haja neceuk1ade da utlllzaçAo de ferramentas para a abertura e fechamento

do gabinete, remoçA0 de drlves ópticos e componentes nos sl015PC!.

Deve possuir sensor de Intnlli.Ao do gabinete que emita alertas ao sistema em caso de

abertura do gabinete.

Deve possibilitar a InstalaçAo de cadeado ou lacre de segurança em 5101ou trava

ertema do gablneta de forma 8 Impedir a abertura do gabinate.

k) Possuir al~()o.falanteInterno 80 gabinete que seja desaUvado automaticamente quando

conectado algum dispositivo de áudio externo 11interface da som -Iine-out- passando a

reprodução do som para esse dIspositivo .

m) Fonte de alimentação do monitor de vldeo com ajuste automático. suportando faixa de

tensão de 100VAC 8 240VAC, a 50 ou 60Hz e cabo de alimentaçlo com p1ugua de 3

pInos

n) O gabinete deverá externamente possuir cor semelhante ao do gabinete da CPU, com

bot6es para ligar/desligar e de controle digitais, bem como Indicadores visuais pera

inronnar os estados de ligado. 8spera e desligado.

o) ConformldBde com 8 norma TC003 e registrado no EPEAT Em conformidade com B

norma TCO'03 e registrado no EPEA T (Eletronic Product Environmenlal Assessment

TooO como categoria Silver ou Gold comprovado no site wwwepeat.net

C.••dnrno de E~pucitlcllçõc.s Técnicll$
Prnõtn POUpcllUml)O 130TlJCATU

MONITOR DE vfOEO

TECLADO

8.A.5.4.16

8.A.5.4.15 MOUSE
Deverá ser forneckto 01 (um) mouae por equipamento, do mesmo fabricante

computador.

Mouse tipo óptico.
Mouse com 3 botões, sendo 2 para seleçAo de objetos e 1 tipo acro8 para roIagem.

Resoluçlo de no mlnlmo 400dpl.
Compatibilidade fundonal e operacional de acordo com o padrAo PC98 System Design

Gukte com conectar de sinal Identificado na cor verde, caso o desktop seja ofertado

com mouse que utilize o padrao Mjn~Dln PS/2.

Conectar do cabo de sinal padrlo use 2.0.

8.A.5.4.14

'O.

a) Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vldeo por computador,

b) Tipo TFT (Thln Fllm Tronslstor) de Matriz Ativa e lecnologla LCO policrométlco de 19

polegadas.

c) Formato padrAo 4:3 ou widescreen 16:9

d) Visibilidade dla90nal de 19 polegadas.
e) Resoluçao gráfica mlnima suportada de 1280 JC 1024 plxels a 75Hz ou 1440 x 900

pixels a 60Hz com dot pltch minclmo de O,29mm.

f) Tempo de resposta de no máximo 8 mllisegundos.

g) Tratamento de superflcle aoU-reflexivo e 8nti--e5tático.. ."••...•
h) Brilho de no mlnimo 300 .~~~.;) •••.•

i) RelaçAo de conl.r~~je.~_~8!I~~ 1~~~.
D Funções HS~Jon'!'~~~,IÍf!.WI;'~;ajuste de brilho, contrasta. pixel. doei<. foco.

pos~9:hõi:izd!Ít~keÍ1rea. 1.IlJ\iltJ'''~eJ'( tl!lm~ratura do cor, regulagem de cor.
,.l;. .\~••.•. , ",.,. ,\\ ••.• '~ " .çc~;r.. lir.Ji

~)çAlúst'l'~,~1~6\~~. óap!~.~ld d~. "",n or (~rtzontan;
I> ConaCt8e~dóÁ'~boS~~sinái'p;dr6es VGMOVl.

",~,~ .••,\\<~.''::.- .,. \""\ ••..-:
i~\~ .•O<;".' n"\í.' ,,\,.\. ~~

..v 'fo,~/..•\ .., "'\
\J-" \ \

8) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por equipamento, do mesmo fabricante

computador.
Teclado com conjunto de no mlnlmo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

funçao.
Compatibilidade funcional e operacional de acordo com Opadrao PC99 System Oeslgn

Guide com conectar de slnalldentlflcado na cor 111-'1, caso o desktop seja ofertado com

teclado que utilize o padrAo Mln~Dln PS/2.

Compatibilidade com o padrAo ABNT Varianl 2.

Conector do cabo de sinal padrAo usa 2.0.

a b)

CJl c)o
l' 'v

d)

e)

a)

b)

c)

d)

a)

~
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computador necessérios para a utilização desta tecnok>gia.

a) PadrAo 32btts PCI, PCI-Express ou superior.

b) Deveré disponibilizar no mln/mo 01 (um) sk>t PCI~ExpreBS xl ou x16 ou superior livre

após o computador estar configurado com ar. dIspositivos solicitados.

a) 01 (uma) controladora SATA 11com no mlnlmo ().4conectares, Integrada a placa.mAe.

b) Taxa de transferência de dados de no mlnima 300 MBytesls ou superior.

d) Tipo de conedo padrlo oVI ou oMS59, compatlvel com o monitor LCo ofertado neste

item.

e) Resolução gráfica mlnima de 1280 x 10204plxels.

f) Oever' ser compatlvel com OlrectX 9. para suportar o Windows Vista Bulineu.

CONTROLADORA SATA8.A.5.4.10

PORTAS DE COMUNICAÇÃO

SLOTS PCI

8.A.5.4.7

8.A.5.4.6

257

UNIDADE ÓPTICA DVD-RW

DISCO Rio IDO DE :!SOOB

8.A.5.4.12

8.A.5.4.11

a) No mlnlmo 01 (uma) uniclade por computador.

b) Tipo Intemo ao gabinete.

c) Unidade gravadora padrio SAlA ou tecnologia superior.

d) Velocidade. mlnlmas de gravaçAo: 16)( oVO .•.R; 8X OVO"'RW; 16X oVO-R; 6)( OVO-

RW; 8X OVO+R Dual Layer; 8X DVD-R Dual Layer, 24X CO-R; 32X CD-RW; 12X OVO-

RAM.

e) Velocidades mlnimas de regravação: 8X OVO+R, 6X DVO"'RW, 24X CD-RW.

n Velocidade. mlnima. daleiluro: 2~X CD-ROM: 16X DVD-ROM.

g) Oeveré ser fornecido software para grBvsç40 de OVO e CO. oompatlvels com 0$

padrOes suportados pela unidade fomecida.
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8.A.5.4.13 KIT DE ÁUDIO

a) Oeveré ser fornecido 01 (um) KIt de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de

som, 01 (um) A"o-falante por computador.

b) A controladora de som deverã ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) &aida amplifICada para canais estereofônicos 801 (uma) entrada pata mfaofona.

c) Devera ser fornecido Alto-falante Interno com amplificador de sInal, de modo 8 eliminar

o uso de caixas de som extemas, ou poderio ser fomeddas caixas de 10m externas

que sejam alimentadas pela própria CPU, de eliminando B necessidade em dedicar

uma tomada de aHmentaçAo de energia â. caixas de som.

a) No mlnimo 02 (dois) ciscos rigidos por computador.

b) Tipo Interno 80 gabinete.

c) Disco rlgldo podrAo SATA 3.0 Gbp. ou supericr.

d) Capackiade mlnima de armazenamento por disco de 250 GBytes.

e) Vek>cldade de rotaçAo mlnima de 7200 RPM ou superior.

1) Taxa de transferência de dadol de no mlnimo 300 MB)'tMls ou superior.

g) Tecnologia d. pr••.lalha SMART (Self M""nor Analysl. Report T•• I) Inco<porado.

CONTROLADORA DE vfDEO

INTERFACE DE REDE

8.A.5.4.9

8.A.5.4.8

a) Todos 0& conectares das portas de entrada/salda de sinal devem ser identificados no

padrão de cores PG-99 System Design Guide, bem como pelol nomes ou almboCos.

b) 01 (uma) porta serial padrão RS232..c. com conector externo na cor azul turquesa.

c) 01 (uma) porta paralela padrão Centronlcs. com o conector extemo na cor vennelha

púrpura escuro.

d) No mlnimo 06 (Seis) portss usa versão 2.0, com os conectores externos na cor preta,

sendo que pek) menoa duas estejam locaUzadas na parte frontal do computador.

a) 01 (uma) porta para mous. padrAo USB 2.0.

n 01 (uma) porta para leclado padrAo USB 2.0.

g) 01 (uma) porta para monitor de vldeo padrlo oB15 VGA porto com o conectO' externo

na cor azul quando a controtadors de vldeo for onboard, ou 01 (uma) porta padrAo OVl

quando o monitor ofertado possuir ease padrao de coneKAo.

h) 01 (uma) porta da interface de rede padrao RJ45. com conector externo na cor preta

quando a Interface de rede Ethernet for onboard.

