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6.3. A CONTRATADA obriga-se a apresentar mensalmente, a contar da data de
assinatura do contrato, as provas da regularidade fiscal, previdenciária, fundiária,
securitária e trabalhista da(s) empresa(s) subcontratada(s) ao representante da
PRODESP, sob pena da aplicação das sanções previstas neste instrumento.

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

,
6.5. Fj>oderãoser deduzidos do valor da retenção a ser efetuada pela PRODESP os

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

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

omprovantes de arrecadação dos valores retidos das
ontratadas;

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

Valor etido para a Previdência Social: informar o valor correspondente à
diferença entre a retenção, apurada na forma da letra "a", e a dedução efetuada
co (orme previsto na letra "b", que indicará o valor a ser efetivamente retido
p la PRODESP.

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

subcont atados;

Da GFIP, elaboradas pelas subcontratadas, onde conste no campo
ade"lnscrição Tomador CNPJ/CEI", o CNPJ da CONTRATADA ou a

e dos tos. Matrícula CEI da obra e, no campo denominação social Tomador de
iAUTENTICAÇAORS 3.38Serviç%bra construção civil, a denominação social da empresa

CONTRATADA.

6.6. Para a execução dos serviços é facultado à CONTRATADA subcontratar os
serviços de engenharia, que consiste na adaptação do imóvel para recebimento
das instalações do Posto Poupatempo (adequação civil, instalações elétricas,
lÓgicas e hidráulicas, instalações de ar-condicionado entre outros) e os serviços de
transporte, entre outros, desde que não compreendam as atividades-de serviços de
géstão, gerenciamento ou administração da prestação de serviços objeto deste

I ntrato, assim como os serviços de recepçã informação, orientar;-
':'i atendimento presencial ao público. l '. \/ .?/ .1/'''-
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VII - GARANTIA DE FIEL EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. Para o fiel cumprimento de todas as obrigações assumidas no presente
instrumento, a CONTRATADA deverá fornecer garantia de execução contratual,
equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado no item 3.1. da cláusula
111, em até 20 (vinte) dias após a sua assinatura, nos termos dos 9 1° e 2° do Art. 56
da Lei 8.666 de 21/6/93 e alterações posteriores.

7.1.1. A garantia deverá ser entregue na sede da PRODESP, na Rua Agueda
Gonçalves n.o 240, Via de Serviços - Protocolo Central, Taboão da Serra /
SP, CEP 06760-900 - AlC da Gerência Financeira, 3° andar, de segunda a
sexta-feira, das 8h às 17h.

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

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

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

P\ P ODESP devolverá à CONTRATADA, o valor original retido conforme item 7.4.
a, 'ma, sem juros, correção monetária, ou qualquer outro acréscimo, em até 1
ez) dias após a data de apresentação ou complementação da garantia.

DESP poderá, mediante justificativa, exigir a substituiçaol/;-
e deverá ser atendido no prazo de 20 (vinte) dias.

o ca o da CONTRATADA não apresentar a garantia ou a sua complementação
conf me os itens 7.1. e 7.3, acima, ficará sujeita às penalidades previstas neste ~
ins umento, sem prejuízo da rescisão, bem como da aplicação das penalidades
pr, vistas na cláusula XII - RESCISÃO E PENALIDADES.

,L. "<"Ó (8 Se a garantia tiver sido efetuada por caução em dinheirp, o valor seráI ~~ evolvido devidamente atualizado pelo IPC-FIPE ou no caso de sua
.~1J1 !Rt I I I • everoacleextinção,pelo índice previsto na legislação Estadual Aplicável, Vigen(?teA
e p. (Coa 5 r10RS3 3tPata desta devolução e calculada desde a data de s~uaprestaç/ao. . .

(i!l i*t. IOOP ENTICAv'" ' ~ .'tr ' 20/26 //
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8.1. O acompanhamento dos serviços objeto deste contrato será exercido por
representantes designados pela PRODESP, obrigando-se a CONTRATADA a
atender prontamente às exigências desses que terão poderes para solucionar
dúvidas e transmitir por escrito as instruções da PRODESP à CONTRATADA, bem
como recusar serviços que não atendam às especificações devidas de qualidade.

IX - COMUNICAÇÃO

9.1. As comunicações recíprocas, relativas a este contrato somente serão consideradas
como efetuadas, se entregues através de correspondência mencionando o número
deste contrato e o assunto específico do seu conteúdo, devendo ser endereçadas
aos representantes indicados nos termos dos subitens 4.2.1. e 5.1.2 ..

9.2. A entrega de qualquer carta ou documento far-se-á por portador, com protocolo de
r.ecebimento e o nome do remetente, conforme acima descrito, ou através dos
CORREIOS com aviso de recebimento - AR.

9.3. A CONTRATADA e a PRODESP obrigam-se a informar quaisquer alterações nos
dados relativos ao disposto nesta cláusula.

X - CONFIDENCIALlDADE, PUBLICIDADE E AÇÕES DE MARKETING

patempo mediante o prévio conhecimento e autorização da

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

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

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

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

XII - RESCISÃO E PENALIDADES

12.1. Gonstituem motivos de rescisão da presente avença aqueles relacionados no artigo
7:8 da Lei Federal n.O 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, no

u a)llento do Pregão da PRODESP, na Lei Federal 10.520, de 17/07/2002,
aplicarido-se ainda as disposições contidas na Resolução da Secretaria da Casa
Givil do Governo do Estado de São Paulo n.o CC-52, de 19/07/2005.

. .j. É reconhecido o direito da PRODESP em haver da CONTRATADA as
sanções previstas na legislação aplicável, mencionada no subitem anterior
e as disposições do Decreto Estadual n.O 48.999, de 29/09/2004, do
Decreto Estadual n.o 49.674, de 06/06/2005 e do Decreto Estadual n.o
53.047 de 02/06/2008, pela inexecução total ou parcial das obrigações
contratuais.

casos fortuitos elou motivos de força maior serão excludentes d
responsabilidade das partes contratantes de acordo com o disposto no artigo 39
do Código Civil Brasileiro.
I

ge1a inexecução total ou parcial do contrato a PRODESP poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

.' I
~ c ~V2.4.1.Advertência, sempre que forem constatadas irregularidades, para as

1'J"'p ~o'. p ( a CONTRATADA tenha concorrido diretamente; ~ I
::> UI I / ~
Ó GS. o
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12.4.2. Multa de 2% (dois por cento) do valor mensal do contrato, vigente à época
da ocorrência do fato gerador, por dia de atraso na implantação, conforme
prazos estabelecidos no item 2.2.2. ou para o início de operação do Posto
Poupatempo;

12.4.3. Multa de 5% (cinco por cento) do faturamento mensal, vigente à época da
ocorrência do fato gerador, e, no caso de nova infração, 10% (dez por
cento) do faturamento mensal, vigente à época da ocorrência do fato
gerador, pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do
presente contrato;

12.4.4. Multa equivalente a 20% (vinte por cento) do faturamento mensal, à época
da ocorrência, no caso de reincidência do mesmo fato gerador, pelo
descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do presente
contrato;

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

12.4.6. Impedimento de licitar e contratar com a PRODESP e com a
Administração Pública em geral pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

12.4.7. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a PRODESP,
observadas as disposições legais aplicáveis, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a PRODESP pelos prejuízos
resultantes, decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem
12.4.6., acima;

12.5. Ficará a critério da PRODESP a aplicação cumulativa ou não das sanções acima.

12.6. As penalidades serão aplicadas sem reJulzo da multas previstas no ato
convocatório, após ter sido garantido o ercício do Ireito de defesa e registradas
nb Cadastro Unificado de Fornecedo s do Est o de São Paulo - CAUFESP,
obedecendo-se, também, as disp si - decreto Estadual 48.999 de
29/09/2004.

Rua Aqueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra )r~EFONE: (11) 2845.646 _
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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12.8. No caso de não existirem pagamentos pendentes, a CONTRATADA deverá
efetuar a quitação da multa em até 48 (quarenta e oito) horas contadas do
recebimento do documento de cobrança respectivo, no Departamento de
Tesouraria da PRODESP, na Rua Agueda Gonçalves, n.o 240 - Taboão da Serra-
SP, andar Térreo, sob pena de, em não o fazendo, sujeitar-se aos procedimentos
judiciais cabíveis.

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

XIII - DISPOSiÇÕES FINAIS

13.1. f7.s partes contratantes ficarão sujeitas às normas dispostas na Lei Federal n.O
10.520 de 17/07/2002, Decreto Estadual n.o 47.297 de 06/11/2002 e alterações
posteriores, Regulamento de Licitação na Modalidade de Pregão da PRODESP,
publicado no D.O.E. de 12/03/2003, republicado no D.O.E. em 23/10/2003, Decreto
Estadual n.o 51.469 de 02/01/2007, Lei Estadual n.o 6544, de 22/11/1989 e suas
alterações e Lei Federal n.o 8.666, de 21/06/1993 e alterações posteriores, bem
como às disposições do Decreto Estadual n.o48.999/2004, do Decreto Estadual n.o
49.674, de 06/06/2005 e do Decreto Estadual n.o 53.047 de 02/06/2008.

13.2. CDpresente contrato, a execução de seu objeto, produtos e/ou serviços não
poderão ser cedidos ou transferidos total ou parcialmente, pela CONTRATADA, a
terceiros estranhos a esta contratação.

13.3. A CONTRATADA obriga-se a anuir na cessão ou transferência parcial deste
contrato da PRODESP para qualquer de c' ntes e/ou entes da Administração
Pública em geral, mantidas as mesm condições ele estabelecidas.

13.4.

13.5.

0530
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13.6. As cláusulas deste contrato prevalecerão sempre em relação a qualquer acordo
verbal ou escrito ajustado anteriormente ou posteriormente à data de sua
assinatura, bem como em relação às disposições eventualmente conflitantes com o
edital da licitação que o originou, a menos que sejam expressamente revogadas
pelas partes através de retificação a este contrato.

13.7. O disposto neste contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes,
salvo por meio de Aditivo Contratual.

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

XIV -ANEXOS

14.1. Fazem parte integrante deste contrato:

I~
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ANEXO 111 - Projeto Executivo (Anexo XIII do Editai); j

ANEXO IV - Proposta de - Preços, Planilhas de Implantação, Operação e i
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!ANEXO V - Planilhas de --Custos e Forma ão de Preços (Anexo XI - C do i
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATOS OU ATOS JURíDICOS ANÁLOGOS

CONTRATANTE: COMPANHIA DE PROCESSAMENTODE DADOS DO ESTADODE SÃO PAULO - PRODESP

CONTRATADA: MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITASLTDA.

CONTRATO W(DE ORIGEM): PRO.00.6897

OBJETO: CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇO DE GESTÃO ABRANGENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA
DOS SERViÇOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO
MAUA.

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

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

Taboão da Serra, J ~ de FtlJe {ú:'II...:o de 2016.

CONTRATANTE:

~~ \\. 'M ..

W Pe'5U t}-J\\.......~ ~~

0J Ç..~!?G00 .•'3((..

Cargo

Cargo

Nome

E-mail institucional

E-mail pessoal

Assinatura

Nome

Assinatura

E-mail institucional

E-mail pessoal

Nota;.Modelo publicado pelo TCESP, no DOE de 05/08/2015
t:. v

CONTRATADA:
•

Rua Aqueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6463 - FAX: (11) 2845.6381
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xv - FORO
15.1. As partes contratantes elegem como foro competente o da Comarca de Taboão da

Serra, Estado de São Paulo, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado
que seja, para dirimir as questões porventura decorrentes da execução deste
contrato.

E, por estarem assim justas e contratadas, o presente contrato é assinado pelas partes,
em duas vias de igual teor e forma, na presença das duas testemunhas abaixo, para que
surta os seus efeitos legais, obrigando-se por si e por seus sucessores.

•
Taboão da Serra, .J G de é'vGI\£{f'0 de 2016.

I

~~!I l~
ILif}1 ~. MACHADO

~ /t/;( v1) Superintendente de NovosProjelos
/( "lI Malr.12051-0

COMPA HIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS
qípa9~~~mfit~Mi~ULO PRODESP
Diretor de Serviços ao Cidadão /

flaviojr@sp.gov.\br /
flaviojr .cappelletti@gmail.~om

I

/
./

~ÃO E EMPREITASMAZZINI AO
LT A.

() /1 .
rfJ---.. I<. 1)-VtA (r /)/1./

Newton Roberto Benassi
Matr.: 8.392-6

I Especialista Suporte Gestão . GSC

I

TESTEMUNHAS

s ,
o . 26/26
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ANEXO XI

PROPOSTA DE PREÇOS

Pregão Presencial 014f2014
~I"

~

.~'''' - I~'''''''

;~Q;- I)):)U '-,
Q.. • r"' <:
o FROo.E;::Y .::
''J, '-\LJ ~
.u" ~ I')

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SER~IÇOS DE GESTÃ!? ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRA~OS ~o.)~)~;.F
IMPLANTAÇAO, OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUA ~= .

PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS

Item Total
CUSTO TOTAL DE IMPLANTAÇÃO DO POSTO POUPATEMPO

2.569.048,86Transporte da Planilha" A " - Ref.8 R$

CUSTO TOTAL DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO DURANTE O
2 PRAZO CONTRATUAL R$ 20.076.759,16• Transporte da Planilha" B "- Ref. 19

3 CUSTO TOTAL (item 1 + item 2) R$ 22.645.808,02

4 COEFICIENTE DE BOI - BENEFíCIO E DESPESAS INDIRETAS 1,3168

5 PREÇO GLOBAL PROPOSTO (ltem3 x item 4) R$ /29.820.000,00

Preç~ Total Proposto (valor por extenso): Vinte e nove milhões, oitocentos e vinte mil reais.