8) No mlnlmo 01 (uma) interface de rede por computador.

b) Padrão PCI, onboard ou placa de rede.

c) Interface de rede padrêo Gigabit EthemeL

d) Deveré operar automaticamente nas velocK1ades de comunicação de 10Mbp8 ou

100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo tuR-duplex.

e) Compatibilidade funcionai e operadonal com 08 padroes IEEE 802.3 para 10bsseT

(Elhemel). IEEE 802.3u para 100ba.eTX (Fasl Elhemel) e IEEE 802.3ab para

1000bas.T (Glgabn Elhemel).

f) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot Execution Envlroment

(PXE).

a) 01 (uma) controladora de vldeo por computador.

b) PadrAo PCI Exprels ou superior.

c) Controladora oflboard com memória de vldeo de no mlnimo 256 MBytes.
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a) Capacidade de acesso à 810S através de outro computador conectado na rede no

momento da iniclallzaçlo do POST;

b) Capacidade de redirecionamento do boat do computador pela rede através do uso de

CO-ROM, disco nexlvel de 3 1/2 ou arquivo de Imagem no formato ISO (CO e OVO

ROM) localizados em outro computador, com acesso a Interface remotamente.

c) Capacidade de permitir o acesso remoto ao computador, mesmo com este desligado

ou com o Sistema Operadonal tra••••ado ou Inacesslvel.

d) A placa-mAe devera possuir memória nAo volálil. para gravação de informações de

Inventário de hardware (placa mAe, processador, memória e disco) e 5oft.,vare. que

sejam 8C88slvels remotamente pela rede. Independente do estado do sIstema

operacional, bem como possuir sistema de alertas pr6-ativos que permitam minimizar o

tempo de recuperaçAo do equipamento defeituoso.

e) Deverá estar aderente à8 especlflcaç6es do DASH 1.0 e WS-MAN. definidas pelo

OMTF (Desktop Management Task Force).

f) BIOS, no idioma portuguAs ou Ing5ês, com as caraderlsticas a seguir:

AtivaçAo e desativaçlo de password mediante o menu de Ink:iallzaçâo (setup).

• Senha(8) de proteçlo para acesso ao satup do computador.

Recurso para detecçAo automática de unidades de discos rigldos.

Capacidade de boot pela unidade de CD-ROM/OVO-ROM.

• Capacldade de inibir boot pela unidade de disco f1exlvel e pela unidade de CD4

ROM.

e) Oever~ Implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatlvel com

o padrão ACPI verdo 1.0 ou superior.

A placa mão deverá possuir o numero de série do microcomputador registrado

na 610S.

Deverá possuir campo e(mãvel para InserçAo de número de patrimônio ou

tombo, capturével por.8plicaçAo de Inventário.

• Capacldade de proteção contra gravaçAo, realizada por software ou hardware

Oumpeamento).

• Capacidade de habiUtar e desativar USB através da 810S.

g) Oeveré mostrar no monitor de vldeo o nome do fabricante do computador sempre que

o computador for Inicializado.

h) Dever~ possuir, integrado à p1aca-mAe do computador (onbosrd). sem adaptações,

aUb6lstem~ ...de••.~~P!aneaTPM (Trusted Plateform Module) compatlvel com 8 norma

TPM SfI;liC .tiqn Version 1.2 especificada pelo rCG (Trusted Computing Group).

"\' '0 ~t-p~r::r~-unPi'\\'~\'~o,e '{J'8h dos recursos que o TPM em conjunto com o sistema de .
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CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXIUAR 00

MEMÓRIA8.A.5.4.3

.)

a) Deverlo ser fornecidos no mlnlmo 4 OBytel de memória RAM por computador,

configurada para operar em canal dupk> (dual channel).

b) Tamanho total de memória RAM suportado pelo computador deverá ser de no mlnlmo

8 GBytos.
e) Barramento de memória DDR2 de 800MHz, capaz de operar com dois canais

siI'TMJlt6neos- .OOR Dual Channer.

8.A.5.4.2.4 00 RELATORIO E CONFIGURAÇÃO 00 EQUIPAMENTO

8) O Indice 8 ser considerado ti o SYSmark Qffice Produdivity e será calculado a partir da

média arttm6tk:a dos Ima valores gerados. desprezando-se 8 parte fracionaria, Este

resul18do deverá ser maior ou ~ual 80 apontado na 8speclficaç.êo técnica

b) Para fins de comprovação de desempenho, é obrigatório que o resut1ado gerado pelo

software &81a Impresso e entregue, junto com 8 proposta técnica, bem como a

configuraçlo do equipamento utilizado para os testes de benchmertc:.

c) Deverá ser fornecido obrigatoriamente. PRODESP, o modeio e 8 configuraçlo do

equipamento utlllzado na execuçAo dos te.te5 de benchmark.

8.A.5.4.2.3 PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO 00 INDICADOR

8) Instalar o SVSmaf1c2004 SE.

b) Oesfragmentar o disco rigldo e reiniciar o mia0

c) Executar o SYSmark 2004 no modo customlzado e seleclonando SY5mal1c Office

ProductMly com três Iterações.

D Desabilitar proteçAo de tela

k) AIt9f8r em opç6es de energia opções para -nunca- desligar

I) Desconector cabo de rede e reiniciar o equlpaml!tnto.
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8) Deverão ser fornecidos Deaktops novos, kiêntic:os e sem uso anterior. O modelo

ofertado deverá estar em linha de produçêo, sem prevIsão de encerramento, na data

de entrega da proJX)sta.

CONDIÇÃO GERAL8.A.5.4.1
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TecnoIogin da Inform~:\o \~': .',.\
a) Para o gerenciamento e Inventario do computador, deverâ ser disponibilizado com o

equipamento um agente DMI ou WMI, o qual deveré Infonnar no mlnlmo o numero de

série. fabricante e número do aUvo fixo do equipamento em campo edltável; modelo e

freqOência de dock do mk:roprocesudor; quantidade de memÓfia RAM Instalada;

tamanho lolal do disco rlgido; versão da BIOS e do sistema operaclonallnstalado.

8.A.5.4.2 PROCESSADOR
8.A.5.3.21 QUALIDADE DO EQUIPAMENTO

8.A.5.4 CONFIGURAÇÃO IV. DESKTOP PLUS

8.A.5.4.2.2 PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

a) Formatar o disco rlgtdo com uma (mica partlçêo NTFS, ocupando o espaço máxImo

disponlvel

b) Inslalar o Windows XP Profasslonal em portugués (Brasil), de preferência usar versAo

original em Inglês com 5ervice Pack 2.

c) Instalar os drtvers que serão fomecldos pelo fabricante para todos os dispositivos de

hardware, como chipsel, vldeo, som e rede

d) Desabilitar alualizaç6ea autométicaa do Windows Update e O FlrewaJI (ICF).

e) Ativar 8 execuçAo de conleüdo ativo nas propriedades do Mlcroaofllnlemet Explorer.

f) Verificar se todoa os dispositivos estAo corretamente mlalados no gerenciador de

dispositivos

g) A resofução da (ela deve estar configurado com 1024)(768 pixels, com profundidade de

core. em 32bU. e 75 Hertz de frequência de atualizaçao de tela

h) AUarar mamória virtual para o dobro da memória flsica (Ex: memória flsica de 512

MByta •• > virtual de 1024 MByta.)

Fazer as seguintes alterações em Opções Regionais e de Idiomas do painel de

conlrole: Guia Opções Regionai •• PadrOes a FormetaçAo • Inglês (Estados Unidos);

Oula Idiomas • SeNlçoa de Texto e Idiomas de Entrada - Detalhes. ServJç:os

Instalados = instalar Inglês (Estados Unidos), teclado Estados Unidos (Internacional) e

remover Português (Brasil) ~
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8.A.5.4.2.1 PROCESSADOR

8) 01 (um) procesudor, arqullelura )(86, tecnologia de fabricaç:Ao de 45 narlÓmelrOs ou 65

nanOmetro. e memória cache 1.2 Integrada ao processador.

b) Processador de arquitetura x86, suporte a 32bits e 64bits e t8alOIogia Dual Core.

c) Deverá ser comprovado o desempenho correspondente à JX)nluaçAo mlnima de 290

(duzentos 8 noventa) obOda com software BAPCO SYSmark 2004 SE no modo

cuslomizado e seledonado o cenário Offlce Produdivity, com 3 (trés) heraç6es,

conforme itens 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4.

d) O processador deve implementar mecaniamos de raduçAo de consumo de energia

oompatlvel com o padrAo ACPI vemo 1.0 ou superior e deverá possuir controle

automálico para evitar 8uperaquecimento que possa dllnificá-Io.

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

ACONDICIONAMENTO

ACESSÓRIOS

RESPONSABIUDADES COM O MEIO AMBIENTE

8.A.5.3.25

8.A.5.3.24

8.A.5.3.23

8.A.5.3.22

a) Deve apresentar certlflCaçâo de compatibiUdade eletromagnética e radiofreqUênciA.

CISPR 22:1993 I EN55022:1994 Cla.s a.

b) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de AV811açAode Conformtdade emitido

por um órgão credenciado pelo INMETRO ou CertifICado similar, comprovando que o

COMPUTADOR e o MONITOR DE VIDEO estio em conformidade com a norma IEC

60950 (Safety of Informatlon Technology Equlpment Inctudlng Eletrlcal Busines!

Equipment), para segurança do usuário contra incidentes elétricos e combustAo dos

materiais elétricos.

a) Deveria ser fornecidoa junto com o computador, todos os acessórios e cabos para o

pleno funcionamento do mesmo.

a) DeverAo ser fornecidos manuais técnicos do usuério e de referência contendo todas as

informações sobre os produtos com a5 instruções para instalaçAo, conflguraçAo.

operação e adminislração.
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a) Os computadores, oa monitores 8 os acesa6rios devem eatar acondicionadoa em

embalagens com caixa e calços de proleçêo especialmente desenvotvldos para

suportar o empilhamento 8 as vibrações.

a) O modelo do equipamento ofertado deverá estar registrado no EPEAT (Electronlc

Product Envlronmental Anessment Tool) da Agência de ProteçAo Ambiental (EPA), na

categoria Gokj, no aite: http;/Iwww.epeat.net. comprovando que o equipamento atinge

a8 extgéflclaa para controle do Impacto ambientai em seu proceaso de fabrk:açAo.

http://http;/Iwww.epeat.net.


\
pixels a 60Hz com dor p1tch máximo de 0,29 mm.

f) Tempo de respolta de no méxlmo 8 mllisegundos.

g) Tratamento de superflcle antl-renexlvo e soU-estático.

h) Brilho de no mlnlmo 300 cdIm2.

I) RelaçAo de Contraste de no mfnimo 1000:1.

D Funç6es OSD (On Screen Olsplay) para ajuste de brilho, contraste, pixel, clock, foco,

poslçAo horizonta~vertical. linguagem, temperatura de cor, regulagem de cor,

k) Ajulte de pollçAO do gabinete do mon~or (horizontal):

[) Conedores do cabos de sinal padr6es VOA. e OV1.

m) Fonte de alimentação do monitor de vldeo com ajuste autOf'tlático. suportando faixa de

tensAo de 100VAC •• 24OVAC, li 50 ou 60Hz e cabo de alimentaçao com plugue de 3

pinos

n) O gabinete deveré externamente ponulr cor semelhante ao do gabinete da CPU. com

bot6es pare ligar/desligar e de controle digitais, bem como Indicadores visual. para

informar os estados de ligado. espera. de.ligado.

o) Conformidada com 110 norma TCOO3 e registrado no EPEAT Em conformidade com a

norma TCO'03 • registrado no EPEAT (Etetronlc Produd Environmentel A&Sessment

Toor) como categoria Sl~er ou Gold comprovado no site \oYWW.epeatnet

externa do gabinete de forma a impedir a abertura do gabinete.

k) Possuir alto-falante Interno ao gabinete que seja desativado automaticamente quando

conectado algum dispositivo de éudio externo A Interface de som -Iine-out- pasaando a

reproduçAo do som para 85se dispositivo.

8.A.5.3.18 FONTEDE ALIMENTAÇÃO DA CPU

a) Deverá ser fomecido 01 (um) conjunto de fontes de alimentaç.Ao principal, necessárlas

para o funcionamento do computador na configuraçAo méxima.

b) Deverá poasulr certiflcaçAo 80 Plus e deveré possuir no mlnimo 85% de eficiência, para

melhor aproveitamento da energia elétrica.

c) A fonte de alimentaçAo ofertada deverA conter o recurso da fator de correção de

energia ativa ~ -PFC" (Power Factor Correctlon).

cf) Faixa de ten&Ao de entrada de 100VAC 8 127VAC e de 200VAC 8 240VAC à 60Hz,

com seleçlo manual ou autométic:a de tensio, capaz de sustentar a conftguraçAo

méxima do computador.

a) Deve ser fornecido cabo de alimentaçAo com plugue de 3 pinos.

f} A fonte deverá ser da no méxlmo 300 watts. de potlmcia, suportando o desktop em sue

conflguraçAo máxima.
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SISTEMA OPERACIONAL8.A.5.3.19
a) O computador deverá a.er entregue com 01 (uma) licença do sistema operacional MS~

W."dowa XP Profeasooal. versão em português, e Ucença de Uso, bem como com a

mldia de instalaçao do sistema operacional fornecido.

b) O computador e lodos os seus periféricos deverao ser compallvel com o sistema

operacional WindOW& XP Professlonal.

c) Deverá &ar comprovado no aceite dos equipamentos QUB o computador esté preparado

para suportar o WlndCNo's Vista Buslness, através do selo anelai Microsoft Windows

Vista Capable ou outro selo anelai Microsoft que comprove a compaliblUdade.

cf) O computador deveré ser fomecido com drlvers para 8 Interface de rede, controtadora

da vldeo, drlve de CD-RW e DVD-ROtJI. teclado, mouae e demels componentes do

computador. Deveré estar disponibilizado no site do fabricante do equipamento o

dO'Nnload dos drlvers e firmwares atualizados do equipamento.

e) Caso o computador seja fornecido com o sistema operacional Windows Vista, a mesma

deveré estar na edição Business e o Fornecedor deveré obrigatoriamente fornecer a

icença -downgrade- para 8 versAo mais recente do Windows XP Professional versão

português e Licença de Uso, bem como conjunto de CO de recuperaçao para

relnstalação do Sistema Operacional .
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8.A.5.3.17 GABINETE DA CPU
a} Gabinete tipo mlnldesktop (SFF~Small Form Fedor) ou desktop, permitindo a utlltzaçAo

na posição horizontal e vertical sem comprometer os componentes Internos 8 O

funcionamento do computador.

b) Devera possuir no mlnimo 01 (uma) bata da 3 X po'egadas.

c) DeverA possuir no mlnlmo 01 (uma) bala de 5 y., polegadas.

d) Deverá ponulr no mlnimo ot (uma) bala Interna par. disco rfgldo.

e) Acabamento da chapa do gabinete em micro textunl fosca com proteçAo contra cargas

e1etrost6tlcaa e corrosAo.

1) O computador deve possuir botA0 t1galdesllge e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o bota0, o quaJ deve possuir dispositivo de proteçlo para

prevenir o desligamento acidental do computador.

g) Deveré possuir display ou LEOa acoplados no painel fronl.1 do computador para Indicar

8 permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

h) O. equipamentos deverAo possuir gabinetes do tipo tooUeas. estando preparados para

que n!to haja necesaldade de utllizaçAo de ferramentas para a abertura e fechamento

do gabi(\éte, remoçA0 de drives ópticos e componentes nos sklts PCI.