PARCELAS MENSAIS DE REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS

WDO 1° mês ao 600 mês

* PERíODO DE VIGÊNCIA DO CONTRA TO = 60 MESES
497.000,001IR$/mês

-
----~'

~jftj-Aáministração e Empreitas Ltda
I

José Roberto Bortoli
Sócio Diretor

Observações:

1) Os preços constantes da Proposta deverão ser expressos com, no m2l:imo, 2 (duas) casas decimais;

2) EstJ planilha preenchida, assinada por represen~an:e lega! do Proponente. deverá ser entregue dentro

do Envelope n'. 1 - PROPOSTA COMERCiAL

3) O custo total de implantação (item 1) não deva exceDer -;2% do custo total (item 3)

•
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Pregão Presencial 014/2014

ANEXO XI-A
IMPLANTAÇÃO DO POSTO POUPA TEMPO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS
DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

• PLANILHA "A"

16.250,28

636.207,05

227.712,00

932.347,40

247.384,50

138.874,43

R$

370.273,20

Custo Total
Descrição dos Serviços

TOTAL GERAL (Ref. 1 + + Ref. 7) Transpor>.ar parn o item 1 da
PLANILHA PROPOSTA PREÇOS

Adequação do espaço fisico do imóvel

Programa de formação e capacitação - treinamento em serviço,
inclusive salários

Comunicação visual

Fomecimento de uniformes e crachás

Execução e montagem do mobiliário completo e acessórios

Implantação do sistema de informática e do sistema de
telecomunicação completos

Fornecimento inicial - Utensílios de uso continuo

Planilha Aberta

Planilha I

Planilha 11

Planilha VI

Iplanilha VII

Planilha 1/1

IPlanilha IV

São Paulo, 10 de dezembro de 2014

c~cs;~~--~~- .....,

VI rWAaministraçãoe E:eí~a's Ltda '1

José Roberto 8ortoli
Sócio Diretor

£~ro ;;..
~ PRO S ';O
~. .' i

1> ,?,j
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Pregão Presencial 014/20'14
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OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS, - - - .
DE IMPLANTAÇAO, OPERAÇAO E MANUTENÇAO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUA

PLANILHA ' B r

2 Planilha IX Folheteria

Custo Mensal
R$

249.484,32

9.436,00

13.367,84

3.989,99

11.572,87

5.000,00

1.400,00

800,00

8.000,00

15.000,00

6.000,00

8.000,00

6.000,00

7.500,00

300,00

~
300,00

346.151,02

Descrição dos Serviços Mensais

Manutenção do mobiliário, acessórios e divisórias

Manutenção da comunicação visual

Manutenção do sistema de ar condicionado, inclusive laudos

Manutenção predial, inclusive sistemas de proteção contra incêndio

Material de consumo - uso continuo nos escritórios

Consumo de água e esgoto

Consumo de energia elétrica

Despesas de telefonia - viva voz

Manutenção dos equipamentos, programas e recursos de informática

Manutenção do sistema de gerenciamento de video e outros equipamentos
de a oio ao atendimento

Material de consumo - processamento de dados

Programa de educação continuada

Reposição de uniformes e crachás

Planilha
Aberta

Planilha X Serviços de apoio

Planilha VIII Administração local da Contratada, Atendimento e Orientação

Ref.

a zrní-Admtrristração e Empreitas L'da
José Roberto Bortoli
Sócio Diretor

• 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

, ;
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IPRODESP
Tecnologia da Infol-maçâo

ANEXO V

PLANILHAS DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
(Anexo XI - C do edital)

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.
INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br

0537

PRO.OO.6897

,:/

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

PLANILHA' , '
2ef. " dê. Planilha "A"

'<.Di:QUAÇÃO DO ESPAÇO FíSICO DO IMÓVEL

Pregão Presencial 014/2014
I

OaJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Gi:STÃO .<,SR.•••NGENDO SERVIÇOS INTEGR.o.DOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
POSTO POUPATEMPO DE MAUÃ

'*

95,04

2.178,00

7.020,00

1.800.00
35.00

1.400,00
785.24

325,00

400.00

5.000,00

8.160.00

80.496,00

47.736.00

12.891,27

17.178,00

836.75
151.04

71/.63
3.114.00

14.616.00

188,80

1.242.78
3.655,00
2.106.00
.387.00

36.901,l.00
6.16~.00
8.Qá5.00

4~05.54
AO.885.00

Preço Total R$
Preço
Unitárfo

Ode

m

un
un

un
un

un
un
un
un

un

m> 344.00 234.00

m> 204,00 234,00

m" 157,00 82,11

m" 7.201 13,20

m 11,00 198.00

m" 7,20 975,0-0

uno 1.00 1.800.00
uno 1,00 35.00
uno 1.00 1.400.00
m' 1.34 586.00

un 1,00 325,00

un 2.00 200.00

un 25,00 200,00

m> 6.80 1.200,00

m i ~/.OO 12.59
m 180.00 17.30

m I 5.800,00 2.521

I m 4.200,00 ~,09

cj 38.00 22.021
ci 4.00 37.751

I Unido

10,00 18,88

1.00 1.242.781
3.00 1.222.00
9.00 234.00

30.00 12.90
30.00 123J.Q!l

385.00 /16.00
385.00./ 21.00
308.0 1"1.581

1 6.5DMO 6.291

/ I /
m" I / 1.00 1.590.001./ 1.590.00
un I 1.00 2.000.Q:l1 2.000.00
un I 4.00 ~ /1.371.00
un II 12.00 .......-7110.001 ./ 1.320.00

un ~oV 320,OOV 9.920,00

I .L I :<' Tl3>.Oll ~I"I ,,'bakl:f.l:0 5.910.00

~ ~:g~~~,;~-f'\~'70"""ri~~J
- ""'"'''A "liIl'flRA Of ,'','O GI&/:,"" '--:0-7422

~

' ~ "'':'IICC •• '\~.: :abelitl
ep fica, a qua/"o f ~ ~ p. ,,;,)enle eópla

.•. n are co , :nal. dou fé
~

.,/ ô'ta1S~1d~ 2 i. Dti., LUl!ll tr
-e.à\éJ<}? 'riS\~ _L'~,. • ~
:l!~~"".\'1

390
\ ,:?"'. '" ~ss.?~~Krd12 "

~, !~'_u illult~/~'rAC, RS3., ~ . J
'~'

-....:-....-

Coifa em aco inoxidável com filtro 6 exaustor axial- áiEa até 3.00 ~
FeCl'1aàura de se:luranca diqiial com senha e c6àiao numê-~co
Banco em concreto pré-moldado, dimer:sõe:: 150 x 45 x 45 em
Suoorte oara extintor de oisc Bm fibra de viàro
Suporte para apoio àe bbciete:: em tub:J de aço galvanizado, diâmetro de
2112'
Guarita de fibra 1e viaro í .20x1.20x2.20m

Tapete drenante. de enrolar, anti-chama, alto trafego, estrutura de perfis
de alumínio, conectares e acabamento em pvc cor cinza e fibras sintéticas
I ccr cinza, REF. TAPEnO o:.: equivalente de qualidade superior

BANCADA

Cuba em ace inoxidável slmoles de 400x340x140mm
Válvula de metal cromado de 1 112'
Trfturador de resíduos
Tamoofoancada em aranito com espessura de 3 em
Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão fundido
cromado
Mão francesa reforçada. Qalvanlzada a fooo. L- 900mm

Kit arejador spray (tipo chuvelrinho)

Armario/gabinate embutido em MDF sob medida. revestido em lamlnado
melaminico. com portas e orateleiras

ELÉTRICA E LóGICA

DESCRIÇÃO

BAFFLES E REVESTIMENTO ACÚSTICO

BAFFLES - RECHEIO EM: Painel de Lã de rocha de espessura 50 mm
(dupla) e densidade de 54 Kglm3, tipo PSE-64 (re!. Rockfibras) ENTRE
OS painéis de lã de rocha: Chapa metálica lisa de espessura = 0,80 mm
ACABAMENTO EM: Chapa metálica perfurada e cem pintura epóxi

Painéis de lã de rocha resinada tipo PSE-48 (Rockfibras), cem
esp.=5Omm e densidade=48 Kg/m3, com acabamento em véu de vidro
brance. Aplicados por pems galvanizados tipo Z e tela aramada
aalvanizada, fio 1mm # 12X32. para prolecão mecânica.

Espuma flexível de poliuretano políéter/poliéster para a~sorção acústica,
espessura de 5.0 em

PISOS

Impenneabilização em argamassa polimérica para umidade e ãgua de
percclação

Peitoril elou soleira em g:anito com espessura de 2 em e largura até 20
em (Baouelel

Eletroduto de ferro oalva'1izado. media de 3.14' - com acessórios
Eletmduto de ferro aalvanizado. médio de 1 112" - com aC9ssôrios
Gabo de cebre f1exivel de 2,5 mm'. isolamento 0.6/1 kV - 90'C - baixa
emissão de fumaça e oases

IGabO de cebre f1exivel de 4 mm', Isolamento 0,6/1 kV - 90'C - baixa
emissão de fumaca e cases
Condulete metálico de 3/4'
Condulete metãlico de 1 112"
Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 1271220 V. corrente de 10 A até
32A
Quadro Telebriis de embutir de 1200 x 1200 x 120 mm
Rack fechado de ;)i50 ;;.adrão meté.lico. 19 x 44Us )::no r:1r.1

Rack fechado padriio metálico, 19 x 12 Us x 470 mm
Guia oraanizadora de cabos Dara rack. 19' 1 U
Patch DaneI de 24 oartas - cate~oria 6
Patch cerds de 1,50 - RJ-45/ RJ-45 ' cateooria 6
Patch cerds de 3.00 m - RJ-45/ RJ-45 - cateooria 6
Tomada RJ 45 para rede de dados. com olaca
Cabo para rede 24 AVvG com 4 oares. cateooria 6
DIVERSOS

392603

400604
400610

371380

370122
660807
660810
662015
690926
690925
690925
400435
391808

380404
380410

392602

342038

9{).00.05

622033
90.00.05
350412
501021

5.6 I

s:
5.5 i

;ta~nl Administra~ij,Q. e.Empreitas Ltda
.,. Jose Roberto Bortoli
Sócio D:retQ!'"

CUSTO TOTAL ( Transportar pa ••" Ref. 1 dó P/anilha "A" )

---- ~--
/- Séo Pauio, 10 decem~~~~ -------......

I ---~-
.

Item Código(')

1.,

1.1 07410.8.3.1Uc

I

I
1.2 07210.8.1.3Ua

1

1.3 320613,
2.1

2.1 32.17.03
I,

2.2 19.01.06• 2.3 90.00.02

3.
3.1 44.06.30
3.2 44.20.64
3.3 90.00.03
34 440206

3.5 440359

3.6 382341

3.7 I 90.00.04

38 230804

4.

4.1
~.2

4.3 I
41 I
4.5 I
4.6 I
4.(

4.8 I
4.9 1
4.10• 4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16-,".
5.1
5.2
5.3
5.4
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Pregão Presencia! 014,1201~o:o=-
ANEXO Xl- C /11"I'<EI\'7-$--

PLANILHA" Ii.a" /o..~5- ~ 3)~5<:~
Ref.2 da Planilha U A fT t.S ~~P~CtJ~2~~

EXECUÇÃO E foliONiAGEM DO fliOBIUÁRlO COMPLETO E ACESSÓRIOS CONFORME LEIAUTE \~~ro-:~.I_.r.:...t
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLAIHAÇÃO, OPERAÇÃo"é-- ..j ...-;"'.

MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

Item Descrição Ref. Unid Qtde.
Custo
Unitário

Custo Total
R$

1. Armários

h

59.658,00

44.608,00

77.456,00

28.080,00

20.072,00

6.092,00

25.764,00

1•. 560,00

7.020,00

11.468,00

12.664,00,

3.00B,00

.0.240,00

16.074,00

34.220,00

4.300,00

82,600,00

2.040.00

B.900,OO

15.900,00

33.74B,OO

34.320,00

8.5BO,oO

10.980,00

1.484,00

10.830,00

2.808,00

2.010,00

10.668,00

4.620,00

2.304,00

1.080,00

97B,OO

656,00

1.276.00

3.166,00

3.00B,ool

5./80,001

2.048,00

3.120,00

2.861.00

423,00

295,00

860,00

1.475,00

680,00

445,00

412.00

2.340,00

1.544,00

1.523,00

795,00

572,00

572,00

572,00

732,00

742,00

722.00

702,00

670,00

762,00

924,00

768,00

1.080,00

1.356,00

6

2

3

20

9

2

59

151

4

3

14

5

3

19

20

60
151

15

61

68

I
1881

3B

1161

5

561

3

pç
pç
pç

pç

pç i
pç I

p; 13

pç...- ----z-
pç 5

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç
pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

;.

AA

AS

ET2

rllR4

CB

CA

CF1 I
CE.2

MRB

~r
BM62

ME2

ME3

ME3.2

ME4

ME4.1

ME4.2

ME5

ME6

ME7

MEB

MRF

B:::62

Bt~C1 I
I BNc21
l EBEV

ES
I 812 I
I 5a10 I

!= n I

. o "

Tabelit ~

RÉ. S.F. CE.4

:~:na!,dou ff CP1

I.

I
~I

~0539

: -

Cadeira giratória baixa com rodízios

"'r;.'

k.

a.

b. Cadeira giratória alta

Me'pa para refeitório 1500x700x755mm(h) /

M4a de reunião redonda d=1200mm, h=755mm (p!4 pessoas) /

Mesa de reunião 2400x10000x755mm(h) (plB pessoas) /

~ lc~~~ /
/

m.

a. Armário alto BOOx500x1600mm(h)

b. Armário baixo BOOx600x730mm(h)

2. Estações de Irabalho

a. Estação de trabalho (1400xBOO) x (1200x600) x 755mm(h)

3. Mesas

a. Mesa de trabalho 1400xBOOx755mm(h)

b. Mesa de trabalho 1200xBOOx755mm(h)

c. IMesa de trabalho 1200x700x755mm(h)

I d. 'Mesa de trabalho 1000xBOOx755mm(h)

e. Mej;a de trabalho 1000x600x755mm(h)

f. Me\,a de trabalho 1000x700x755mm(h)

g. Mepa de apoio BOOxBOOx755mm(h)

h. lv1esa de apoio B00x600x755mm(h)

i. Mesa de apoio 600x600x755mm(h)

j. MeSa de apoio 1200x600x755mm(h)

: "

•

c. Capeira fixa / '-\\,

d. Cadeira de espera, longarina com 2Iug~20 T••..BEU,!,C J~T
e. Capeira de espera, longarina com t1u"gares b~f~XOC .~o; ~'S

. ~ d ". . d . :~~ MU~ff. Barco e veSLlano em ma eira AUTENTICA( n):
1 reprogratica

g. cadeira com prancheta '

:: ::.~:;;r~: madeira (padrão DETRAN) ~~J%ilt ,
b. Balcão modular I r~'~@!!ff!j
c. Balcão modular acessivel b. ~
d. IBi:;lcãc modular de apolo com gave!ê.s (p I., - ", L

e. IBalcão modular de poio com gavesta (p!:lrao Dl; ~ ) v2 ~

i. !831050 de entrega de documentas (padrão DETRf:.,N) v2

g. IBalcão Correspondenle Bancário (antigo NessE' Cc:ixe)

h. ISEilCãO Correspondente Bancário (antigo Nossa CaixE') acessibilidade

O \- '~D1) L lyáícãc especial de vistoria DETRAN

(i p~ 10 P .\ j/ Es,caninho (padrão DETRAN)

Ó (. ?k. ISalcão de inform"ç6as 2p

;; !. Ia~!cão de !;iagem 10p

m. IEscaninho 800(l)x660(H)x250(P)mm

• '1=6'; lSPBTóTAC ('rrái1s'Portar paro Jtem 7. da Planilha !f.b)
"'i •...



•



1111
.B

ANEXO XI- C

PLANILHA "1I.b"
Ret. 2 da Planilha "A n

EXECUÇÃO E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO COMPLETO E ACESSÓRIOS CONFORME LEIAUTE

Pregão Presencial 014/2014c""-,,,=-_
/"';;;. \ E fi:-f"'- _;":<:_\' r: .;'«, .., (_ IV

[o.. \J~~ .'
te!:.r.: r r.;:;' ~;;:..t~~ \ ; ..\- :....- ....~. ~)
\ (f) ~,., --\.~s;,~ ~.:;f:;~
~'{j;'P:j I :~~:'

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E """'< :,'..: ;,-:-'
MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

1.256,13

1.140.00

10.300,00

3.676,00

2.366,00

2.208,00

0,00

200,00

1.459,99

236,00

2.916,00

2.070,00

960,00

28.000,00

460,00

114,00

58,50

220,00

140,00

2.544.00

890,00

39.366,00

1.460,00

15.540,00

890,00

4.900,00

6.240,00

319,48

Custo Total
R$

629.359,30

486,00

1.460,00

420,00

890,00

140,00

156.00

159,74

I

416,71

380,00

100,00

1.459,99

118,00

972,00

115,001

160,00

280,00

230,00

57,00

19,50

110,00

70.00

848,00

890.00

1.030,00

18,38

169,00

184,00

Custo
Unitário

4

2

1

2

3

18

81

1

37
1

35

40

3

2

3

1

2

3

6

100

2

2

3

10

200

14

12

4

2

Qtde.

P9

pç

pç

pç

pç
pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç

pç I
pç
pç

Unid

2.220,00 8.880,00

500.001 500,00

1.550.001 1.550,00

2 500,00 1.200,00

pç 2\ 1.527,95 3.055.90

pç 51 759,001 3.f95,00

pç I 1 2.545,00 ~45,Oq

pç I 1 ,.732,601 /i.732,8(

-;;çj 5 58,00 / 290,00

pç 2 / 48,00 / 95.00 A
p-ç I '~. j .J2G.:J:J / ~.:fo,oo;;/!_

./ '- '" ~ I /783.15,(1.0

;
.~I .'nT'" ~'h;'.....,/l •.•.\c~1 "j' __

; ,~£t~v'~t..,~"",- . .,. .
_::--: - .~S -,' _

.; , ".a; ,.:~ r~'~"h: t ----

R$

pç-~
41

Ret.

EM
Ga

LA1

ClP

ClB!