~. ~p'iWe'~"Ulr senaor de IntruLlo do gabInete que emita alertas 80 sistema em caso de
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TECLADO

MONITOR DE vfDEO

KIT DE ÁUDIO

8.A..5.3.14

8.A..5.3.16

8.A.5.3.13

a) Dever. ser fornecido 01 (um) Kit de AudKJ composto por 01 (uma) Controladora de

10m, 01 (um) Atto-falante por computador.

b) A controladora de .em deveré ser onboard ou placa controladora de som, contendo 01

(uma) salda amplificada para canais eatereofOnicos e 01 (uma) entrada para microfone.

c) Devera ser fornecido Altc>-falant& interno com amplificador de sinal, de modo a eliminar

o uso de caIxas de som extemas, ou poderio ser fornecidas caixas de som externas

que sejam allmantadas pela própria CPU, de eliminando a necessidade em dedicar

uma tomada de alimenlação de energia às caixas de &Orn.
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a) Deverá ser fornecido 01 (um) tedado por equipamenlo, do mesmo fabricante

computador.

b) Teclado com conjunto de no mlnimo 104 teclas com teclado numérico e teclas de

função.

c) Compatibilidade funcional e operacional de acordo com o padrAo PC99 System Dealgn

Gulde com conedor de slnalldenUficedo na cor lilás, caso o desktop seja ofertado com

tedado que utilize o padrão Mlni-Din PS/2.

d) Compatibilidade com o padrAo ABNT Variant 2.

e) Conectar do cabo de sinal pIIdrAo use 2.0.

8) Deverá &ef fornecido 01 (um) monitor de vldeo por computador.

b) Tipo TFT (Thin Film Translstor) de Matriz Ativo e tecnologie LCO policromálico de 19

polegadas.

c) Formato padrão 4:3 ou wideacreen 16:9;

d) Visibilidade diagonal de 19 polegadas.

e) ResoluçAo gráfica mlnima suportada de 1260 x 1024 pixels B 75Hz ou 1440 x 900

8.A.5.3.15 MOUSE

a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por equipamento, do mesmo fabricante

computador.

b) Mouae tipo óptico com 3 bol6ea, sendo 2 para seleçAo de objetos e 1 tipo scrol para

rolagem.

c) ReaoluçAo de no mlnimo 400dpi.

d) Compatibilidade funcional e operacional de ecordo com o psdrêo PC98 Syalem Design

Guide com conector de sinal identificado na cor verde, caso o desktop seja ofertado

com mouse que utilize o padrAo MinJ-Din PS/2.

e) Conedor do cabo de sinal padrAo USB 2.0,

C<lder-f)O de Eupedtlcaçôtls Téf..'11íc1lS
Pu.ta Poupal.moa BOTlJCATU

UNIDADE ÓPTICA DVD-RW

DISCO RIGIDO DE 250GB

CONTROLADORA SATA

CONTROLADORA DE VIDEO

8.A..5.3.11

8.A..5.3.12

8.A..5.3.10

8.A..5.3.9

(PXE).

a) No mlnimo 01 (um) disco r~ldo por computador.

b) TIpo Interno ao gabinete.

c) Disco rtgldo padrAo $ATA 3.0 Gbps ou superior.

d) Capacidade mtnlma de annazenarnento por disco de 250 GBytes.

e) Velocidade de rotação mlnima de 7200 RPM ou superior.

f) Taxa de transferência de dados de no mlnlmo 300 M8ytes/a ou superior.

g) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Anatysis Report Test) incorporado.

a) No mlnimo 01 (uma) unidade por computador.

b) Tipo interno 80 gabinete.

c) Unidade gravadora padrAo SAlA ou tecnologia superior.

d) Velocidades mlnimas de graveçAo: 16X OVO.R; 8X OVO.RW: 16X OVO.R; ex ovo.

RW; 8X OVO.R Ouall.ayer; 8X OVo.R Ouall.ayer; 24X Co.R; 32X CO-RW; 12X OVO.

RAM.

e) Velocidades mlnlmas de regravação: ex OVD+R, ex DVD+RW, 24X CO-RW.

n Velocidades m/nimas de leitura: 24X Co.ROM: 16X OVo.ROM.

g) Deverá ser fomeddo software para gravaçAo de OVO e CO, compaUveis com os

pRdrOes suportados pela unidade fornecida.

249

8) 01 (uma) controladora SATA 11com no mlnlmo 04 conectares, integrada A plaea--mAe.

b) Taxa de transferência de dados de no mlnlmo 300 M8ytes/a ou superklr.

a) 01 (uma) controladora de vldeo por computador.

b) PadrAo PCI Express ou superior.

c) Controladora offboard com memOria de vldeo de no mlnimo 256 M8ytes.

d) Tipo de conexAo padrao OVI ou OMS59, compatlvel com o monitor LCO ofertado neMe

item.

e) ResoluçAo gráfica mlnlma de 1280 x 1024 plxels.

.)
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Taboão da Serra, 31 de julho de 2017

~ "mOA CFAiCRA>i--""_....-.""-:'+...)
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA N° 160/2017 í ~'

0043077 r
A CIA DE PROCESSAMENTODE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP,CNPJ NQ 62.577.929/0001-
35, neste ato representada por seus funcionários abaixo signatários, atesta para os devidos fins que a
empresa MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA, inscrita no C.N.P.J. NQ 45.517.604/0001-48, com
sede na Rua Marconi, 131- conjunto 301- Centro - São Paulo - SP,executa os serviços alusivos ao objeto do
contrato conforme abaixo relacionado, atendendo satisfatoriamente até a presente data.

~DE

CONTRATO PRO.00.6897

Área

2.923m2

Média Mensal de Atendimentos
Janeiro a Junho/2017

62.971

01/03/2016 a 28/02/2021

16/02/2016

Média Diária de Atendimentos
Janeiro a Junho/2017

2.806

Objeto
Prestação de serviços de gestão, abrangendo a implantação, operação e manut
Poupatempo Mauá, de acordo com o Caderno de Especificações Técnica - ANEXO
estabelecidas no contrato supracitado.

Representante/Gestora da contratada responsável
297.574.298-30.

Assinatura

Vigência

J!aMkv-J ! ,R ~A1U1 ~:~~;:"~:'~~:~t::t~~r.t::,£7'PlM/
Matricula: 15.428-3 ~

'l:TAB. NOT~ il~ ( \
SANTO ANDRMAZZffiilafu. , Em feitos lt .J

CI€berson ~oronf
Adll,!ni~'rador - C SP o

COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO

RUA AGUEDA GONÇALVES. 240 - JARDII~ PEDRO GONÇALVES - TABOÃO DA SERRA - SP - CEPo 06.760.900 • FONE: (11) 2B45 6248 /6293/6287 • FAX: (11) 284

~~~~OTADAS~A
Especialista Suporte Gestão
Matrícula 14.809-0
Área responsável pela emissão do atestado gerado em
conformidade com as informações prestadas pelos gestores do
contrato

050:3
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CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO DE REGISTRO DE ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
N° 970/2017

VÁLIDA ATÉ 05/04/2018

Certificamos que os Atestados em 03 folhas fornecido pela COMPANHIA DE

PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP, em 21

de junho de 2016, 24 de janeiro de 2017 e 31 de julho de 2017, à Empresa

MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA, Registro CRA-SP nO011892 a

qual tem como Responsável Técnico o Administrador CLEBERSON FORONI,

Registro CRA-SP nO084792, encontram-se registrados neste Conselho, através

do RACT nO3220/2016 de 29 de setembro de 2016, 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 nOSP043078. E para que produza os efeitos

legais vai a presente certidão assinada por mim,SEBASTIÃO JUAREZ PEREIRA

NEVES, Fiscal desta Autarquia. São Paulo, 05 de outubro de 2017x.x.x.x.x.x.x.x.xr~~~
SEBASTIÃO JUAREZ PEREIRA NEVES

Fiscál

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

0506

http://www.crasp.gov.br
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PRODESP
Tecnologia da Infor-mação

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE GESTÃO
ABRANGENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERViÇOS
DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
POSTO POUPATEMPO MAUÁ, QUE FAZEM A COMPANHIA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO - PRODESP E MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E
EMPREITAS LTDA.

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 26 e seus Anexos é
idêntico ao do original
chancelado pela Assessoria
Juridica -/ PAJ, anexo ao
processo rí~'o-913Õ7-.-

/
,/.:/~ -,Matn-:õ.j92~r--

Especia1isti Suporte Gestão . GSC /J PRO.OO.6897

Pelo presente contrato, de um lado, a COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOSI _

DO ESTADO DE SAO 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 MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA., inscrita no CNPJ/MF
45.517.604/0001-48, com sede na Rua Marconi n.o 131 - conjunto 301 - Centro - São
Paulo - SP - CEP 01047-910, doravante designada simplesmente CONTRATADA,
representadas neste ato por seus representantes legais ao final designados e assinados,
têm entrF si justo e acertado o contrato de prestação de serviço de gestão abrangendo a
implantação, operação e manutenção do Posto Poupatempo Mauá, mediante as
seguinte,s cláusulas e condições:

1- OBJETO

ou administração do1.2.1. Prestação de serviços d
Posto Poupatempo Mauá

12.2.

1.2.

1.1. Cpnstitui objeto do presente contrato a prestação de serviços de gestão
abrangendo a implantação, operação e manutenção do Posto Poupatempo Mauá,
localizado na cidade de Mauá/SP, na Av. Antonia Rosa Fioravanti, nO1654 - Jd.
Rosina - CEP 09390-120, de acordo com o RNO DE ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS - ANEXO 11 e nas condições e elecida neste contrato.
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PRODESP
Tecnologia da Informação PRO.OO.6897

1.2.3. Montagem do Posto, localizado na cidade de Mauá/SP, na Av. Antonia
Rosa Fioravanti, nO 1654 - Jd. Rosina - CEP 09390-120, conforme
PROJETO EXECUTIVO - ANEXO 111, 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,
elétrica, lógica e de telefonia e fornecimento de todos equipamentos
necessários à operação do Posto Poupatempo, bem como a apresentação
da documentação completa das instalações realizadas;

1.2.4. Manutenção predial em geral e de equipamentos, compreendendo todos os
serviços de reparos necessários à continuidade de funcionamento do Posto
Poupatempo objeto deste instrumento, incluindo edificações, área de
estacionamento, vistoria e demais áreas externas, e as instalações
hidrossanitárias, elétricas e de ar condicionado, mantendo-as em
condições normais de utilização;

1.2.5. Fornecimento, montagem e manutenção de todo mobiliário do Posto
Poupatempo, inclusive substituição quando necessário.

1.2.6. Fornecimento, instalação e manutenção do sistema de comunicação visual
do Posto Poupatempo, inclusive substituição quando necessário;

1.,2.7. Fornecimento, instalação, operação incluindo softwares, hardwares e
demais equipamentos necessários à operação da administração do Posto
Poupatempo e dos órgãos da Administração Direta, mantendo a tecnologia
atualizada conforme CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -
ANEXO 11;

1.'2.8. Fornecimento da prestação de serviços de "Suporte" e de "Manutenção"
dos recursos de teleinformática e de informática para todos os órgãos do
Posto;

1!2.9. Fornecimento e manutenção dos equipamentos de gerenciamento de
atendimento para todos os órgãos;

12.10. 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 . e de serviços de recepção,
informação, orientação ao público endiment e administração do Posto,
com o respectivo fornecimento e infraestr ra e apoio logístico para a
realização de todos estes progr mas;

1.2.11.

Rua Agueda Gonçalves, 240' - a o
INTERN

0508
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I?RODESP
Tecnologia da Infol-mação PRO.OO.6897

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

1.2.13. Fornecimento de todo material necessário à 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;

1.2.14. Fornecimento de serviços de transporte. A CONTRATADA deverá atender
às disposições contidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
- ANEXO 11, tendo em vista a necessidade da manutenção da
uniformização do padrão de serviços do Programa Poupatempo.

1.2.15. Fornecimento de materiais, utilidades e equipamentos necessários para a
execução dos serviços gerais de apoio, atendendo o estabelecido no item
15 do CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO II deste
contrato.

meses, contada a
iços, emitida de

2.1.1. A vigência do presente contrato é de
partir da data estabelecida na Ordem de Início dos
acordo com o ANEXO VI.

11-PRAZOS

1.4. A presente contratação, decorrente de licitação na modalid
n.o 014/2014, foi homologada, assim como autorizada
orçamentária no Documento de Comprovação2.q[~
Decreto Estadual n.o 33.144, de 20/3/1991,
Rrocesso PRODESP n.o 91307.

1.3. A CONTRATADA deverá manter total observância às disposições contidas no
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 11,tendo em vista a
~adronização de instalações e de serviços do Programa Poupatem

2.1. VIGÊNCIA DO CONTRATO

2.2.1. Os serviços de implantação, para recebimento das instalações e
implantação do Posto Poupatempo Mauá, deverão ser coneluídos em até
60 (sessenta) dias corridos, contados da data de início da prestação de
serviço, prevista na Ordem de Início dos Serviços.

3/26

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6463 - F
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br0509

2.2. IMPLANTAÇÃO

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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Tecnologia da Infet-mação PRO.OO.6897

2.2.2. Na fase de implantação a CONTRATADA, para a execução dos
eventos/serviços, deverá respeitar as datas limites abaixo estabelecidas,
considerando dias corridos:

55 dias

51 dias

Até 48 dias

Até 7 dias

Até 15 dias

Até 5 dias

Até 39 dias
Até 35 dias

A partir de 40 dias
Até 45 dias
Até 47 dias

DATA LIMITE A CONTAR
DA ASSINATURA DA OIS

(dias corridos)
Até 5 dias

EVENTOS/SERViÇOS

)
O~ I .

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

U510

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 instalações
- Responsável técnico pela teleinformática
_ Responsável técnico pela área de recursos humanos, formação e

capacitação da equipe do Posto
Apresentação do cronograma detalhado com todas as etapas de
realização de infraestrutura necessário ao Posto Poupatempo,
instalações de todos os equipamentos, capacitação das equipes e
demais atividades para implantação do Posto
Apresentação de Plano de trabalho de cada área: Serviços de
infraestrutura lógica e elétrica e instalações do Posto Poupatempo,
Recursos Humanos, Serviços de Apoio, etc.
Apresentação do plano de trabalho de TI/especificações técnicas dos
equipamentos para validação da Prodesp

Protótipo do Mobiliário
Protótipo de Comunicação Visual
Apresentação dos modelos de equipamentos específicos para validação

pelos órgãos
Apresentação de metodologia para seleção da equipe
Protótipo do Uniforme e Crachás (que deverá ficar sob a
respondbilidade da Prodesp para possibilitar aferição do material que
será fornecido durante a vigência do contrato)
Contratação da equipe do Posto
Entrega e início de instalação do mobiliário
Início do programa de formação e capacitação
Conclusão da Instalação de mobiliário (mesas, balcões e divisórias)

Conclusão do cabeamento elétrico e lógico
I

Conclusão da telefonia, instalações e testes
Fornecimento e instalação de PABX, estabilizadores e no.