ClLt

lcon

ClCd

GR4

BT

SCP1

SCP2

PF

PF.1

PF.2

QM

1\G
C~
/

I

~,ou,,"
I,NDRE. S.P
.8:
I . T~"AIi&

p,es~I, •• ':ôp!~

BTp

'\CR

J
I/C01

/ DI

~ DI3

/ / PE

I I.':! ,"",;, ~.

/
/

/
/
I

----
,. T'~'. i
PRAÇADQ

~~ .-.:10540

Forno de micro-ondas

Trocadot de fraldas retrátil

Fogão eiétrico 2 bocas

PATRICIA

Acessórios para sala médica ;~~, r Q

Espelho para sala médica 1.20xO,80m ~~llJE~! 2' $}LI~~~"'II
Maca de'exame, inclusive escada 1"""'" %_u
Acessórios para área de apoio r "n"n., '- .b
Babedouro de pressão (acionamento lateral/ li>:a , ~

Cafeteira automática industrial, capacidade 10 (deF,éliDe dos -
VALOR RECE8!"" no ""~""'('AI'Ãno, ~~~

Porta folder em acrilico com 4 bolsas tamanho AS

Porta folder em acrílico com 1 bolsa tamanho A5 \.

Porta folder em acrilico com 1 bolsa tamanho A4

Quadro rpagnético

Relógio de parede

Carro hidráulico

Lixeira para copos descartáveis

Acessórios

Bituqueira de parede

Cadeira de rodas

Caixa de!sugestões em acrilico

ICorre de chão 450 (l); 400(P) e 1000(H)mm externo

Display Pi!ra pedestal de fila tamanho A4

Displal' para pedestal de fila tamanho A3

Pedestal:para fila com fita retrátil

Porta banner

a.

n.

e.

b.

c.
d.

a.

j.

k.

I.

m.

11.

Item Descrição

c.

I f.

I 10.

I a.
b.

7. De transporte do item 6. da Planílha /f.a

8. Móveis de aço

I a. Estante metálica desmontável reforçada (hmáx. 2,1 Om)

b. Gaveiteiro de aço padrão DETRAN

c. Guarda roupa de aço em módulo com 4 portas

I d. Bancada ide trabalho para manutenção predial

I e. Suporte de CPU 1

I f. Suporte de CPU 2

I 9. Lixeiras I

a. Uxeira de aço inoxidável fixada no piso

I b. Cesto de lixo para papel I área de trabalho

c. Cesto deflixo para box sanitário com tampa e pedal

d. Cesto dei lixo para lavatório dos sanitários, tampa vai.a-vem

e. Uxeiras oontainers

d.

I e.

f.

g.

h.

b.

I 12.

f. Purificaqor de água para copa

Q. Refrigerador duas portas com capacidade mir:ima 06" .!.ODiitros cífr6€Zer

h. MarmiteIro 75 marmitas sistema banho-maria cf c"vaia,,,

i. Dispenser para copo descartável de 200ml

j. Dispensar para copo descartável de 50m!

l~ :V.araLOe,iixaçaQeIDJlareje.. _

~ SUBTqTAL (Transportar para Item 14..da Planilha II.c)~~::,~' •....~ ." ..
y~..;;'tr.,f, ,-,.--

•
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Pre ão Presencial 014/2014

ANEXOX!- C

PLANILHA H H.c ••
Ref. 2 da Planilha "A "

EXECUÇÃO E MONTAGEM DO MOBILIÁRIO COMPLETO E ACESSÓRIOS CONFORME LEIAUTE

.' =<õ;.~~:,;

- ~ 1. ,"\ ~ f\ 7'",i .
....• '"\ Ot -::,.f.. - {\;

--o r" ~ E~,3Pi
"l, ~

'. /( .I) f:.'!,.J ...;>/
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO,

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

~ \

(

. ,\

IItem Descrição Ref. Unid Qtde.
Custo Custo Total
Unitário R$

114. De transporte do item 13. da Planilha lI.b 783.154,10
115. Equipamentos específicos

a. Desfibrilador externo automático c/suporte de parede, inclusive
pç 2 6.150,00 12.300,00eletrodos e reposição de eletrodos adulto e infantil

b. Equipamento de Teste de Campo Visual, Auditivo e Teste de
pç 3 1.790,00 5.370,00Esforço

I c. Negatoscópio pç 3 293,00 879,00

I d. Balança antropométrica pç 3 1.881,00 5.643,00
116. Divisórias

a. Divisória cega h = 1,10, e = O,09m DV1 m2 160,00 350,00 56.000.00
b. Divisória cega h = 1.60, e = 0,09m DV2 m2 2,72 670,00 1.822,40
c. Divisória cega h = 2.14. e = 0.09m DV4 m2 200.00 109,00 21.800,00

d. Divisória mista h = 2.14, e = O,09m DV5 m2 137.50 109.00 14.987,50

e. Divisória cega h = 1,10. e = 0.05m DV7 m2 22.50 100.00 2.250.00

f. Divisória mista h = 1.60, e = O,09m DV8 m2 2,88 880,00 2.534,40

g. Porta de divisória cega h = 2.1Om DP1 10,00 1.243.00 12.430,00

h. Porta de divisória cega h = 2,10, L = O,90m DP1-D 2,00 1.440,00 2.580.00

i. Porta d~ divisória cega h = 1,10m DP3 9,00 993.00 8.937.00

j. Porta dI: divisória cega h = 1,1Om; L = 1,30m DP3esp 1, 60.00 1.360,00

17. CUST0 TOTAL (Transportar para Ref. 2 da Planilha "A") 932.347,40



•



AZZ
Preg60 ?resE:'ncid 014/2014

AJ-léXO Xl. C

PLANILHA ••UI ••
Rel~ 3 da Píanilha r. A r.

Ir~PLANTAÇÃO DO SíS 1EMA DE INFORMÁ TlCA E DE TELECOMUNICAÇÃO COMPLETOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERVIÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

1.091,00
4.000,00
18.150,00

600,00
6.000,00

30.000,00
36.000,00
18.000.00
6.000,00

30.100.00
8.000,00
10.000,00
20.000.00

13.860,84
4.494,00
11.948.00

19.449,36
14.033,04
13.530.00
16.823,80
4.019,15

3.100.00
2.237,30
10.747,44
16.000.79

70.00
16.854.80
5.994.00
766,95

2.620.00
2.998.00
8.050.00
1.900,00
2.600.00

636.207.05

184.800,00
16.871,68
74.496,90

Custo Total
RS

'\
J

J
/

/

1.091,00
4.000,00
550.00
600.00

2.000,00

3.241,56
1.169,42
205,00

2.403,40
4.019,15

4.300,00
8.000,00
10.000,00
20.000,00

2.310,14
749,00

11.948,00

15.000,00
6.000,00
9.000,00
1.200,00

3.300,00
2.410,24
12.416,15

Custo Unitário
RS

1.550,001
1.118,65
5.373,72
16.000,ZB
./lO.OO

/'16.854,80
/ 999,00

/ 255,65
I I 262.00
I 2.9ood>____ 1. -LS6,oo

/.900,09
/1.3Q0J0

7

6
7

6
6
1

2
6
2
5

7
1
1
1

2
2
2
1
1
1
6
3
10
1

56

1
1
33
1
3

6
12
66
7
1

Qtde.DescriçãoItem

1 Desktops e Servidores
a. Configuração I - Deslctop All-ln-One
b. Configuração 1/ - Micro PC
c. Configuração 111 - Servidor de Rede
2 Impressoras
a. Configuração I - Laser mono
b. Configuração 1/ - Térmica
c. Configuração UI - Multifuncional A3
3 Equipamentos ativos de rede
a. Configuração I - CORE
b. Configuração 1/ - Workgroup Po::
c. Configuração UI - Controladora Wireless
d. Configuração IV - Access poin!
4 Comunicação de voz
â. Link E1 Fracionado 15 troncos 50 Jornais DDR
b. Sistema de telefonia IP
c. Aparelho telefõnico IP
d. Aparelho faxphone analógico
e. Ata SIP IP
5 Softwares
a. Microsoft Windows Server 2012 STD E N
b. Microsoft Office 2013 STD BR
c. Antivirus Corporativo - Des"top Windows
d. Antivirus Corporativo - Servidor Windows
e. Software de backup - Servidor Windows
6. Sistema de Gerenciamento de Vídeo
c. Câmera dome fixa TCPIIP
b. Cãmera dome móvel (PT7) ICPilP
c. Sistema de gerenciamento de vídeo
d. Dispositivo de armazenamento em massa - Storage
7. Outros equipamentos
a. Pocl:et PC
b. Tablet PC
c. Scanner duplex de alta veloGidade
d. Console gaveta KVM e cabos KVM
e. Testador de cabos UT? categoria 6
f. Unidade Backup externa para servidor Rack
g. Rádio comunicador
h. Leitor biométrico
i. Teclado de opinião
j. Projetor multimidia
k. Tela LED 32"
I. Tela LED 46"
m. Tablet de avaliacão I
8. CUSTO TOTAL {Transportar para a Ref. 3 da Planilha •Vl R$ / /

~~-- ÚTA8ElI/,OOEIl~~IOANORl:

,I" . _ c: ..;,. ,~~~I~~~~~R~:~:\::~~:~~:O::~:I~
- AUTEltnC AO - ten c e p-.senlE CÓP',

reprogmfi a qual ntere 10 .., - v

'----- ~:::i~~=:::~~~O e EmpreltêsL:6z 'l,"; DE '~"'#!jr~r __~í-t'ml. ':I<'~.
Sócio Diretor IVll .~n==- ~~Lí

~

S.L:~!"I_:,e ô(\3ras\~ ':I1~
j .. - " '2390~ *'.•..'-m ~~

C'e'I'- - -&~
1 I ',X~.
'AI II~A nRC1~r
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Pregão Presencial 01412014

ANEXO) •..•!. C

FORNECIMENTO INICIAL - UTENSÍLIOS DE USO CONTíNUO

PLANILHA •. rv ..
Ref. 4 da Planilha ••A ••

~<.~t:JEf.t~;..<.
/J7~~' •...•• ~

/t4':" ,'}..' "~ <J«y
ia.. J './J. \t '- "01'"',O ,~,r r.r',,'- '.~r'-,'t.« :- r', --' -:' :--; '.. 2,i'~>n lU ,:-:1'
" ú:,.. Ir r)/;

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERVIÇOS INTEGRADOS DE .-,,:':: .\J. .<'••;'
IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

Item Descrição Quant. Custo Custo Total

'1. Pasta plástica colorida 150 10,50 1.575,00
2. Pasta-guia em polipropileno, para assinatura da FIC 6 3,50 21,00
3. Carimbos diversos 85 15,00 1.275,00

~. Grampeador de mesa 12 6,50 78,00
5. Perfurador de papel 10 5,80 58,00
6. Tesoura para papel 20 2,20 44,00
7. Almofada para carimbo-entintado 24 4,60 110,40

8. Tábua de apoio para coleta de impressões digitais 4 10,00 40,00

9. IBisnaga tipo mostardeira 4 2,00 B,OO

10. Sacola de lona para malote 4 38,00 152,00

11. Pasta fichário 4 argolas - preta 12 14,00 168,00

12. Senha manual plastificada 2.650 0,25 662,50

13. Apoio de punho para teclado 170 29,00 4.930,00

14. Mouse pad 170 26,00 4.420,00

15. Subtotal (1+2+ ....+13+14) 13.541,90

16. Diversos (régua, apontador, borracha,etc.) - % do item 15 20,00% 2.708,38

17. CUSTO TOTAL (item 15 + item 16) - íransportar para a Ref. 4 da P/anilha "A" R$ 16.250,28

_'O .'010, 10 de."'Ts,- _
I ~--,~

~
"'---MaZzilli Administração e Empreitas Ltda

José Roberto Bortoli
Sócio Diretor
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ANEXOXT-C

PLANILHA n V ••

ReI. 5 da Planilha • A •

IPROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CONTEMPLANDO O CONTEÚDO DOS MÓDULOS CONCEITUAL, COMPORTAMENTAL E EM
SERVIÇO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERVIÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÃ

J

-.~(/ -;;-;;; I

I

17.028,00

774,00

24.417,78

9.798,88
555,32

29.038,68

1.487,94

24.198,00

í3.565,00

3;.278,00

1.952,00

6.430,00

11.5;4,00

21.941,92

13.566,00

17.442.00

10.898.16

Custo Total
R$

O = AxB"C

t , . f 6" "1.•..

300,99 5.417,82

~7.Z64,50

323.00

323.00

323,00

643,00

I
643,00

Custo
Unitãrio R$

C

9

Totel
de dias

BA

66 2 129,00
3 2 129,00

111 2 109,99

66 2 219,99
3 2 24/,99

111 2 109,00

57 6 109,00
3 6 109,00

52 2 94,22
3 I 2 I 94.22

52 2 210,98

7 4 389,22

Quant.

."'"' * - . - • ~._ ~- .
~~IJj .,~

Programas de Treinamento
I

1. TREINAMENTO CONCEITUAL

1.1 Módulo I - Geral

a. Postos de Trabalho da CONTRATADA (*)

b. Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade Poupatempo

1,2 Módulo 11- Parceiros (Banco, etc.)

a. Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade Poupatempo

2. TREINAMENTO COMPORTAMENTAL

2.1 Módulo I - Geral

a. Postos de trabalho da CONTRATADA(*)

b. Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade Poupatempo

211 Módulo 11- Parceiros (Banco, etc.)

a. Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade Poupatempo

3 ITREINAMENTO EM SERViÇOS

3,1 Módulo I - AVI'. - Sala de Treinamento

a. Postos dé Trabalho da CONTRATADA (*)

b. Ocupantes dos postos de trabalho sob responsabilidade do Poupatempo

32 Módulo 11-Treinamento Prãtico (Posto Escola)

fi. IPostos de Trabalho da CONTRATADA (*)

t1- IOcupantas dos postos da trabalho sob responsabilidade do Poupatempo

3.3 IMódulo 111- Treinamento Presencial CIRETRJ..N

li Postos de Trabalho da CONTRATADA n
3.11 Módulo IV - Treinamento Presencial - Acessa São Paulo

Item

a: Postos de Trabalho da CONTRATADA n
4: TREINAMENTO EM SERViÇOS GERENCIAL

4.1 IMódulo I - AVI'. - Sala de Treinamento

ai Poslos de Trabalho da CONTRATADA (*)

4.2 !MódulO 11- Treinamento Prãlico (Posto Escola)

ai Postos de Trabalho da CONTRATADA (*)

4.3 Módulo 111- Treinamento Presencial CIRETRJ..N

i:r. . , . -. '1. :--;1;11••• , !'.r. t (3'5'4,4'7 .'1.

fi

i
I

9 .......r o~

1/ I )
/ 7 6 /

/ /
aJ Postos de Trabalho da CONTPATADA (*) / 7 6 /

5! TREINAMENTO TÉCNICO DE INFORflÁTlCA / I .£..
5. J IMódulo 1- AVI'. e Posto Escola /.........- V )
e. IPostos óe Trabalho da CONT?AIADA(") I / 2 / ~

5.2 IMódUlo 11- Montagem do Posto Novo I / / V
a. jpostos de Trabalho da CONTRA ,ADA n V / 2/
SllTREINAMENTO DEA - DESFIBR1LADOR /" / /

e.1 I?Ostosd6TrabalhodaCONTR-'\TADA{*) /" / / 18 1

~ 7' I CUSTO TOTJl.L {Trr.nSP"rtar~R~.!-.JBgLI~~!'¥!Jlhf',:K)/.. ,RS..,..\ 1 (O) Inclui safãrios da Contratada na fase de treinament~~£~po CA .0 3 - M:TO ANn~E -_~:
;"\••• ' / (*) E oe responsao,lidede da CON;':U,T.'DA o oua~!'dad&l;!llf.\Q,~o ~ J.Qêr~r'B~Illtsl\;s4rt'e Trabalho
V . .~_'" . IAilICII, MOftlRA _ll.ÕU]~J" 'eoeD,~1 I n"2s--csndiÇ2es "9,das no C,",""",,- f,UTENTI::AÇ. 1,<.0o P'oo""" coP'

• '::"'I -ri. P- I -O' d"'- Ioir..;r.: 2"- r.tpf( .•.'gr~hcil Qual oi1!ere .00"9'fI<l c1rllJ \ __ ~.~..$I ~<" ouo,' oe •• emm~.o~: u,~ '- .... ,'" -- t nalC; '-.. " ?Bole .a__~

\ I - ~ _ [~~~'. L J }'OOll'1t.. 'J< 11,.- _ .
'J:", ••.•••i ~ .6.f'4"",i "r..j.l"1Of':5, U'l: EmorEitas Ltc!c; ,~~ \ ••

JosJ Rob<.rto Bortoli Em l est.0 •••• .
SÓCit. Oirt>tor I ~ ,,' I

• Felt..,,,, "':v':\ .'
VALOR RECE-B!DOPí AUTt~::(;A')O RS 3.3r
A
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Pregão Presencial 01412014

ANEXO Xl. C

PLANILHA ••VI •.
Rei 6 da Planilha nA n

FORNECIMENTO DE UNIFORMES E CRACHÁS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

f'
I

0545

Custo Unitãrio Custo Total
Item Descrição Quant. Unido RS RS
1. Uniformes

1.1 \ocupantes de Postos de Trabalho sob a responsabilidade da 164 kit 483,69 79.324,77
PROD SP

1.2 Postos de Trabalho da Contratada

a Administração do Posto 11 kit 483,69 5.320,59

b. Postos de Trabalho (Multitarefa) 57 kit 483,69 27.570,33

1.3 Subtotal de uniformes 112.215,69

2. Crachás individuais

2.1
Ocupantes de Postos de Trabalho sob a responsabilidade da 164 pç 15,00 2.460,00
PRODESP

2.2 Postos de Trabalho da Contratada

a. Administração do Posto 11 pç 18,00 198.00

b. Postos de Trabalho (Multitarefa) 57 pç 15,00 855,00

2.3 Subtotal de crachás 3.513,00

3.
Perdas elou reposições na fase de implantação 20% 23.145,74
( o +

4. CUSTO TOTAL (item1.3 + item 2.3 + item 3 ) - Transportar para Ref. 6 da Pianil 138.874,43

- --
(

- São Paulo, 10 de dezeffiõra-d~- -

~ --
~ --

fíliezzlOl Admíííistrãção e Empreitas Ltáe
José Roberto 8ortoli
Sócio D~re:toi
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ANEXOXl.C

PLANILHA •• VII ••

Ref. 7 da Planilha HA •.

COMUNICAÇÃO VISUAL

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

} ,

15.240,00

4.950,00

21.500,00

6.100.00

7.250,00

351,00

1.855,00

7.085,00

5.950,00

2.650,00

1.350,00

2.5/0.00

3.700,00

910,00

4.100,00

7.020,00

2.790,00

2.700,00

11.040,00

200,00

240.00

460,00

50,00

200,00

350,00

3.100,00

23.100,00

450.00

1.820.00

11.362,:iil

2.025,09 '-J'
9.450,00 .I'T""'-.-

22.162,50r~IJ
227 .712,0&1..t1: -

j

Preço Tatal
R$

15.300,00

16.850,00

4.350,00

7.060,00

:... ~, -
~.~,:;~, '1\. ,~'"

.. - _ ~ \

0546

Produto

: .•':.

CódigoItem

: .

Medidas Unido Quant. Preço Unitário
(L"Hrn) R$

1 I Toll Tolem Back-lighl1 4.40"1.20 pç 1.00 RS 15.300.00

2 FRL PAR Fronl-Iightde parede 2.20x3.20 pç 1,00 RS 16.850.00

3 LC Lelra CAIXA l,OOxl.40 pç 1,00 RS 4.350,00

4 LAR Letraem acrilico m2 2,40 RS 2.950.00

5 PI Placainslilucior.al 0,70,,0,70 pç 12,00 RS 1.270.00

6 PUExl Placabandeiraexternacom suportelubularh = 3,60rn O,80xO,80 pç 3,00 RS 1.650,00

7 PUPL Vis Placade vistoriaexterna 10,70x4,90 pç 1,00 RS 21.500,00

B I QOext Quadroexterno O,80xl.90 pç 2,00 R$ 3.050,00

91 Oirinll Oirelórioinlemo l,60xl.90 pç 1,00 R$ 7.250,00

101 AON Faixaadesivaparavidro O,05xl,00 pç 13,00 R$ 27,00

11 FU 1 Placaface única1 l,OOxO,18 pç 7,00 RS 265.00

121 I FU 5 Placaface única5 2,OOxO,26 pç 6,00 RS 1.181.00

13 Pselor Placade selor O,80x2,OO pç 4,00 RS 1.490,00

141 PL BAL1 Placabalcão1 O,20xl.00 pç 10,00 RS 265,00

15 PL BAL2 Placabalcão2 0,12>:1,00 pç 6,00 RS 225,00

161 OIR 1 \placa aéreadirecionalduplatace 1 2,ooxO,48' pç 2,00 RS 1.285,00

17 I OIR2 IPlaca aéreadirecionalduplaface 2 I 2,OOxO,50 pç 2,00 RS 1.850,00 I
18, I Band Iplaca Bandeirainterna O,40xO,53 pç 2,00 RS 455.00 I
~Ig InfITem Toteminformaçõestempoi"ã. •..ias 1,BOxO,SO pç I 1,00 R$ 4.100.00 I
20 PUAP Placade apoioe segurança O,25xO,25 pç I 78,00 RS 90,00

211 PUSegl PlacaSegurança 0,25xO,25 pç I 31,00 RS 90,00

22 PUSeg 2 Placa Segurança2 0.25xO,13 I pç 1 30,00 RS 90,00

23 SllId/1 Tubo identificaçãode mesa d=O,10 I pç I 69,00 RS 160,00

24' AOl AdesivosCorrespondente 0,20,,0.20 pç I 5,00 RS 40.00

25 i AD2 AdesivosValid 0,17xO.H pç I 8,00 ~ 30.00

26 A03 Adesivossalade examete6rico O,lhO,H 1 pç ~6.00 R$ '\ 30,00

27, I AD4 Adesivasatendimenloacessivel O,17xO,17 ~ 1 2,00 RS J 30,00

28 AD5 AdesivaLogo O,45XO,O/ pç 1 1,00 RS / 200.00

29, AO/Linf Adesivos Informalivode entrada 0,15Jjf,15 pç 12,00 RS 30.00

30 SU=ug Tolem com caixade sugeslôes O,¥x2,OO 1 pç 1,0P RS 3.100,00

311 1 TS ITesleira dasgrelhas 1- 0,30 i m 1~00 RS 150.00 I
32 I '>.0Vinil IAdesivoem vinil 11 ~2 I /) 3,00 RS 150,00 I
33 I PL, atil IPlacade seguran'fatátil 1'~,03 I pçA/ 28,001RS 65.00

34 I PINEL1 Painelde parede ..-/Í I ..II'í:V1 22,501RS 505,00

I 35 I BANC IBancadado painel / i A /m I 4,501RS 450.00 I
:ti 1".:'- I 36! Psen ,PalOelde senha /" 1 1,0(J>:o,4"o/l pç I 7,:01 RS 1.35~,00 I

~ ) ,. ~ I 37 ~ Pin! IPinturaao logoem ca",a 0'''2"'' / / / m2 22,001RS 980,03 I
~ PFI. E JJ ~ \I <y' ICUSTOTOTAL (Transportar para Ret. 7 ria PI<F.!lM1~9 DENOTAS__S~T0 "NU", R$ I
~ /1)~"----- --'- - -. _ CENTRO - CEPoO!r.'10- O•. no: 4436.742, ,~.<Jl.

"::i " \. t,UTEN''':;AÇA-::) - "tenl O" • ':~o-..,:.,Q'l:-' '.;r ~ ....,'- repr"9raflca~êJ'tu enter ~•.. ~._<'_. e)~Br~Sl- "I,":
- \ ----... 'l'TAllEL • " 1':~11~.""'.1.$90\"'. c. ~~

t:OTASCE .-' i-OH. 'ú'l ...,. ~ " ....'~ .-r,~ifl •.Aámi<Hstfaçcl>-e-EmprêÍta".L:~" 5.ANOR£: -{ 'ii' ~ .
Jc:;~Rc:b.'3:~CB'3rto!i \:oi
Sócio Dire-tor \.. ' AEmTe o .•••••••••. ,-,.,. --- -' -

Felipe uv~ Oélntos
VALOR RECEB1DOPI AUTe/T1CAÇÀO RS 3.3~

I





Pregão Presencial 014120,4

ANEXO XI. C

PLANILHA ••VUl ••

Ref. 1 da Planilha "B"

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA CONTRATADA, ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO

-~~.-
~;~~.,~1'.~1\~~,~

i {"-' ••••• /\~;~~:~'~~;~
,(),O - )(.!,"'J",,;::_,<.f-- .

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E--)
MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

Item CARGO I FUNÇÃO
Quan!.

Custo do Posto de Encargos Sociais Custo com
Trabalho Encargos R$

83,00%

(a) (b) c=bxES d=b+c

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DO POSTO POUPATEMPO (')

Custo Total
R$

(a) x (d)

,. Administração 4.000,00 3.320,00 7.320,00 7.320,00

2. Coordenação de Atendimento 3.000,00 2.490,00 5.490,00 5.490,00

3. Assistente de Atendimento 2.400,00 1.992,00 4.392,00 4.392,00

4. Coordenação de Recursos Intemos 2.400,00 1.992,00 4.392,00 4.392,00

5. Assi~tente de Recursos Internos 2.400,00 1.992,00 4.392,00 4.392,00

6. Sup6rte Administrativo 2 1.800,00 1.494,00 3.294,00 6.588,00

7. Atendimento Especializado 2 2.200,00 1.826,00 4.026,00 8.052,00

8. Infonpática 2 2.200,00 1.826,00 4.026,00 8.052,00

9. Bene;ficios (Vale transporte, vale refeição, etc.) 11 475,68 5.232,48

10.
I Custo Total de Postos da Administração Local n R$ 53.910,48

ATENDIMENTO E ORIENTAÇÃO (~I

Custo Total dos Postos de Atendimento e Orientação

1,. flfourritarefas

12. Ben~ficios (vale transporte, vale refeição, etc.)

13.

1.487,00

709,91

1.234,21

R$

2.721,21 155.108,97

40.464,87

195.573,84

14. CUSTO TOTAL MENSAL (item ;0+13 l-Transportar para Ref.; da Planilha" B"

Sáo"Pãiilo; 10de Oe'tlml~ ~ _

( , ~-~
'~l ''-.. - t'~

MaLZini Administraç~.EreltasJ-tda---
Jos "Robarto-BOii.õ!l
Sócio Diretor

'! TABEL.
t:OTASDE
S. AIIDR~

0547

249.484,32





Pregão Presenciai 014i20í4

ANfEXOX{ - C

PLANILHA "IX"
Ref. 2 da Planilha "i3 n

DIVULGAÇÃO. FOLHETERIA DURANTE A OPERAÇÃO

~ • o-o __ .:~

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO,
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

Item Descrição
Consumo

Custo Unitário Custo Total
mensal médio R$

1. Folder geral do posto (unidades) 1.700 0,44 748,00

2. Folder do e-poupatempo I Acessa SP (unidades) 1.200 0,65 780,00

3. Filipetas de serviços individuais (10 modelos) 18.000 0,17 3.060,00

4. Filipetas de conservação do RG e de conservação da Carteira de 7.400 0,12 B8B,OO
Trabalho
1"lfI''';:';:'U'' u'v"';:'u;:' flcu" U o,,,"u,I,,,,,,,u. ,lvIlO" uI:'

5. senhas de retomo, protocolos (agendamento, licenciamento CNH), 18.000 0,22 3.960,00

6. CUSTO MENSAL (Transportar para Ret. 2 da Planilha "B")-R$ 9.436,00

São Paulo, 10 de dezembro de 2014

~
Mezzinr-Aáministração-e-Empreitas-L-toa-_.
José Roberto Bortoli
Sócio Diretor

(1548 .'.
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ANEXOXl- C

PLANILHA •• X ••
Ret. 3 da Planilha .•B •

SERViÇOS DE APOIO

Pregão Presencial 01412014
v7.f;;~...

;c~,?- 't-(\,,~'

~/~ '" 1",1." <:",.I~'<' \-L.Ll .r'.,t::. ': j-
{,-oi':"!: ,~;~~!r : ...t,<:(, ,_I... - I'"':J ~_.
ttO \ I ".,
\ ,S; \,f-' -"--~<::,- ,,/'\ \ ./;
'\,.:..•.~,..•...•-1 \_ .•..•..•........-" ...: --,.'

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO ABRANGENDO SERViÇOS INTEGRADOS DE IMPLANTAÇÃO:" .-I
OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO POSTO POUPATEMPO DE MAUÁ

Item Descrição dos Serviços QTDE. Custo unitário Custo Mensal
RS

Transportes

Veiculo, preferencialmente de fabricação nacional, versão básica da
a. linha e adequado ao transporte misto de cargas leves e de mês 4.000,00 4.000,00

passageiros

b. Operação e manutenção do veiculo (2.000 km/mês) mês 4.000,00 4_000,00

1.1 Subtotal de transportes 8.000,00

2 Ma~rial de consumo - Sala Médica, Copa

a. Pa~1 higiênico (roia c/300m .. 1" quaiidaáe)-fardo c/8 rolos 28 faráos 31,00 868,00

b. Papel toalha para uso em copa/sanitários (Bobina 20cmx100m) 420 rolo 3,56 1.537,20

c. Sabonete liquido para saboneteira, galão de S litros 41 galão 13,00 533,00

d. Lençol hospitalar (rolo 70cm x SOm), caixa com 10 rolos caixa 35,00 35,00

2.1 Su~total de material de consumo 2.973.20

3. Material de consumo - Diversos (% sobre item 2.1) 20,00% 594,64

4. Despesas de seguros - edificaçãol mobiliáriol equipamentos mês 1.800,00 1.800,00

5. TOTAL GERAL (itens 1.1 + 2.1 + 3 + 4) - Transportar para a Ref. 3 da Planilha "8" 13.367,84

0549

~~-
(SãO Paulo. 10 de deZrro-de..~ __ --- ---.......,

l I 'c '

'--- ~
Mazzjni Administração e Empreitas Ltda
José Roberto Bortoli
Sócio Diretor•
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ANEXO VI

MODELO DE ORDEM DE INíCIO DOS SERViÇOS

SCN ./201
/ /------

À
MAZZINI ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTOA.
Att. xxxxxxxxxxxxx

ORDEM DE INíCIO DOS SERViÇOS - PRO.OO.6897

PRO.OO.6897

Inform~mos, nos termos do subitem 5.1.1. da Cláusula V - OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA PRODESP, que os serviços do objeto do contrato referenciado
- prestação de serviços de gestão abrangendo a execução integrada dos serviços de
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, deverão
ter início no dia XXlXXJXXXX.

Para a execução do objeto contratado deverão ser observadas e cumpridas todas as
I

cláusula e condições estabelecidas no Contrato e ANEXO 11 - CADERNO DE
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

• COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE
DAE:>OSDO ESTADO DE SÃO PAULO

PRODESP

De acordo.