Início da instalação dos recursos de informática

específicos
Entrega e início de instalação da comunicação vi
Início da instalação dos sistemas específic ./
Conclusão da instalação de mobiliário (de is itens)
Início dos testes para validação e conforml
teleinformática, equipamentos específicos e sistem .
Conclus~o das instalações e montagem do Pos
Entrega dos uniformes e crachás ~13~~:,~'t.&& T 'Stf~g.~, i'. o

'l!Í~ 1~3 01 F'.::' ti sSanos
~ - d'~ . "E8' ' • ~. I A[!] ICA A ,~: I,' 11 ' ~ v

::r .~ OTiO;IJ.~;R • • ,

•

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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Tecnologia da Informação PRO.OO.6897
2.2.3. Após O término da implantação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, será

emitido Termo de Aceite para os serviços de implantação do Posto pela
PRODESP.

2.2.4. A CONTRATADA deverá apresentar a documentação completa das
instalações de todas as áreas técnicas executadas durante a implantação
até 30 dias após o início da pré-operação do Posto Poupatempo Mauá.

2.3. OPERAÇÃO

2.3.1. Os serviços de operação do Posto Poupatempo Mauá iniciam-se na
sequência da fase de implantação.

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

IA PRODESP pagará mensalmente à CONTRATADA, pela execução dos serviços
objeto deste contrato, o valor de R$ 497.000,00 (quatrocentos e noventa e sete mil
reais).

./
11 - PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO E REAJUSTAMENTO

2!4.1. 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
e rito .

3.2.

Os pagamentos serão efetuados pela PRODESP em 60 esseFlla~
parcelas mensais e sucessivas no último dia útil do mês subs.e e e ao dy

cEP~y, prestação do serviço. '\ ""I t:i. . li,
Y ~ ~..'0
I Rua Aqueda Gonçalves, 240 _Taboão da Serra - SP. CEP 06760-900 - TELEFONE: (1t) 2845.6463 - FAX: (11 2845.6381

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

C511

http://www.prodesp.sp.gov.br
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Tecnologia da Informação PRO.OO.6897

3.2.2. O primeiro pagamento será efetuado no último dia útil do mês subsequente
ao do início da prestação do serviço, obedecido o disposto no
CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLANTAÇÃO - ANEXO VII 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 dia", 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 item 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.

I
3.2.5. Na fase de prestação de serviços de operação, prevista no item 2.3, para o

pagamento do valor mensal estabelecido no item 3.2 a CONTRATADA
deverá obedecer aos seguintes parâmetros:

I , /
A) TEMP.O MEDIO DE ATENDIMENTO

* Valores serão revisto

Previsto
Abaixo do previsto

Inaceitáv

acima de 9,23
entre 9,04 e 9,23

abaixo de 9,04
I

6/26

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6463 - FAX: (11) 2845.6381
I Ü51 ~TERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

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

T.M.A.* Situação Considerada Aplicação
até 14min22seg Previsto Pagamento de 100% do valor mensal

14min23seg a 15min30seg Abaixo do Previsto Desconto de 0,75% do valor mensal
. . Desconto de 0,75% do valor mensal e

aClima15mln31seg Inaceitável penaliza ões previstas contratualmente
* Valores serão revistos anualmente, acompanhando a performance do Posto Poupatempo.

I

8) PESQUISA DE SATISFAÇÃO MENSAL•

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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PRODESP
Tecnologia da Informação
C) PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS - IIRGD e SERT

PRO.OO.6897

Neste indicador observaremos as seguintes condições e providências, considerando
cada órgão separadamente:

1a Condição: Obtido 100% dos Pontos de Atendimento Ativos, de segunda-feira a
sábado, durante todo o mês, conforme a distribuição dos Postos de
Trabalho definidos no item "Detalhamento dos Postos de Trabalho" do
CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - ANEXO " deste
instrumento.

Providência: Esta ocorrência resultará no pagamento de 100% (cem por cento) do valor
mensal.

•
2a Condição: Não satisfeita a condição acima, deverá ser observado o quadro abaixo:

PONTOS DE ATENDIMENTO ATIVOS -IIRGD OU SERT

Condição*

% Atendimentos diários com Tempo de Espera menor que 20 mino

entre 80% e 100% Pagamento de 100% do valor mensal

abaixo de 80% Desconto de 1% do valor mensal

•

* Valores poderão ser revistos em referência aos padrões existentes nos Postos, a critério das
Superintendências do Poupatempo.

3.3. ~o 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
~fetuado pelas pessoas jurídicas consorciadas, mediante a emissão de Nota Fiscal
du Fatura próprias, proporcionalmente à participação de cada uma no
empreendimento (Este item só será inserido no contrato no caso de vencedor do
certame ter participado na forma de consórcio).

As Notas Fiscais/Faturas representativas entos mensais, deverão ser
I

entregues até o quinto dia útil do mês s sequente o da prestação dos serviços,
pela CONTRATADA na sede da PR ESP, situa a na Rua Agueda Gonçalves,
n.o 240 - Taboão da Serra/SP - rotocolo C trai - piso PD - sala 1.4, de
segunda-feira a sexta-feira das 8h à 17h.

3.4.1. Na hipótese de divergê
Fiscal/Fatura emitid a

Em "li 0____ vt<iJ"OO

: Felipe - \
Rua Agueda Gonçalves, 240 - Tal;l9~grn!~p~ilQi;~ànTaRlrA?InOQq7jW-900- TELEFONE: (11) 28~5.6463 - FAX: (11) 2845.6381O51 .3~~1'.lW}W.I~Ctes~:~.tlr - prodesp@prodesp.sp.gov.br

3.4.

mailto:prodesp@prodesp.sp.gov.br
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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.o 55.357, de 18 de janeiro de 2010.

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. AI PRODESP só efetivará o pagamento das obrigações decorrentes do presente
C'ontrato, caso a Certidão Negativa de Débito - CND-INSS esteja em vigor e/ou se

I
não houver pendência de obrigação em nome da CONTRATADA registrada no
dA.DIN - Cadastro Informativo de Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades
Estaduais.

3.7. Para fins de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente à
PRODESP, comprovação de pagamentos dos salários, bem como recolhimento do
I~SS e FGTS relativos aos seus empregados alocados para o objeto deste
contrato.

3.8. AI PRODESP efetuará a retenção/recolhimento referente ao INSS, conforme
previsto na Lei Federal n.o 9.711/98 de 20/11/98 e do percentual relativo ao ISSQN
n6s termos da Lei Complementar n.o 116/2003.

3.9. pJ CONTRATADA, optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições (SIMPLES) junto à Secretaria da Receita Federal (SRF), nos termos
da Lei Complementar nO123, de 14 de dezembro de 2006, deverá apresentar a
cada pagamento, nos termos do artigo 3° da Instrução Normativa n.o 791 de 10 de
dezembro de 2007 da Secretaria da Receita Federal (SRF), DECLARAÇÃO,
i

emitida em duas vias e devidamente assinadas pelo representante legal da
CONTRAT ADA. A não apresentação da re . a declaração ensejará a retenção
na fonte dos tributos e contribuições d aos.

3l9.1. A PRODESP arquivará a a declaração a que se refere o item
acima, que ficará à disp sição decretaria da Receita Federal (SRF),
devendo a segunda via s ida . CONTRATADA, como recibo.

3.10.

: (11) 2845.6381
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3.11. 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.

Gnde:

R = parcela de reajuste; CrlllI ' ORRE l;O,
Ro = preço inicial do contrato no m s de eferência
I contrato no mês de aplicação do
IPC/lPCo = 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. A PRODESP reserva-se o direito de solicitar à CONTRA DA, ando entender
conveniente, a exibição dos comprovantes de recolhi nto dos ributos e demais
encargos devidos, diretos ou indiretamente, a respeito este c trato.

3.13.

•

3.13.1. 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.

•
I1.13.2.

I

Na hipótese de suspensão, extinção ou vedação do uso do índice
estabelecido no item 3.12., será utilizado o índice oficial que vier a
substituí-lo ou, no caso de não determinação deste, será escolhido o índice
substituto que melhor venha refletir a variação dos custos do objeto deste
contrato.

Na periodicidade prevista no item 3.12. e de acordo com o percentual
máximo de reajuste apurado nos termos do mencionado item, as partes
negociarão o percentual a ser aplicado sobre o valor do presente contrato,
a título de reajuste, fundamentado em planilhas de custo ou outros
documentos que comprovem o pleito da CONTRATADA.

I
3.13.3.
I

IV - OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA
I /""-:.~.1CONTRATADA, para assinatura do Contrato, deve~ :i9ar: / í/;"

c ",/ I 9~6 \\ L/
ua Aqueda Gonçalves, 240 -Taboão da Serra - SP- CEP06760-900 -TELEFONE: (11) 2845.6463- FAX: (11)2845.6381

I O51 ~~TERNET: 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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4.1.1. Cronograma Detalhado de Implantação do Posto Poupatempo Mauá, de
a~ordo com o modelo constante no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
TECNICAS - ANEXO 11, subitem 2.7., para acompanhamento da
PRODESP quanto ao seu cumprimento e para fins de remuneração das
parcelas mensais durante a sua execução;

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

4.1.2. Instrumento de Constituição de Consórcio, devidamente regularizado. (Este
item só será inserido no contrato no caso de vencedor do certame ter