/
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ANEXO VII

PRO.OO.6897

•

CRONOGRAMA DETALHADO DE IMPLANTAÇÃO DO POSTO POUPATEMPO

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

0551

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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CRONOGRAMA DETALHADO POSTO MAUÁ

I ATIVIDADE fVlES
1 2

I ~ ADEQUAÇAO DO ESPAÇO FISICO
:A- Adequação do espaço flsico e da infraestruturaa - Execução da infraestrutura' Cabeamento: Elétrico' Lóqica
I~- MOBILlARIO

IA _ Divisórias, mesas e balcões
a 1 - Apresentação dos protótipos para aprovação
a2 - Fabricacão e Entrega
a3 - Montagem das mesas e divisórias
B - Cadeiras, Armários (aço e fórmica), acessórios - Fabricação' Entrega

- Bancos, Aparadores de granito, Lixeiras de aço - Fabricação' Entrega
I 'I - SISTEMA DE COMUNICAÇAO VISUAL
tlpresentação dos protótipos para aprovação

abricação 'Instalação
'" - EQUIPAMENTOS ESPECIFiCOS

- Desfibrilaaor e equipamentos para as salas médicas - Fabricação' entrega
- TELEINFORMATICA
- Conclusão do Cabeamento Estruturado - Depende da Obra Civil
- Instalação do DG e Cabo de Entrada da Concessionária - Depende da

oncessionária Telefônica
-Instalação do PABX e ativação do link de voz

- Conclusão da instalação da Solução de rede - Depende da conclusão do
abeamento IEstruturado
8 - Conclusão da instalação dos equipamentos de Informática - f'v1icíocompütadorest

!~ervidores, Impressoras etc. - Depende da conclusão do Cabeamento estruturado e da
~~olução de rJde
!F - Instalação do sistema de CFTV e disponibilização do acesso remoto às câmeras

!ara a PRODESP
~ - Conclusão do CPD (energizado, com ar condicionado, no-break e com as obras

,alizadas) I
- Configuração dos sistemas pelos técnicos responsáveis dos órqãos I instituições

I - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO
-Instalação das telas de senhas
- Testes I

~

\I - SERViÇOS DE APOIO ../""- .•..•..
- Iransportes I Inicio da operação /' )
lU - POSTOS DE TRABALHO / I

I) - Equipe da Contratada / /
'é 1 - Processo Seletivo I ~ /)

hfé 2 - Contratação / // ,
:~3 - Apresentação da IistaQem completa /" //
i - PROGRAMA DE FORMAÇAO E CAP~AÇ O //

If ormação e ~apacitação de todos o~tes de po\t#e trabalho do Posto equipe dos 1/
" mãos/servidores oúbJicos e eouin. - . d~ - -, ."".."~ V ~>P • A R£ - S.P

CENTRO. CEPoOg~l(4J F0t1~~~2 r ~ .-PATRIOA MOREIRA Of M" (AB~M - Ta lia
AUTENTICAÇAo • I,eo a p'€Senle c6pl.

I, I•••••••.•••• "' .~ ••• '"" 00'" ~ r.,-.. A r ~~Q~aL1~ • V;f~7fV 2' TABa. --. \!,l .' fãsÜ;. -
t:or~DE EI. ' ~" :::::;..---.
s. ANDRt '11' .' ."

~.~ .' :~ (
,~ •••• o,~ EmTes ~l

~

-~ .
~Ol Felipa UUl:> ~anto ~.'

VALOR RECEBIDO P; AUTENTIC RS 3.38
I /

055.2
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ANEXO VIII - MODELO

TERMO DE ENCERRAMENTO E OUTRAS AVENÇAS AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS DE GESTÃO
ABRANGENDO A EXECUÇÃO INTEGRADA DOS SERViÇOS
DE IMP'LANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
POSTO POUPATEMPO MAUÁ, FIRMADO ENTRE A
COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO - PRODESP E MAZZINI
ADMINISTRAÇÃO E EMPREITAS LTDA.

PRO.OO.6897

PRO.XX.6897

duas) vias de igual teor e forma,

_____ de20

~8'
R", Ag"'d' G,""I~,. 240 - T,b", d, Som - SP - CEP 06760-900 -TElEFONE, (11) 2845.8463 - FAX, (11) 2845.5381 /

I INTERNET: www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.Qov.br •

1.1. As partes, de comum acordo, consideram
I de 20_, permanecendo

remanescentes.

Pelo presente termo, de um lado a COMPANHIA DE PROCESSA O DE DADOS DO ESTADO DE
SÃO PAULO - PRODESP, com sede no municipio de Taboão d Serra Estado de São Paulo, na Rua
Agueda Gonçalves, n.o 240, inscrita no CNPJ/MF n.o 62.5 7.929/00 j-35, doravante designada
simplesmente PRODESP e, de outro lado, MAZZINI ADMINIST çÃO EM EITAS LTDA., inscrita no
CNPJ/MF 45.517.604/0001-48. com sede na Rua Marconi n.o 131 c nju 03 j - Centro - São Paulo-
SP - CEP 01047-910, doravante designada simplesmente CONT T DA, epr sentadas neste ato por
seus representantes legais ao final designados e assinados, resolve e erra o c trato de prestação de
serviços I de gestão abrangendo a execução integrad os se iço de pl tação, operação e
manutenção do Posto Poupatempo Mauá - PRO.00.6897, e nte a s gui e clá sul e condições que as
partes mutuamente aceitam e outorgam a saber:

1.2.

E, por estarem assim justas e contratadas,
na presença de 2 (duas) testemunha

TESTEMUNHAS:

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.Qov.br
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ANEXO 11

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
(Anexo XIV do Edital)

PRO.OO.6897

I
Rua Aqueda 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

055;

, <

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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Tecnologia da Informação PRO.OO.6897

ANEXO 111

PROJETO EXECUTIVO
(Anexo XIII do Edital)

DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E MEMORIAIS DESCRITIVOS

085.: Em meio magnético

r~:
y

i
~ /'

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6463 - FAX: (11) 2845.6381/I 055 SINTERNET: 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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ANEXO IV

PRO.OO.6897

•

PROP'OSTA DE PREÇOS, PLANILHAS DE IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
(Anexos XI, XI - A e XI - B do edital)

Rua Agueda Gonçalves, 240 - Taboão da Serra - SP - CEP 06760-900 - TELEFONE: (11) 2845.6463 - FAX: (11) 2845.638JY'
I O5 5 7INTERNET: 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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ORDEM DE INíCIO DOS SERViÇOS

CNP.EX.005/2016

16/fev/2016

À
Mazzini Administração e Empreitas Ltda
Att. Flávia Gouvea 8i1ia

l,i

/
ORDEM DE INíCIO DOS SERViÇOS - PRO.OO.6897

Informamos, nos termos do subitem 5.1.1. da Cláusula V - OBRIGAÇÕES E
RESPONSABILIDADES DA PRODESP, que os serviços do objeto do contrato referenciado
- prestação de serviços de gestão abrangendo a implantação, operação e manutenção do
Poupatempo Mauá deverão ter início no dia 01/mar/2016.----~~--_.---..•

Para a execução do objeto contratado deverão ser observadas e cumpridas todas as
cláusula e condições estabelecidas no Contrato e ANEXO 11 - CADERNO DE
ESPE81FICAÇÕES TÉCNICAS.

I'- ~~ .~~( ~~~~.~~
'" ~~'?,

I s~~
'ê-~

COMPANHIA ,?E ~SDCESS~ ENTO DE
DADOS DO Es:r'ÁDO DE SAO PAULO

PRODESP

De acqrdo.
I

16/fev/2016
I

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

05 R

mailto:www.prodesp.sp.gov.br-prodesp@prodesp.sp.gov.br
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Caderno de Especificações Técnicas~~DESP
Tocnoloc1a dI lnrornttloç1io

------~

2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES POUPATEMPO 'I

3. RESPONSABILIDADES NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS

POUPATEMPO : 10

4. INSTITUIÇCES PARTICIPANTES, PRINCIPAIS SERViÇOS E ATIVIDADES DE

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 26

5. ESPAÇO FfsICO 3 J

6. MOBILIÁRIO .34

7. COMUNICAÇÃO VISUAL. ..37

8. TELEINFORMÁTICA 39

9. EQUIPAMENTOS ESPECfFICOS : 50

10. ESPECIFICAÇCES A SEREM OBSERVADAS NA PRESTAÇÃO DOS SERViÇOS DO

POSTOPOUPA'rEMPO 56

11. PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 77

12. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA 1\6

J 3. UNIFORMES 90

. J 4. CRACHÁS.............•.................................................................................................................................................................105

15. SERViÇOS GERAIS DE APOIÇJ 106

16. FOLHETERIA DE INFORMAÇÃO E ORIENTAÇÃO AO CIDADÃO 109

............................................. :.................................. . IJO

18. RECEPÇÃO AOS MtiJICOS CREDENCIADOS PARA P TAÇÃO DI> -lWIÇOS NO
DETRAN .

ANEXO 7A

ANEXO 8A

ANEXO 9A

I'oslo POllflatempoeMI

-SUMÁRIO- -- -,

1. OBJETO ....3

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

-

POUPA TEMPO MAUÁ

~~DESP
Tecnologia d3 Inrormaçfio

CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS





Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAuÁe.
áreas externas, e de_ar_ _k. Manutenç!.o~as instalações prediais, inclusive das

condicionado;

Proporcionar
Cidadão;

2.2. Princfplos do Programa Poupatempo

Atendimento presencial

Autoatendimento.

Acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços de limpeza e vigilãncia do
Posto, de forma a garantir o atendimento dentro dos parâmetros estabelecidos pela
Prodesp;

m. Acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço de copa para atendimento
aos ocupantes de postos de trabalho do Posto, de forma a garantir o atendimento
aos parâmetros estabelecidos pela Prodesp;

n. Prestação do serviço de transporte de documentos;

o. Fornecimento de material de uso continuo, compreendendo material de consumo de
escritório e insumos de informática, e outros necessários ao funcionamento da
unidade - para a administração do Posto e órgãos da administração direta.

2. CARACTERIZAÇÃO DAS UNIDADES POUPATEMPO

2.1. Conceitos do Programa Poupatempo

Unidades de atendimento integrado reunindo vários órgãos prestadores de serviços
públicos,' entidades da sociedade civil e empresas prestadoras de serviços de natureza
pública num único espaço;

Preservar o paradigma de padrão de atendimento ao Cidadão, oferecendo serviços
públicos com eficiência, qualidade e rapidez, seguindo as diretrizes do Programa
Poupatempo;

Formas de atendimento:

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

----._---------

g. Fornecimento de infraestrutura e apoio
todos ocupantes de postos de trabalho;

h. rlealização de Programas de Formação e Capa
todos ocupantes de postos de trabalho;

Fornecimento e reposição de Uniform s
de trabalho;

j. Execução e reposição da

L OBJETO

o I ograrna Poupatempo conta hoje com 58 unidades de atendimento em operação
(sendo 6 na Capital, 7 na Grande São Paulo, 42 no Interior e 3 no Litoral), no Estado de
São Paulo, com média de 137,3 mil atendimentos diários, totalizando, desde o inicio de
operação em 1997 até agosto de 2014, mais de 409,6 milhões de atendimentos.

Constituem objeto da presente licitação a prestação de serviço de gestão abrangendo a
execução integrada de selviços de adequação do imóvel, de implantação, de operação e
manutenção do Posto I'oupatempo MAUÁ, englobando:

Serviços de gestão, gerenciamento ou administração do Posto Poupatempo MAUÁ;

a. Hecepção, informação, orientação ao público e atendimento presencial nos órgãos da
administração direta, e de administração do Posto;

11. Adequação do espaço e da infraestrutura às necessidades de operação do
Poupatempo, conforme projeto de arquitetura e engenharia;

Co Fornecimento, instalação e manutenção do mobiliário para todo o

d. Fornecimento, instalaç<1oe

e. Fornecimento, instalação, suporte e manutenção
informática necessários à operação do Posto;

rornecimento, instalação e manutenção dos
atendimento para todo o Posto;

Com objetivo de agilizar a expansão do atendimento do Poupatempo no Estado de São
Paulo, o Governo Estadual optou por contratar a execução de serviços para
operacionalização dos Postos Poupatempo.

Esle caderno detalha a especificação dos recursos e serviços necessários à adequação do
imóvel, implantação, rnanlJlenção e operação do Poupatempo MAUÁ, objeto desta licitação.

3
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Caderno de Especificar;ões Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

'R'

-------- - - -----
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-204.- Estrutura Organizacional do- Posto MAUÁ

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Respeitar rigorosamente a ordem de chegada.

• -..!-pJ:Qximaro Estado_do_Cidadão, realizando o atendimento de forma direta,
sem intervenção de intermediários;

Buscar a melhoria contínua do atendimento por meio da desburocratização e

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

Acolher com respeito e dignidade os usuários do Programa, assim como
seus familiares e acompanhantes;

2.3. Estrutura Organizacional do Programa Poupatempo

de

/
Demanda potencial: municfpio de Mauá e região;

Capacidade de atendimento estimada: 3.200 atendimentos diário;..-
Área: 2.923 m2 + 760 m2 vistoria veicular + área destinada a estacionamento
3.943 m2

Horário de Atendimento ao Público: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:0011;e
aos sábados, das 8:00 às 13:00h;

Horário de Operação do Posto: segunda a sexta-feira, das 7:45 às Hl:15h: e aos
sábados, das 7:45 às 13:1511.

2.5. Caracterização do Posto

Local: Av. Antonia Rosa Fioravanti no. 1654 • Jd. Rosina - 09390-120
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAuÁ

Fabricação I Entrega

111 - SISTEMADE COMUNICAÇÃOVISUAL

IV - EQUIPAMENTOSESPECfFICOS

A - Conclusão do Cabeamento Estruturado - Depende da
Obra Civil

A - Laminadoras, perfuradoras e chanceladoras - Fabricação I
entrega

B - Demais equipamentos especlficos - Fabrica ão I entrega

V - TELEINFORMÁTICA

B - Instalação do DG e Cabo de Entrada da Concessionária _
Depende da Concessionária Telefônica

C - Instalação do PABXe ativa ão do Iink de voz

D - Conclusão da instalação da Solução de rede - Depende
da conclusão do Cabeamento Estruturado

E - Conclusão da instalação dos equipamentos de Informática
- Microcomputadores, Servidores, Impressoras etc. - Depende
da conclusão do Cabeamento estruturado e ela Solução de
rede

F - Instalação do sistema de CFTV e disponibilização
acesso remoto às câmeras para a PRODESP

G - Conclusão do CPD (energizado, com
break e com as obras finalizadas)

B - Testes

~~DESP
Tecnologia da Inrormõ\Ç3o
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Cronograma Sintético

Cronograma de implantação do Posto MAUÁ

2.6.1.

Publicação do Edital I Pregão Presencia!

Implantação do Posto: adequar a:; instalações e
providenciar todos os recursos necessilrios, os serviços
de apoio operacional. e a seleçiio, formação e
capacitação da equipe

A - Divisórias, mesas e balcões

A - Adequação do espaço fisico e da infraestrutura

[J - Execução da infraestrutura I Cabeamento:
Lógica

li-MOBILIÁRIO

a3 - Montagem das mesas e divisórias

[J - Cadeiras, Armários
Fabrica,;ão I Entrega

~resentação dos protótipos para aprovação

a2 - Fabricação e Entrega

2.7. Cronograma Detalhado

Segue modelo a ser preenchido pela Contratada e entregue a PRODESPI I'oupatempo
para assinatura cio cOI1lI'ato:

7
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Observações:

Complementando o item V - Teleinformática, os Iinks de comunicação de dados que

interligarão o Posto Poupatempo MAUÁ à Rede de Comunicação de Dados do Governo do

Estado de São Paulo - INTRAGOV - sob responsabilidade de instalação da !'RODES!' com

o apoio da Contratada, serão instalados num prazo mfnimo de 10 (dez) dias ÍJteis após a

abertura do cabo de entrada. Apesar dos Iinks serem de responsabilidade da PRODESP, a

abertura do cabo de entrada da conces~ionária de telefonia é de responsabilidade da
Contratada,

A - Transportes / Início da opera ão

VIII • POSTOS DE TRABALHO

A - Equipe da Contratada

aI - Processo Seletivo

Caderno de Especificações Técnicas

~~DESP
ToclloloCia d3 Inrorm;\ç30

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupa tempo MAUÁ8
I

a2 - Contrata ão

a3 . Apresentação da listagem completa

IX . PROGRAMA DE FORMAÇÃO E CAPACITA ÃO

3. RESPONSABILIDADES NA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS
POUPATEMPO

3.1. DIRETRIZES GERAIS
Formação e Capacitação de todos ocupantes de postos de

trabalho do Posto equipe cios órgãos/servidores públicos e

equipe da Contratada

X . UNIFORMES E CRACHÁS

a) Apresentação dos protótipos para aprovação

3.1.1. RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO / PRODESP

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

• Definição e dimensionamento dos órgãos e instituiçôes que p;miciparão cle

cada Posto Poupa tempo;

• Fornecimento de projetos de Arquitetura e Engenharia:

de

Fornecimento de selviços de limpeza e vigilância do Posto e copa p"ra

atendimento aos ocupantes di) postos de trabalho;

• Contatos junto aos Representantes Institucionais dos órgãos e insLiluiç<ies

participantes do Programa Poupatempo;

• Acompanhamento na adequação cio espaço físico e na infraestrutura;

• Monitoramento do cumprimento

serviços contratada;

• Monitoramento relativo à

Sistemas comuns a todos os P

a) A uisi ão e entrega __

cl Confec ão

a)

a) Apresentação do leiaute para aprovação

b) Coleta de medidas

d) Entrega

XI - IMPRESSOS OFICIAIS

XIII - FOLHETERIA

b) Execução e entrega __

XII • MATERIAL DE USO CONTfNUO

9
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupa tempo MAuÁ

• DEFINiÇÃO DE
ÓRGÃOS E SERViÇOS;

• ESTIMATIVA DA
CAPACIDADE DE
ATENDIMENTO POR
ÓHGÃO:

• ESFERA ESTADUAL
(ADM. DIHETA E
INDIRETA);

• OUTHAS
INSTITUiÇÕES;

• SISTEMÁTICA DE
ATENDIMENTO E
RECURSOS
NECESSÁRIOS
(POSTOS DE
TRABALHO,
TELEINFORMÁTICA,
MOBILIÁRIO, ETc.).