participado na forma de consórcio).

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, representante e seu substituto,
responsáveis pela gestão do contrato, a quem deverão ser conferidos
poderes de ampla decisão e de representação legal, inclusive no que se
refere aos recebimentos das notificações quanto às aplicações das
sanções e multas previstas neste instrumento, bem como a apresentação
das respectivas defesas, informando o número do telefone, endereço
eletrônico (e-mail) e endereço para envio de correspondência;

4.2.1.1. Caso não estejam desempenhando satisfatoriamente as suas
funções de gestão do contrato, seguindo os critérios
estabelecidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS - ANEXO 11 e neste instrumento, a empresa deverá
indicar outro representante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias
corridos, contados da data da solicitação da PRODESP.

A CONTRATADA deverá:4.3.

4.2.2.
I

4.3.1.
I

I
I

4.3.2.
I

Constituir uma equipe técnica composta de profissionais das principais
áreas técnicas envolvidas na implantação do Posto Poupatempo Mauá,
conforme estabelecido no subitem 2.2.2;
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4.3.3. 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;

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

4.4. A CONTRATADA, além de tornar disponível a equipe para a prestação de
srrviços, os materiais, os equipamentos e demais itens necessários para a perfeita
execução do objeto deste contrato, sem prejuízo de todas as obrigações
e'stabelecidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO li, que
integra o presente instrumento para todos os fins e efeitos, obriga-se a:

4.4.1. 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, Cadastro Específico do INSS -
CEI, se necessário, autorização dos serviços ou outros eventuais
procedimentos para a prestação dos serviços objeto deste contrato,
inclusive a regularização municipal; etc, quando necessário;

Apresentar, sempre que solicitado pela PRODESP, cópia dos
documentos elencados no item 4.4.1, bem como quaisquer
contas de consumo referentes ao funcionamento do Posto.

ubmeter à aprovação da PRODESP, sempre que solicitado, amostras e
protótipos de materiais ou equipamentos que porventura possam ser
instalados ou utilizados no posto para avaliação da conformidade destes
com o padrão Poupatempo;

Para o fornecimento de equipamentos, mobiliário, comunicação
visual e demais itens previstos para o Posto Poupatempo \

uá, deverão ser observados os descritivos contidos no
ADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 11

deste instrumento.

Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados o
subcontratados, nos termos da legislação vigente, executando-os de for~
a atender as diretrizes, padrões, normas e procedimentos, estabelecidos
no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 11 e demais
orientações definidas pelo padrão de atendimento do Programa
Poupatempo ao longo da vigência do contrato;

Responsabilizar-se integralmente pela prestação destes serviços, com
observação da legislação vigente aplicável, manterícfo no Posto
Poupatempo a quantidade de integrantes da equipe! eqUiPameDno I

materiais suficientes ao perfeito atendimento do objeto deste c~~!rato' / ~

I 11126 ~ ,:7
Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6463 - FAX: (11) 2845.6381

I INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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4.4.5. Responsabilizar-se integralmente pela fiscalização da prestação dos
serviços de limpeza, segurança (vigilância) e copa, de acordo com o
estabelecido no item 15 do CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA -
ANEXO 11 deste contrato;

4.4.6. Após o período de implantação, implementar e manter de forma adequada
a rotina de serviços de apoio: transporte e manutenção predial, do
estacionamento, vistoria e demais áreas externas, bem como, o
atendimento às necessidades emergenciais;

4.4.7. Responsabilizar-se pelo atendimento adequado às necessidades do
cidadão, fornecendo informações e orientações corretas, completas e
atualizadas;

4.4.8.

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

4.4.9. 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;

4.4.10. 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;

onsabilizar-se pelo cumprimento, por parte dos membros de sua
equipe de trabalho, das normas disciplinares determinadas pela
P ODESP, impedindo os mesmos de:
a Divulgar quaisquer informações a que tenham acesso em virtude das

atividades executadas;
Valer-se da atividade desempenhada de modo a beneficiar

2' EUo DMO <3 ~A ~gR~~~êterminadocidadão (parentes, conhecidos) em prejuízo de outro ou
ÇAD c .~ " u...CENTROP:i0901Q.Q Fone4438'~1d1 benefício próprio'

HRA,Dl Mlll (ABRIu.. Tatliil, ~
' • sonle cópia

o / ; qf'CO ere com o ore " ecutar serviços (emissão de documentos/consulta a sistemas
'.r, I . 10'11 ~ fidenciais), para amigos ou parentes, em desobediência às regras

2 I DEZ, i abe cidas;
~ r ndimento preferencial, com privilégio, a cidadãos, que não os

istos na legislação;

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

f) Vender ou promover a venda de senhas, ou reservá-Ias;
g) Receber valores ou objetos com a finalidade d .-ta (litação no

atendimento; /'"

h) Praticar ou induzir outro a praticar ato violento; í?
12/26 ~ L/

Rua ~gUeda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra • SP - CEP 06760.900 • TELEFONE: (11) 2845'?463 - FAX: (11) 2845.638105 ITáRNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br .
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i) Praticar roubo ou furto nas dependências do Poupatempo -
comprovado - ou induzir outro à prática, ou qualquer conduta ilícita;

j) Criar dificuldades inexistentes na prestação de serviços, para obter
vantagens monetárias.

4.4.12.
I
I

Manter, no mínimo, os índices de satisfação estabelecidos como referência
para os Postos Poupatempo no atendimento à População, os quais serão
devida e periodicamente informados aos responsáveis pela Administração
do Posto;

•
4.4.13. Todo e qualquer quantitativo mencionado neste contrato não exime a

CONTRATADA de manter as reservas técnicas respectivas para o bom e
fiel cumprimento deste;

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

4.4.15. Observar, com vista à fiscalização dos serviços prestados, os indicadores e
I itens de monitoramento em uso e que vierem a ser implantados pela

PRODESP, para garantir o padrão de qualidade dos Postos Poupatempo;
I

4.4.16. Apresentar regularmente relatórios de atividades e outros referentes à
I operação do Posto, atendendo às solicitações e definições da PRODESP;

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;

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

Manter, para a prestação dos serviços objeto deste contrato, profissionais ~
ntratados pelo regime CLT, cujas funções exijam subordinação,

co tinuidade e pessoalidade, atendendo a todos os requisitos e perfil
.cnico e erencial exigidos no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES
TÉCNIC - ANEXO" deste instrumento;

anter os Postos de Trabalho necessários à execução dos serviços, com
profissionais devidamente treinados, e em quantidade adequada de forma
a minimizar o Tempo de Espera na prestação de serviço ao Cidadão, de I
acordo com as especificações constantes no CADERNO DE ~
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 11 deste instrumento; \

4.4.21. Instruir todos os integrantes da sua equipe a acatar as orientações de
I

funcionamento do Posto Poupatempo, inclusive quanto /ao cumprimento
QE. Cf ~\ das Normas Internas e de Segurança e Medicina do Trabalho tais como---~

Jf PR DI: ~ I prevenção de incêndio nas áreas do Posto; . (; ~
S; I pp '-111 ~ 7....• r. T I
• .\ 0>;" I .

V I 13/26. 1/.,
Rua Agueda Gonçalves. 240 -Taboão da Serra - SP- CEP06760-900 -TELEFONE: (11) 2845~~63- F (11)2845.6381
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4.4.22. Exercer controle sobre a assiduidade e a pontualidade dos integrantes da
sua equipe, aqui incluídos os subcontratados;

4.4.23. 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;

4.4.24. Garantir, caso seja necessária a substituição de qualquer integrante da
equipe alocada na Administração dos Postos objeto deste contrato, que o
substituto tenha qualificação e capacitação idêntica ou superior àquele que
será substituído;

•
4.4.24.1. Substituir, no prazo maxlmo de 05 (cinco) dias corridos,

contados da data da solicitação da PRODESP, qualquer
funcionário que não esteja desempenhando satisfatoriamente
as suas funções de acordo com os critérios estabelecidos no
CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - ANEXO 11e
neste instrumento.

4.4.25. Fornecer à equipe, uniformes apropriados para cada tipo de trabalho,
identificar o pessoal através de crachás, com fotografia recente, bem como
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;

•
4.4.26. Manter todos os recursos de teleinformática necessários à execução dos

serviços, em perfeitas condições de uso, de acordo com os prazos e níveis
de SLA constante no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -
ANEXO 11deste instrumento;

4,.4.27. Responsabilizar-se pela atualização da lista do software antivírus evitando
a invasão dos sistemas instalados;

.1

I

realização das

aos recursos de
órgãos do Posto

Responsabilizar-se pelos serviços