DIMENSIONAMENTO DE
RECURSOS

~~DESP
Tccnologií.l da In(ormO\Çáo

•
Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupa tempo MAUÁ

---------_._---- -------
• GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO;

• CENTRAL DE MONITOHAMENTO DE SISTEMAS.

• Prestar Serviços de Gestão abrangendo a adequação de imóvel, implantação,
operação, l11ünutenção e operação do Posto Poupa tempo MAUÁ, conforme
descrito no item 1 - Objeto;

• Cumprir os princípios, diretrizes, püdrões e normas definidos pelo
Poupaternpo;

• Garantir a prestação dos serviç os ao Cidadão, conforrne padrão de
atendimento Poupaternpo;

• Manter o controle administrativo - financeiro do contrato, apresentando
prestüção de contas quando solicitada pela Contratante;

• DispolliiJilizar todas as informações previstas e/ou eventualmente solicitadas,
conforme padrões estabelecidos pela Contratante.

3.1.2. HESPONSABILlDADES DA CONTHATADA

3.2.1. IMPLANTAÇÃO: PRINCIPAIS RESPONSABILIDADES DO POUPATEMPO E
CONTRATADA

3.2. DETALHAMENTO / QUADRO RESUMO

As principais atividades c responsabilidades da Prodesp / Poupatempo e da Contratada
encontram-se detalhados e agrupados nos quadros a seguir apresentados:

ESPAÇO FfslCO / ADEQUAÇÃO
DO ESPAÇO FfslCO E DA
INFRAESTRUTURA

• FORNECIMENTO DOS
PROJETOS DE
ARQUITETURA E DE
ENGENHARIA;

• APROVA ÃO DOS
PROJETOS JUNTO
AOS ÓRGÃOS
PÚBLICOS.
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DAS
CERTIfiCAÇÕES DOS
PROfiSSIONAIS
ENVOLVIDOS NA
IMPLANTAÇÃO.

RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO

POSTO;

INSTALAÇÃO DE
TODOS OS
SOFTWARES E
SISTEMAS
APLICATIVOS
FORNECIDOS PELA
PRODESP E PELA
CONTRATADA;

• ACOMPANHAMENTO E
SUPORTE TÉCNICO
AOS TESTES DE
TODOS OS IlECUllSOS
DE TELEINFORMÁTICA;

• DISPONIBILIZAR LINHA
DE COMUNICAÇÃO DE
DADOS PARA A
ADMINISTRAÇÃO DO
POSTO;

• APRESENTAR PAllA A
PRODES!' O
CRONOGRAMA
DETALHADO DA
INSTALAÇÃO DOS
IlECURSOS DE
lELEINFORMÁTICA;

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupaternpo MAUÁ

RESPONSABILIDADES
PRODESP IPOUPATEMPO

CONFIGURAÇÃO DOS
RECURSOS DE REDE;

f"ORNECIMENTO DE
DOCUMENTAÇÃO
NECESSÁRIA PARA A
INSTALAÇÃO DOS
SOFTWARES NAS
ESTAÇOES DE
TRABALHO, QUANDO
NECESSÁRIO;

GErlAÇÃO DE
ENDEREÇOS LÓGICOS
E AUTORIZAÇCES DE
ACESSOS DAS REDES
DE EMULAÇÃO DE
TERMINAIS OIRGD,
DETRAN, FAZENDA,
ETC);

iR;~DESP
Tccnologi::l d:a Inrorn1i\ç:\o

.,
/

• APRESENTAÇÃO DE
PROTÓTIPO;

• FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

• APRESENTAÇÃO DA
PROPOSTA E DO
PROTÓTIPO;

• FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO.

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

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

• INSTALAÇÃO E
CONFIG_URAÇÃO DA

DO POSTO;

• FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DE
TODOS OS RECURSOS
DE TELEINFORMÁTICA,
FORNECIDOS PELA
CONTRATADA;

• FORNECIMENT. DAS
CÓPIAS D LICENÇAS
DOS SARES
AO IDOS PARA A

-RAÇÃO DO

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupa tempo MAUÁ

RESPONSABIUDADE.S .
PRODESP/POUPATEMPO

• ESPEClFICAÇCES
TÉCNICAS;

• APROVAÇÃO DO
PROTÓTIPO.

• PROJETO;

• ESPECIFICAÇCES
TÉCNICAS;

• APROVAÇÃO DA
PROPOSTA E DO
PROTÓTIPO.

MOBILIÁRIO

COMUNICAÇÃO VISUAL

TELEINFORMÁTICA

13
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RESPONSABILIDADES O
CONTRATADO ,

ESTADUAL.

• DEFINiÇÃO DA
QUANTIDADE DE
OCUPANTES DOS
POSTOS TRABALHO
SOB SUA
RESPONSABILIDADE;

• REALIZAR A SELEÇÃO
DA EQUIPE EM
CONFORMIDADE COM
OS PERFIS
ESTABELECIDOS;

• DISPONIBILIZAÇÃO DA
EQUIPE DA
CONTRATADA PARA
FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO.

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupaternpo MAUÁ

EFINIÇÃO,
E ECUÇÃO E
ACOMPANHAMENTO
DOS PROCES~;OS DE
DESIGNAÇÃO E
CESSAÇÃO DOS
SERVIDORES
PÚBLICOS:
ATIVIDADES

BRIGATÓRIAS E
S ERVISÃO DOS

• DEFINiÇÃO DO
DIMENSIONAMENTO
DE POSTOS DE
TRABALHO
NECESSÁRIOS À
OPERAÇÃO DO
POSTO;

• DEFINiÇÃO DII
QUANTIDADE DE
OCUPANTES PARA
OS POSTOS DE
TRABALHO SOB
I(ESPONSABILlDADE
DA
PIl0DESP /POUPATEM
1'0,

• DEFINiÇÃO DO PERFIL
E DESCI(IÇÃO DAS
ATIVIDADES DE:

• ADMINISTRAÇiio DO
POSTO;

• RECEPÇÃO,
INFORMAÇÃO E

IENTAÇÃO;

• A1ENDIMEI~TO/ATEND

POSTOS DE TRABALHO

~DESP
Tecnologl:J. da InrOrmil.lj3o

• FORNECIMENTO,
INSTALAÇÃO,
ACOMPANHAMENTO E
SUPORTE TÉCNICO
AOS TESTES.

• FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO DA
INFRAESTRUTURA,
SISTEMA APLICATIVO E
DOS EQUIPAMENTOS;

• REALIZAÇÃO DE
TESTES EM
CONJUNTO COM A
EQUIPE DA PRODESP
/ POUPATEMPO

• FORNECIMENTO DE
TODO MATERIAL DE
CONSUMO E DO
INSUMOS DE
INFORMÁTICA
UTILIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO DO
POSTO E ÓRGÃOS
ESTADUAIS DA
ADMINISTRAÇÃO
DII(ETA, COM
EXCEÇÃO DAQUELES
CUJO FOI(NECIMENTO
É DE
RESPONSABILIDADE
DO GOVERNO

~---_ .. -- ~./------------------" --'

_RE~PONSABILlDADES
PRODESP/POUPATEMPO

DETALHADO DE
INSTALAÇÃO.

• ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS DA
SOLUÇÃO E DOS
EQUIPAMENTOS,
PARA TODO POSTO;

• APROVAÇAo /
ACEITE DOS
EQUIIJAMENTOS;

• FORNECIMENTO E
CONFIGURAÇÃO DO
SISTEMA;

REALIZAÇÃO DE
TESTES

----.. .

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupaternpo MAUÁ

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS;

• APROVAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS;

• REALIZAÇÃO DOS
TESTES (PELOS
ÓIIGÃOS).

-~rrEM-

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
ATENDIMENTO

EQUIPAMENTOS ESPECíFICOS

~~DESP
'lh:110IU~}t3d,l 'llfonw''l:lo
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RESPONSABILIDADES Do...
CONTRATADO

• ELABORAÇÃO DO
LEIAUTE;

• APllESENTAÇÃO DO
PROTÓTIPO;

• EXECUÇÃO DA
rOLHETERIA.

• PRESTAÇÃO DE TODO L:
QUALQUER SERViÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
I: EVOLUTIVA

• PHESTAÇÃO DO SEI(VIÇO
DE MANUTENÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DOS
IlECURSOS DE
INFORMÁTICA, REDE,

I

• PRESTAÇÃO DE TODO r
QUALQUER SERViÇO DE
ANtIfEN9Ã

E EVOLUTIVA.

RESPONSABILIDADES DO
CONTHATADO

• PRESTAÇÃO DE TODO E
QUALQUER SERViÇO DE
MANUTENÇÃO I'HEVENTIVA
E EVOLUTIVA. CONFOHME
DII<ETRlZES DEFINIDAS

Caderno de Especificações TéCllicas

Posto Poupatel1lpo Mi\UÁ

• PREPARAÇÃO,
ENCAMINHAMENTO E
ASSINATURA COM OS
ÓRGÃOS E
INSTITUiÇÕES
PARTICIPANTES.

RESPONSABILIDADES
PRODESP/POUPATEMPO

• ESPEClFICAÇOES
TÉCNICAS;

• APROVAÇÃO DO
I-EIAUTE E DO
PROTÓTIPO.

• DIRETRIZE~; GERAIS PARA
MANUTENÇÃO GLOBAL
DAS INSTALAÇÕES
INTERNAS E EXTERNAS /
EQUIPAMENTOS DO
POSTO.

ITEM

3.2.2. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS POSTOS

R~SPONSABILlDADES PRODESP
/POUPATEMPO

MOBILIÁRIO

TEL

RECURSOS FfslCOS /
GESTÃO E
MANUTENÇÃO DAS
INSTALAÇÕES

CONVÊNIOS COM OS ÓRGÃOS E
INSTITUiÇÕES PARTICIPANTES

FOLHETERIA

18

~~DESP
Tecnologia d3.lnrormaç:io

• APRESEN AÇÃO DE
PROT 11'0;

RNECIMENTO A
TODOS OCUPANTES
POSTOS DE
THABALHO DO
POSTO.

RESPONSABILIDADES DO
CONTRATADO

Caderno de Especificações Técnicas

Poslo Poupalempo MAUÁ

DEMAIS RG OS;

FORMAÇÃO E
CAPACITAÇÃO:

MÓDULO
CONCEITUAL;

MÓDULO
COMPORTAMENTAL -
ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS E
ACOMPANHAMENTO;

MÓDULO DE
CAPACITAÇÃO PARA
REALIZAÇÃO DOS
SERViÇOS (TEÓRICO
E PRATICO);

SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE
ATENDIMENTO;

HEQUISITOS
TÉCNICOS PARA

TEMA DE
C NTROLE DE
FR QUÊNCIA;

IJ 1)CA /
RIENTAÇÕES SOBRE

REGI RO E

17

~~DESP
Tocnologia da lnrormnção



•

•



RESPONSABILIDADES DO
.CONTRATADO

• FORNECER OUTROS
RELATÓRIOS. SE
NECESSÁRIO.

• PRESTAÇÃO DO SERViÇO
DE MANUTENÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS;

• AVALIAÇÃO DA
UTILIZAÇÃO;

• SUBMETER À PRODESP /
POUPATEMPO
SOLICITAÇÕES DE
ALTEflAÇÕES E INCLUSÕES
DAS REGRAS DE
ATENDIMENTO.

• PRESTAÇÃO DE TODO E
QUALQUER SERViÇO DE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E EVOLUTIVA.

• FORNECIMENTO DE TODO
MATERIAL DE CONSUMO
EM GERAL E DOS
INSUMOS DE INFORMÁTICA
UTILIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO DO
POSTO E ÓRGÃOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA.
EXCETO FORMULÁRIOS DE
SEGURANÇA.

• FORNECER LOGíSTICA
PARA RETIRADA DE
FORMULÁRIOS DE
SEGURANÇA PARA OS
ÓRGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatel11po MAUÁ

• MANUTENÇÃO E AJUSTES
NO SISTEMA;

• RECICLAGEM PERiÓDICA NA
CAPACITAÇÃO, DEVIDO A
AJUSTES E ATUALIZAÇÕES;

ANÁLISE E APROVAÇÃO DE
ALTERAÇÕES DE IlEGRA DE
ATENDIMENTO
SOLICITADAS PELOS
ÓRGÃOS E INSTITUiÇÕES.

• ASSEGURAR O
FORNECIMENTO DE
FORMULÁRIOS DE
SEGURANÇA / PELOS
RESPECTIVOS ÓRGÃOS DA
ADMINISTRA -
(CART DE TRABALHO

SISTEMA DE
GERENCIAMENTO DE
ATENDIMENTO

MATERIAL DE USO
CONTíNUO

EQUIPAMENTOS
ESPECfFICOS

~~DESP
TccnoJoci3 d3 Informi\ç50
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, CONTRATADO
TELEFONIA E CFTV;

• PRESTAÇÃO DE
ATENDIMENTO E SUPORTE
TÉCNICO DE PRIMEIRO
NíVEL A TODOS OS
ÓRGÃOS E INSTITUiÇÕES
PARTICIPANTES;

• GESTÃO PERMANENTE DOS
RECURSOS DE
TELEINFORMÁ TICA
FORNECIDOS E DA
INFRAE.5TRUTURA DE
CABEAMENTO
ESTRUTURADO;

• GESTÃO PERMANENTE DA
DISPONIBILIDADE DOS
TÓTENS AUTO-
ATENDIMENTO / GUIA DE
INFORMAÇÕES - SERViÇOS
DO POUPATEMPO E
BANCÁRIOS, INSTITUiÇÕES
ETC;

SUBMETER À APROVAÇÃO
DA PRODESP /
POUPATEMPO QUAISQUER
ALTERAÇÕES NAS
CONFIGURAÇÕES DOS
E UIPAME
LAN, BEM COMO, DE
QUAISQUER RECURSOS
NÃO DEFINIDOS NAS
CONFIGURAÇÕES
IMPLANTADAS;

• FORNECER MENSALMENTE
RELATÓRIOS DE
ATENDIMENTO TÉCNICO DE
PRIMEllm NíVEL, COM
QUANTIDADE DE
ATENDIMENTOS E TEMPO
DE INDISPONIBILIDADE.