rotinas de Backup;

Prestar serviços de suporte de pri
teleinformática e de informática pa
Poupatempo;

contrato;

4.4.28.
I
I
4.4.29.

I
I
4.4.30.

e dos Sant
I 14/2' "'. I ' ~T'r.r' ,

Rua Agueda Gonçalves. 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEF fiM: 'r~'i~0:!h\~~63 - FAX: (11) 2845.6381
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4.4.34. 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;

Responsabilizar-se exclusivamente pelos danos causados diretamente à
PRODESP ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execução
deste contrato;

Ressarcir à 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;

I
4.4.32.

I
I
4.4.33.

I

~RODESP
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4.4.31. Manter durante toda a vigência deste contrato, a contratação de Seguro
Patrimonial para todos os itens móveis e imóveis, necessários ao perfeito
funcionamento do Posto Poupatempo, que estão sob sua responsabilidade,
sendo estes próprios ou de terceiros, assim como Seguro de
Responsabilidade Civil.

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

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

4.4.35.2. 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.

nsabilizar-se sem qualquer espécie de solidariedade/subsidiariedade por
da PRODESP, pelas obrigações de natureza fiscal, previdenciária,
ista, acidentária e civil, em relação ao pessoal que a mesma alocar para a

taça dos serviços objeto do presente contrato.

m caso de propositura de ação trabalhista, decorrente e relacionada com
a prestação de serviços objeto deste c~ntrato 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
. r a 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 eSRecífica, como
garantia de seu pagamento, até liquidação e/ou encerr mento da a ão
trabalhista respectiva;

I~
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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
pela CONTRATADA para pagamento dos serviços objeto do
presente contrato, até a liquidação e satisfação total e integral do
crédito respectivo.

4.5.1.1.

I
I
I
0bedecer na execução e desenvolvimento do seu trabalho, as determinações da
~ei 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
I~gislação 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;
I
4.6.1.

~~DESP
Tecnologia da InfOf-mação

4.6.

4.8. 0bservada a natureza do objeto contratado, responsabilizar-se exclusivamente,
pela retirada e descarte do material até o destino final, sempre que solicitado pela
I

~RODESP, obrigando-se a apresentar a documentação comprobatõria de sua
alificação para tanto, de conformidade com a legisla ão pertinente, sob pena de

escisao do ajuste, bem como da imposiçiio das p:nar :~es~nele?reVist s.V" :'
16~6 1_'Vi~ c-
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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.O 07 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.

I
<!:>bra-se, por seus administradores, sócios e gerentes, por seus funcionários ou

2' TI.BELI /lOTAS E SANJtk iros contratados e/ou sub-contratados, credenciados e representantes, a
PRAÇ AR 0,58 - NTOANOR S.P. d' . b I . '1 b d dc o. P:0901 , 2O.Pone: mer e guar ar o mais expresso, estnto e a so uto SlglO so re a os,
TRIClA MO RA DE .tiO CABRAl. I lia - • d 'f' - t' . t ' t' d b' t

AUTENTiC . açoes, conteu O, especl Icaçoes ecmcas, carac ens Icas e am len es,
~;e • u _'ore como glnal, ult. ,..
. . - e ou Informações de carater comerciai com clientes da PRODESP, a que
'! El .. 017 m m acesso ou conhecimento, sob qualquer forma, em decorrência da

ão dos serviços e/ou fornecimento de bem, objeto deste contrato, no
rrer da sua execução ou cumprimento, sob pena de responder civil e

ntos riminalmente pelo seu descumprimento, ficando responsável pela reparação por
T AÇÃ~jtiízos materiais, ais, perdas e danos e lucros cessantes decorrentes.

J7.1. rigação de sigilo prevista item 4.7, aplica-se não só pelo prazo de
I vigência ou de execução dos serviços/fornecimento previstos neste

contrato como estende-se também após seu encerramento pelo prazo de
20 (vinte) anos.

mailto:www.prodesp.sp.gov.br.prodesp@prodesp.p.gov.br
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4.9. 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.

4.10. Assinar o TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO - ANEXO I deste contrato, dando
ciência da remessa da documentação do procedimento licitatório ao Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo.

4.10.1. 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.

4.11. Entregar, ao término da vigência do presente contrato, sem ônus adicionais, as
benfeitorias, móveis e equipamentos, mantendo as condições de utilização e
funcionamento estabelecidas no CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS -
ANEXO 11 deste instrumento.

4.12. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o TERMO DE
ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS, conforme modelo ANEXO VIII deste
contrato.

ODESP obriga-se a:

r todas as informações necessárias para a realização dos serviços;

v -OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADE DA PRODESP

Manter contato com representantes institucionais dos órgãos e instituições
que participam do Programa Poupatempo;

Definir os conceitos, diretrizes, padrões, normas e procedimentos do Posto
Poupatempo; ~

Definir e dimensionar os órgãos e instituições que participarão do Posto
Poupatempo;

Expedir a Ordem de Início de Serviço, prevista no subitem 2.1.1. da
Cláusula II - PRAZOS deste contrato, com antecedência mínima de 10
(dez) dias úteis da data de início da execução dos mesmos, conforme
modelo constate no ANEXO VI;

I
5.1.5.

r

No prazo de até 05 (cinco) dias corridos após a assinatura do contrato,
informar, por escrito, à CONTRATADA, o nome do representante da
RODESP e o do seu substituto imediato, com respectivo telefone,

e dereço eletrônico e endereço para envio de correspondência, com o qual
verão ser mantidos todos os contatos;
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5.1.7. Fornecer à CONTRATADA o Projeto Executivo de Arquitetura,
Comunicação Visual e de Serviços de Instalações nas suas diversas áreas
técnicas (instalações elétricas e lógicas etc.), para execução dos serviços
de implantação do Posto;

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

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

5.1.9.1. 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;

5.1.9.2. 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.

5.1.10. Responsabilizar-se pela contratação e administração dos serviços de
limpeza, segurança (vigilância) e copa, nos termos do art. 67 da Lei
8.666/1993;

5.1.11. Fiscalizar os serviços prestados pela CONTRATADA e notificá-Ia, quando
se fizer necessário, em relação à execução dos serviços que não estejam
sendo realizados em conformidade ao estabelecido neste contrato;

5.1.12. Assinar, ao término da vigência do presente contrato, o Termo de Q
Encerramento e Outras Avenças, desde que cumpridas todas as l\....
obrigações pela CONTRATADA, conforme modelo ANEXO VIII deste
instrumento.

6.1.

6.2.

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

como transferência
~DA.

0524

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


•

•


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000001 (1)
	00000002 (1)
	00000003 (1)
	00000004 (1)
	00000005 (1)
	00000006 (1)
	00000007 (1)
	00000008 (1)
	00000009 (1)
	00000010 (1)
	00000011 (1)
	00000012 (1)
	00000013 (1)
	00000014 (1)
	00000015 (1)
	00000016 (1)
	00000017 (1)
	00000018 (1)
	00000019 (1)
	00000020 (1)
	00000021 (1)
	00000022 (1)
	00000023 (1)
	00000024 (1)
	00000025 (1)
	00000026 (1)
	00000027 (1)
	00000028 (1)
	00000029 (1)
	00000030 (1)
	00000001 (2)
	00000002 (2)
	00000003 (2)
	00000004 (2)
	00000005 (2)
	00000006 (2)
	00000007 (2)
	00000008 (2)
	00000009 (2)
	00000010 (2)
	00000011 (2)
	00000012 (2)
	00000013 (2)
	00000014 (2)
	00000001 (3)
	00000002 (3)
	00000003 (3)
	00000004 (3)
	00000005 (3)
	00000006 (3)
	00000007 (3)
	00000008 (3)
	00000009 (3)
	00000010 (3)
	00000011 (3)
	00000012 (3)
	00000013 (3)
	00000014 (3)
	00000015 (2)
	00000016 (2)
	00000001 (4)
	00000002 (4)
	00000003 (4)
	00000004 (4)
	00000005 (4)
	00000006 (4)
	00000007 (4)
	00000008 (4)
	00000009 (4)
	00000010 (4)
	00000011 (4)
	00000012 (4)
	00000013 (4)
	00000014 (4)
	00000015 (3)
	00000016 (3)
	00000017 (2)
	00000018 (2)
	00000019 (2)
	00000020 (2)
	00000001 (5)
	00000002 (5)
	00000003 (5)
	00000004 (5)
	00000005 (5)
	00000006 (5)
	00000007 (5)
	00000008 (5)
	00000009 (5)
	00000010 (5)
	00000001 (6)
	00000002 (6)
	00000003 (6)
	00000004 (6)
	00000005 (6)
	00000006 (6)
	00000007 (6)
	00000008 (6)
	00000009 (6)
	00000010 (6)
	00000011 (5)
	00000012 (5)
	00000013 (5)
	00000014 (5)
	00000015 (4)
	00000016 (4)
	00000017 (3)
	00000018 (3)
	00000019 (3)
	00000020 (3)
	00000001 (7)
	00000002 (7)
	00000003 (7)
	00000004 (7)
	00000005 (7)
	00000006 (7)
	00000007 (7)
	00000008 (7)
	00000009 (7)
	00000010 (7)
	00000011 (6)
	00000012 (6)
	00000013 (6)
	00000014 (6)
	00000015 (5)
	00000016 (5)
	00000017 (4)
	00000018 (4)
	00000019 (4)
	00000020 (4)
	00000001 (8)
	00000002 (8)
	00000003 (8)
	00000004 (8)
	00000005 (8)
	00000006 (8)
	00000007 (8)
	00000008 (8)
	00000009 (8)
	00000010 (8)
	00000011 (7)
	00000012 (7)
	00000013 (7)
	00000014 (7)
	00000015 (6)
	00000016 (6)
	00000017 (5)
	00000018 (5)
	00000019 (5)
	00000020 (5)