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

) POUPATEMPO
• DIRETRIZES PARA

ATUALIZAÇÃO
TECNOLÓGICA DE
EQUIPAMENTOS;

• DIRETRIZES PARA
ATUALIZAÇÃO DE
SOFTWARES;

• MANUTENÇÃO DE
SISTEMAS APLICATIVOS DA
PRODESP;

• APOIO, REGISTRO [
ACOMPANHAMENTO DAS
CONTINGÊNCIAS POR MEIO
DA CENTRAL DE
MONITORAMENTO DE
SISTEMAS.

- RESPONSABILIDADES PRODESP - RESPONSABILIDADES DO
.. ITEM

- ---.,-
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ACOMPANHAMENTO E
FISCALIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DO smvlço.

ACOMPAI~IIAMENTO DA
EXECUÇÃO DO SEIlVIÇO.

• SELEÇÃO, PI10GRAMAÇÃO
E REALlZAÇAO DOS
EVENTOS INTEHNOS

• PROPOSTA DI: REVISÃO DE
LEIAUTE;

• EXECUÇÃO DA
fOLlIETERIA. REVISADA

• DISPONIBILIZAÇÃO DO
SERViÇO.

• GESTÃO DA I'HESTAÇAO
DO SERViÇO.

• ACOMPANHAMENTO I:
FISCALIZAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DO SERViÇO.

RESPÓNSABILlDADES DO
CONTRATADO

• AQUISIÇliO E REPOSiÇÃO
DE UNIfORMES E
CRACHÁS.

Caderno de EspeciOcal;õcs Técnicas

Posto Poupalernpo MAU Á

APROVAÇÃO DO LEIAUTE
REVISADO.

• DIRETRIZES GERAIS /
TRANSPOI1TE DE MALOTES.

• DIRETRIZES GERAIS /
PARÃMETROS.

DIRETRIZES GERAIS /
PARÃMETROS.

• DIRETRIZES GERAIS /
PARÃMETROS;

• DISPONIBILIZAÇÃO DO
SERViÇO.

• DIRETRIZES PARA
REPOSiÇÃO DE UNIfORMES
E CRACHÁS.

ADEQUAÇÃO DO
ESPAÇO FfslCO E
INFRAESTRUTURA

FOLHETERIA

TRANSPORTES /
SERViÇOS DE MALOTE

COPA

VIGILÂNCIA

LIMPEZA

~~DESP
TlI.cnologi:l da ln'ormi\Ç~o

• VIABILIZAR O REGISTRO
DIÁRIO, RELATÓRIO DE
INCONSIST~NCIAS,
ESPELHO DE PONTO E
FECHAMENTO MENSAL DA
FREQUÊNCIA DE
SERVIDORES PÚBLICOS;

• EFETUAR LANÇAMENTO
DOS' CÓDIGOS DE
JUSTIFICATIVAS DAS
INCONSIST~NCIAS,
DEVIDAMENTE
REGISTRADAS JUNTO À
ADMINISTRAÇÃO DO
POSTO;

'N~
SUPERVISORES DOS
ÓRGÃOS O RELATÓRIO
MENSAL FINAL IMPRESSO E
GERAÇÃO DE ARQUIVO
PARA POSTERIOR ENVIO
AOS ÓRGÃOS;

ENCAMINHAMENTO DOS
RELATÓRIOS MENSAIS DE r \~~~~~J~~v~:~:::~\t~:()(\
E/OU ELETRÔNICO). h4'. c~ ,•••• /l' ,\';

(
/ (, H.I \ /' "")(,\ f:; i>J'~) "J ~ 2;f:OTAS
• ' "J P S. AO••.•••• . / ~ rv;,r ),' /

X.,1.v
r'Emr~-'í'

/ Fali.JL
VALOR RECEBIDO PI '

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupa tempo MAUÁ~~DESP
Tecnologia d•• Informilç:io
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Gestor de

pela Contratada,

• ELABORAÇÃO E ENCAMINHAMENTO
DOS RELATÓRIOS:

• APRESENTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE
COI~TAS, QUANDO SOLICITADA.

RESPONSABILIDADES DO CONTRATADO.

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUA.'C • ,

RESPO"NSABIUDADES DO RESPONSABILIDADES DO
_ POUPATEMPO CONTRATADO

CIDADÃO (TEMPO M DIO
DE ESPERA E DE
ATENDIMENTO, N°. DE
MANIFESTAÇÕES
NEGATIVAS, PERCENTUAL
DE SATISFAÇÃO -
PESQUISA MENSAL E
ANUAL, NfvEL DE
DISPONIBILIDADE DE
POSTOS DE TRABALHO
ATIVOS: MONITORAMENTO
E AUDITORIA DA
QUALIDADE

3.3.1.

DEFINiÇÃO DO FORMATO DOS
RELATÓRIOS: ATIVIDADES, GERENCIAL,
POSTOS DE TRABALHO / OCUPANTES,
RECURSOS DE TELEINFORMÁTICA,
ACOMPANHAMENTO ADMINISTRATIVO -
FINANCEIRO, INDICADORES DE QUALIDADE
ETC;

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS
RESULTADOS.

3.3.

• Acompanhame

24

3.2.4, RELATÓRIOS GERENCIAIS

Na fase de implant

CENTRAL DE
MONITORAMENTO DE
SISTEMAS

Todos os itens abaixo discriminad
Qualidade Poupatempo e serão pass

INDICADORES DE GESTÃO
E QUALIDADE

GERENCIAMENTO DE
ATENDIMENTO

íR;~DESP
Tecnologia d", lnrormõ\ção

RESPONSABILIDADES DO.
CONTRATADO'

• SELEÇÃO DOS EVENTOS
EXTEHNOS, DESTITUfDOS
DE CARÁTER POLíTICO OU
RELIGIOSO, A SEREM
REALIZADOS,
PREFEHENCIALMENTE EM
HORÁRIOS DE MENOR
DEMANDA E AOS
SÁBADOS. EM FORMATO
DE PARCERIA COM AS
ENTIDADES INTERESSADAS

• ENCAMINHAMENTO DAS
PROPOSTAS PARA
APROVAÇÃO DA
SUPERINTENDÊNCIA
POUPATEMPO

• PROGRAMAÇÃO E
PARTICIPAÇÃO NOS
EVENTOS EXTERNOS
APROVADOS

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

• DIRETRIZES GERAIS PARA
IlEALlZAÇÃO DE EVENTOS
EXTERNOS:

• SOCIAIS:

• LEVAR SERViÇOS À
COMUNIDADE E ÀS
PESSOAS COM
DIFICULDADE DE ACESSO
AO POSTO -
COMUNIDADES CARENTES,
EVENTOS MUNICIPAIS E
ESTADUAIS, ESCOLAS,
FACULDADES, FEIRAS,
HOSPITAIS ETC.

• ATENDIMENTO DOMICILIAR
A PESSOAS
IMPOSSIBILITADAS
LOCOMOÇÃO

RESPONSABILIDADES PRODESP
/ POUPATEMPO

CORAIS, GRUPOS TEATRAIS,
POESIAS, ETC.

• SOCIAIS: PALESTRAS,
CAMPANHAS DE SAÚDE
ETC.

3.2.3.

ITEM

ITEM

EVENTOS EXTERNOS

GUIA DE INFORMAÇÕES -

SERViÇOS DO

~~DESP
T~cnulo~,i;"l d., Inlofnns"rJ

I
I-0-
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t ransferôncia,

Caderno de Especificações Técnica

Posto Poupatempo MAUÁ

Habilitação CNH - Renovação, 1a
2a via, Trilnsferência e

PRINCIPAIS SERViaS

Velculos Registro,

licenciamento anual.

Aces;;o a serviços públicos pela Intemet.

Serviços de
Habilitação,
Pontual;ão;

Aces;;o gratuito à Internet.

IPANTESE PRINCIPAISSERVICOS

PARTICIPANTES.PRINCIPAISSERViÇOS E ATIVIDADESDE ATEN[)IMENTO

CIRETRAN

e-poupatempo

Acessa São Paulo

Acompanhamento da Performance de Atividades dos Postos de Trabalho;

Nlvel de dispolllbilidade de postos de trabalho;

índice de rotatividade de ocupantes de postos de trabalho;

Identificação dos ocupantes dos postos de trabalho

Qualidade das peças de uniforme e do crachá;

Uso privado dos recursos públicos;

Qualificação e perfil dos ocupantes dos

Qualidade e periodicidade dos treinamentos.

Tecnologia da Informação

Tempo de atualização do Sistema

Cumprimento dos SLAs;

Segurança da Informação.

Da folheteria de informação c orientação

Qualidade, distribuição e disponibilização pública de folheteria.

Monitoramento das situações atípicas ou contingenciais.

Dos Postos de Trabalho

a;~DESP
Tccnolocia da ll1rorm;'\~3,Q

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

OPERAÇÃOE MANUTENÇÃODO POSTO:3.2.

Tempo médio de atendimento;

Resolubilidade para as demandas da PRODESP/ Poupatempo;

25

Estoque de materiais e insumos;

índice de manifestação do Cidadão em relação ao volume de atendimento
2' TA

Qualidade e prazo para a resposta ao Cidadão após sua manifestaçãp C
ENT

Nfvel de limpeza e organização espacial.

Capacidade de resolutibilidade das demandas do Cidadão;

Nlvel de Satisfação do Usuário;

Número de manifestações negativas do Cidadão por mês de atendimento;

% de Satisfação do Cidadão - Resultado de Pesquisas Mensais e Anual.

Na Prestação dos Serviços/Entrega dos documentos

Disponibilidade do documento no prazo pré-estabelecido;

Qualidade no atendimento dos serviços de

Precisão no preenchimento dos documentos;

Tempo médio de espera;

Postura de atendimento dos ocupantes de Postos de Trabalho;

das informações e das orientações;

do produto e dos serviços entregues aos Cidadãos;

Qualidade da gestão das contingências;

No Atendimento

Da Administração

Qualidade e prazos dos Relatórios Gerenciais,
de Contas (este último quando solicitado);

Da Infraestrutura

Conforto ambiental: iluminação, rufdo e climatização;

Conservação das áreas e dos equipamentos, mobiliário, instalações e comunicação

visual, considerando manutençãocorretiva, preventiva e evolutiva;

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

~-------
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entulho

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Alistamento militar
2". via COI, Cf e COSA
Consultas

• Atendimento ao consumidor
Mediações e conciliações

Emissão de 2'. via de conta de consumo
Alteração cadastral
Parcelamento
Informações diversas (pedidos de
ligação/simulação de parcelamento/alteração
do padrão da ligação)
Pedidos de Certidões/Declarações diversas /
Diretrizes de rede de esgoto
ligação nova de água ( simples ou múltipla)
Corte a pedido do cliente no cavalete/ramal
(imóvel vazio)
ligação de esgoto (r . enci /simples)
ligação de esgot ndustria
Manutenção n rede/ra de esgoto
Outros servo o

Foz do Brasil

Secretaria de Assuntos
Jurldicos - PROCON

Secretaria de Governo -
JUNTA MILITAR

Secretaria de Serviços
Urbanos

/R;~DESP
Tecnologl:l dJ Informaçáo

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

.ntrada de recursos de multa de trânsito
Indicação de condutor de infração/multa de
trânsito
Credencial ele isenção de estacionamento

G/\flE [)Il / multa por atraso na

transferênciil de veículo.
Certidão de quitação eleitoral
Titulo eleitoral

Emissão de guias de multa

Recebimento ele taxas e tributos referentes
aos serviços oferecidos no Poupatempo.

Dívida ativa
Processo de construção e conservação
Solicitação de
desmembrarnento/englobamento de área
Solicitação de número oficial e quadra fiscal
Consultas
Sistema integrado de licenciamento
Consultas

Parcelamento de dívida
Consulta de débitos
IPTU - renovação, isenção, alteração
cadastral, espelho e 2'. via de carnê
2' via de taxas
Emissão de certidões: valor venal e/ou
negativa de débitos

Certidão Negativa/Positiva de Tributos

Estaduais;

Certidão Pagamento GARE-DR/ IPVA / ICMS

/ MILT;

Atestado de Antecedentes Criminais.

Emissão de Carteira de Trabalho e
Previdência Social

Carteira de Identidade;

T.1l.[

Correspondente Milis BB

Seelctaria da Filzcnda

IIHGD

SEHl
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pela equi[le da
própria Institui -ào .

Serão realizadas
pela equipe da

de Contratada.
de
de

para Serão realizadas

[leia equipe da
Contratada.

OBS

Caderno de Especificações '1écnicas

Posto Poupa tempo MAUÁ

- . ATIVIDADES

Verificação de pré-requisitos
necessários para a solicitação de
serviços, triagem de documentos.
emissão de senhas para o

atendimento; Serão realizadas
Transcrição manual de dados.

pela equipe da
colagem de foto. entrega de Contratada.
documento pronto. Digitação de
dados, pesquisa de informações
pertinentes, informação sobre a
entrega de documentos. entrega de
documentos prontos.
Verificação de pré-requisitos
necessários para a solicitação de
serviços, triagem de documentos.
emissão de senhas para o
atendimento;
Digitação de dados, pesquisa
informações pertinentes. emissão
document:ls. entrega
documentos.
Triagem de documentos, pesquisa e
digitação de dados. cadasl ro,
emissão de senhas
atendimento
Coleta de dados biométricos
Emissão de guias de pagamento de
multa eleitoral, emissão
documentos

~fI

Bancário do Banco
do Brasil

T.R.E.

Secretaria da
Fazenda

SERT

iR;~DESP
Tccnologi3 dJ Inrormnção

. '.'.

Serão realizadas
por equipe da
própria Instituição

Serão realizadas
pela equipe da
Contratada.
Serão realizadas
pela equipe da
Contratada.

cidadão no acesso
serviços públicos via

Verificação de

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Informação sobre os serviços
disponibilizados - pré-requisitos e
documentos necessários, auxilio no
preenchimento de formulários,
entrega de folhetos e filipetas,
orientação nas chamadas de senhas
para o atendimento.

Cadastro dos usuários, para acesso
gratuito à Internet.

---:A:U:<llio ao

gratuito aos
Internet.

Procedimentos e atividades diversas,
relativas à habilitação de
condutores e documentação de
veículos

IIRGD

CIRETRAN

e-poupatempo

Acessa São Paulo

Orientação ao
Público

DESCRiÇÃO MACRO DAS ATIVIDADES DE A"fENDIMENTO AO PÚBUCO

29
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAuÁ

A manutenção predial é fator determinante para (I bom desempenho dos Postos
Poupatempo. Visa evitar ou corrigir deteriorações da edificação que possam comprometer
o aspecto da edificação e das áreas de estacionamento, vistoria e demais áreas externas,
o conforto e a segurança dos usuários, bem como evitar interrupções no funcionamento
do Posto, ocasionadas por problemas técnicos, ou a.inda, promover eventuais ajustes
necessários, abrangendo áreas internas e externas, equipamentos espedficos, assim como
para reparos em móveis, utensnios e outros itens existentes no Posto.

No Posto Poupatempo MAUÁ a manutenção e preservação das edificações e áreas
externas será de responsabilidade da Contratada, tanto no que diz respeito ao
planejamento, como na execução e controle dos serviços. nte vigência do

contrato.

5.2. MANUTENÇÃODAS INSTALAÇÕESPREDIAIS:DIRETRIZESGERAIS

Cabe destacar ainda a
equipe para manutençã
manutenção, de maneira a gara
segurança dos usuários e dos

32

08S: CONSULTAR O PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA E MEMORIAIS PARA
INFORMAÇÕESCOMPLEMENTARES.

5.1.1. PROJETODE ARQUITETURAE ENGENHARIA

O projeto executivo de arquitetura e engenharia é constituldo pela documentação
necessária à execução dos serviços de adequação do imóvel e do espaço destinado ao
Posto anexa ao contrato.

Para execução dos serviços de adequação do imóvel, aSTiCenças, alvarás e aprovações - -
junto aos órgãos competentes, serão de responsabilidade da Contratada, assim como a
apresentação da documentação completa das instalações até 30 dias após o final da
implantação.

IR;~DESP
TllcnolocJ3 da lnrornmç~o

Serão realizadas
pela equipe da

própria Instituição

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

pré-requisitos
solicitação de

documentos,
para o

• Triagem de pré-requisitos para o
atendimento, protocolo de
processos, entrega e recebimento de
documentos:
Digitação de dados, pesquisa de
informações peltinentes, emissão de
boletos de pagamentos e outros
documentos

• Verificação de
necessários para a
serviços, triagem de
emissão de senhas
atendimento:

• Digitação de dados, pesquisa de
informações pertinentes, informação
sobre serviços, emissão de boletos
de pi\gamento e outros documentos.

ffJS"fi'i'úI,ÇO.tS'": .
< ÁREAS

I'oz do Brasil

Prefeitura
Municipal

5.1. ADEQUAÇÃODO ESPAÇOFfslCO

(omposto pelo Projeto de Arquitetura e Engenharia,
descritivos e quantitativos para execução dos serviços.

~

~"<l''', •. . ~;I\\\\~ee
~. ~l.~

~.

o posto cstá localizado

5. ESPAÇOFfslCO

indep(~ndente, e das áreas técnicas
c de ar condicionado. Abrange também área de
1'0510, com vi\gas de carros, motos e bicicletas,
pessoas com necessidades especiais.

i\S atividades realizadas pela equipe da Contratada serão supervisionadas por ocupantes
de postos de trabalho da própria Administração (Instituição).

Us procedimcntos descritos são os atuais, podendo, ao longo do tempo surgir a
necessidade de altenHos devido a novas exigências legais e/ou racionalizaç do

procedimentos.

Holas:
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pç

pç

------_._--,-----_ .._-~.---'---

4

._-_._------------_._-~----_.----- -_ ..._--~
Item Descriç:..ã_o. ,___ _.~~ -~idl":'=Qtd;.._,'1

1 Armários
a. Armário alto 800 ;-5õQx-1-6.-0-0---m-m-(r-')-'----- ..--- -_-ÃÃ- --p-ç-'~ --(iC- '
b. Armário baixo 800 x 600 x 730 mm(h) __ ~ fJ~__ J?~._...
2 Estações de Trabalho --------- ----
a. Estação de trabalho (1400x80Q) x (l200x60m ET2

x755mm(lJl
3 Mesas
a. Mesa de trabalho 1400 x 800 x 755 mm ME2 -pç ~--.-
b. Mesa de trabalho 1200 x 800 x 755 mm MEJ pç 59
c. Mesa de trabalho 1200 x 700 x 755 mm ----ME3.2 pç - ''5õ-- .-\~:~:::~:~~:~::~~~~~~:~~~:~~r~~~-'---:~-=-J~~~=~F=I=+~'=---

._f_, __ ~~~ ..de trabalho 1000 x 700X755~1I11_~~-=-- - - .. -'1~'1~:2------,;;;..,-----;;, ....-. 'I
g, Mesa de apoio 800 x 800 x 755 mm ." -.----.; .., -'-pç"-' ,--~-. -;

-h. Mesa de ~poio 8ÓO x 600 x 755 mrri--'-- ..------------ --~IE6-'-"p;;-- .----.;1--- .
i. Mesa de apoio 600 x 600 x 755 mm .----- --~iE7 --[iÇ'-" "--3"--" ..
j. Mesa de apoio 1200 x 600 x 755 rnm ------- -~XÊ8---í,;;- ....-I,i...

-k-1. -Mê5a""'para refeitÓriOlSÕO x iõo ;-7~;ç;:;:;~1-..~--..-".- ...-I~IRi'.-.."--pç--- "'5--
I. Mesa de reunião redonda d=1200 x 755 mm(h) p/-;j- '-MiM-------,;;;-" 3

pessoas
m. Mesa de reunião 240~lõõõb-'-;-'755-';:;:;;;:;-'-Pl-g .....-MR8

pessoas
Cadeiras --------- ----- ------- -.-. /'

Cadeira giratória baixa com rodízios.--------'" -CI3 -- pç-- --'18S"" -/
Cadeira giratória ~---------.- ..- ..----- ...- --" ....(:.A---.- "...-..--.- ..-----, ..~- _.J?S ]~". / .

c. Cadeira fixa -------- -cfi pç 116
d. Cadeira de espera, longarina com 21;:;gãres------ -cET -_...- - -~--- .

.._------------_._.-._--_._--_._-_._.-_ -.

6.1. DIMENSIONAMENTO DOS RECURSOSNECESSÁRIOS

Segue a relação dos itens de mobiliário cujo

Contratada:

realizada com base no Projeto Executivo

Preços, parte integrante deste Edital.

A

6. MOBILIÁRIO

bem como mantido no Posto. Todas e quaisquer atualizações

também deverão ser informadas ao Gestor- dê Qualidade/Co

~DESP
Tecnologia dil In(ormação

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

manutenção preventiva e ...s:orretiva~

em nossas unidades, não devendo a

e/ou substituição de torneiras, válvulas de

e desinfecção de reservatórios, reparos e

conexões hidráulicas e limpeza de

nção corretiva de pinturas, coberturas, impermeabilizações,
\
outras;

~etdaoed cção e combate a incêndio: operação, verificações, aplicação de

â~~a~~~~~tfUdOS, carga e recarga de extintores, etc.;

~t~&~i\C~~ conforto: verificação da qualidade da água, desratização,

etc.

etc.;
ividades periódicas: medidas básicas referentes aos procedimentos de verificação
isua do estado de limpeza e manutenção de todas os componentes do sistema
de climatização, de maneira a garantir a qualidade do ar interior e prever contra
riscos a saúde dos ocupantes e demais usuários, como limpeza externa e interna
do equipamento e acessórios em ~eral; limpeza e troca (se necessário) til:ros de «(r',
ar, elaboração de laudos de qualidade do ar, de acordo com a frequencla e

recomendações das normas pertinentes etc.; .,.,:~;::.:.:'i..
de manutenções preventivas contemplando todos os ,:. :"\Y\,' '.;'~ ...
Gestor de Qualidade/Contrato Prodesp/poupatempo,!;. U ~'r. ..:.,S..!j_

'<- C I'"

~
~? ,.p.r 'EJ4':':.;':' \~,'
1,1' ,.\ 34()... : o' I':>. . I Ú~
\(1) / ••.•-7"

Sistemas Elétricos: iluminação, alimentação de energia, etc;

o atividades periódicas: troca de lâmpadas, verificação da iluminação de

emergência, verificação dos quadros elétricos e no-breaks, dentre outras;

a de Proteção contra Descargas Atmosféricas (pára-raiOS etc.):

verificação das instalações, reparos e adequações,

• Sistemas de ar condicionado:

o atividades rotineiras: controle de temperatura, verificação dos equipamentos

33

Deverá ser elaborado o cronograma

itens, devendo ser encaminhado ao

Relacionamos a-seguir algun itens relativos à
Posto, de acordo com a experiência adquirida

Contratada se restringir a eles, caso necessário:

7J;~DES-
Tecnologia da In(onnac;5.o
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1
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- C' 1 .;;ê E~OT"S O SANTO "'",,'<1
ARMO, óa o S 11'0ANDR~ • S f

-- o eEP: 09010. O o Fone 443h.742

I' - _.- - Ji3~\~~~I~.~~.~~Qiã,:':.., Ig~g~~[.'tlIe~G~:r~~._.~~~
(,. .• :.. nfere com o on~~u t.

I /\)lV/S'"). ~ 1 901 _ Ii h~
I (,)r);l=- [!J~~ NTICA J7'l'I1..KU~,";"""'2!c..iiél:o J;; O' ..IJ . ,,. 6 l.aClerrio de ~ ~\!l .~,çõ_esTécnicas~. Caderno de Especificações Técnicasr',-:: ~ ~ODESP ~"l. ,. ~~ -- l'PRODESP
~~j ,.,d" 1,,10"''''<"0 I mT~IA.' ~ ~fl!Ji?atem~ MAUÁ Tecnologiada Informação Posto Poupatempo MAUÁ

I_"~(t.-r~l~"-...-..------.-Õesl1r\ção '~ibe dos,Sár tOlRef. Unido"" Qtd. Item Descrição Rcf. Unido Qtdo
I ~,Cadclla de espéra, longaVlfla com ti t' PiAUT Nll . ç 56 f. Display para pedestal de fila tamanho A3 DI3 pç 6eb - (" Banco de vestiário em madeira lI)( ~ pç 3 g. Pedestal para fila com fita retrátil PE pç 100
c.ln =.~=--ê~d~'a"(:om pran~~leta'{ ~'\{ \. __ CI'1 pç 20 h. Porta banner 2
~ 5 Marcenaria ~.. i. Porta folder em acrílico com 4 bolsas tamanho A6 PF pç 2
QJ a. "lipm'adm-emm~ieira (padrão Detran) -"\.- Apm pç f--g- j, Porta folder em acrílico com 1 bolsa tamanho A5 PF.1 pç 3

I ~: =~~~::~:~~~~~.~:~;::;---_---_..-. "'",:~.~~~---~ ~~~:~~r:Ol~:~:ZiC~crílico com 1 bolsa tamanho i\4 ~~ ~~ ..__ .; _

I -.. d Balcão modular de apoio com gavetas (padrão ' BM6 pç 5 m. Relógio de parede __._- -RG--- '-;;ç- ---3---

i;"'-'-IDL'i-a~. tl-cr~a-.no'!_;;~-O'-(-I'U'-I;:-~iê"-".;IPOiÕ--~Õr~~ga~,;tas(pã"dr50 BM~_2 pç 3 n. Carro hidráulico CH pç 19 Acessórios para sala médica • _ pç . _
Delran) v2 a. Espelho para sala médica l,20xO,80m pç 3

II I. I-B,;I~iio'~I:i:?~;ltregi:;i(;"-d-;;c~;menU;s(pa(~~o DetrarJ--;;2I3E~::~ pç 4 b. Maca de exame (inclusive escada) pç 3
t;. l-Bal<:.;~_C<:Jr~~)OI~enl('yallGÍrio (antigo I~ossa Caixa) ~~_1 __ yç 4 _ _...!.º-~_cessórios áre~...9~~._ .. ..._. ~==-==-=--- ===:

I 11. Balciiu Correspondente Bancário (antigo Nossa Caixa) BNC2 pç 1 a. Bebedouro de pressão (acionamento lateral! fixação pç 4

I 1 g~~~;~Ji~~I:~;'ial(le'vislor;a-6et~a;~---------~v pç 2 b. ~:f~:i~:e~utomática industrial elétrica com

1

'_ i ..=- .iscaninh<!.Jpadrão .'petran) ES pç 6 capacidade para 10 (dez) litros
k. Balcão de informac;ões 2p BI2 pç 1 c. Fogão elétrico 2 bocas

1- 1.--' -l3alào Triagem 10p BalO' pç 1 d Forno de micro.ondas
1- 11"--'Escaninho 800(Ux6600üx250(p)mm En pç 1 e, Trocador de fraldas retrátil
..- .--- ---_ ..._----_._---

6 Móveis dc aço f. Purificador de água para copa..:i~=:~I~~~_.n_.l~_.~l~~_a._d_.~_sm_o_~ã~~i_re_-fo_r_ç_a~J~_á_~,_~:.~Q~L~~- __.P5__ 81 g. Refrigerador de duas portas com capacidade mínima
b. Gaveteiro de aço padrão Detran Ga pç 1 de 400 litros, com freezer
c. Guarda~oupa déaç~~n-;-módulo êT;j-P-;-rtãs'--- GR 4 pç 37 h. Marmiteiro 75 marmitas sistema banha-Olaria com
d. -Ba~~da "de. traballi;;-pa!..~_manutençã_~p~.edial J3_~_ -Eí 1___ ..__ cavalete
e. Suporte de CPU 1 5CI'1 pç 35 _i_, _ Dispenser para copo descartável 200011.'r~~i~~0~=~Tpü-.T~~======:~--.-...-..--...-'5(1)2- -Pê-- --4-Õ-- j. Dispenser para copo descartável 50011
., Lixciras k. Varal de parede
'. ux,,"aCle ""u "'UA'U:"'" "AUUU .J:' A',,, ...,.., Divisórias ~

." b.~: i::~sto de lixo para papel/área de trabalho CLP pç 200 ([7~-I a. Divisória cega h- 1,10 , e-0,09m V DV1 m
2

V1GO,00
, . Cesto de lixo para box sanitário com tampa e pedal CLBt pç 14 b. Divisória cega h=l,60m , e =0,0901 / DV2 rJV"' 2,72

~-:- -Cesto de lixo para lavatório dos sanitárias com tampa CLLt pç 12 c, Divisória cega h= 2,14, e=O,09m / DV4 •...1/ 012 200,00
;-.. ,.•••••Viiie vem d. Divisória mista h- 2,14, e=O,09m L - j)'l1J _~'?1.. 137 50
!:-~. 1;~i'l~asC~~-lta-il-lers'- . Lcon pç 4 e. Divisória cega h= 1,10 , e= 0,0501 I ./:;:r-C)V7~ '--Z2:5Õ'--'.
,o j ._ :;::). ixeira p;i'ra copos descartáveis CLCd pç 2 f. Divisória mista h= 1,60 , e=O$m /' DVV 012 2,88
.,7i/ ~~s /J~ ---g.- Porta de divisória cega h= 2~ _~ ~ill"' /151'1.. ....Pç-..=-_.!.g__=
-~.'~'~~dépãrede .... BTp pç 2 J~ _h. Porta de divisória. cega h- 2,10m ~_. ~ .~~~ ~~~ ••.;I~-' 2 /t-
-.i~:-"-Geleira de roelas CR pç 1 i. Porta ele divisória cega h=l,lOm / ~ "i'Tw

o
. ~ ~::':Bt'E.IS.P 9

.. ,:'--' 'C~ixa d;;-~Jgestõe:;.~.maZrTt.i~-a"-.------.---.---- -_ .._' ---- --'-2-- V1 j. Porta de divisória cega h=1,10m L ,30m ~ ENTiCAÇAo J~ ~Ç'ab r,;~ 1
(I .. Cõr;:e-(j~.di.~; ..Aii~:.-'iOÕÕ-Larg.:Ij.50.Prõf.:400 mm--:----cãl-pç 3~OÇ~~-I.S~~.,y , ... ~ ,'"'t~,- ....;.,aQua'contereco~~~~':'b~!:

externo I .( l/i'{')\ ~:»'.'; ,"1~9Ie ,.O:~JMal~J fi r-,- -- fil I A4 D-I 18 J... " . 0, 'Ir ..•.. / .•c J.i~f£' II . O"
lê ......• Disp'.?y-.p.~raped~~~~~~ a taman 10 pç - ij ;'ú\;-:.' ;~:{,"'Í'!~\ ..~t.~~'" 1 a o1''''' • '. LI/I ~ r'-

'l':. ~ .••...•..~,~-; ~ 36 [!J ~
'"';l' ' . , '. ,.. ' de verdade

,/ .. " ,. ntos
____ '_ .. __ ./ VA1_OR_,rI_Er~RIf1()P;AUTF.NTJCACÃORn 3P
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um sistcma de
os frequentam,

Posto Poupatem[Jo MAUÁ

rn '1,5
1,OOxO,90__ ~_ 7

m' 22,5

~didas (m) Unido Quant.

O,05xl,00 -EL-_l~_
l,OOxO,18 _-E.L. l_
2,OOxO,26 pç __ 6__
O,80x2,OO pç 1\

--o:2Õxl,OO - pç -10
O,12xl,00 pç 6
2,OOxO,26- --.r.:L 6
O,80x2,OO pç 1\
0,20xl,OO pç 10
2,OOx0,48 pç 2
2,OOxO,60 pç 2
0,40xO,63-- ....p 2

_l,80xO,50 pç 1
0,25xO,25 pç 7B

_ 0,25xO,25 - -E.L-2.1_
O,25xO,13 pç 30
0=0,10
h=I,OO

---..220xO,20 -EL S
O,17xO,17 pç 13

-o.I7xO,17-- -rç----l(i -
O,17xO,17 ....J~L_~__
O,45xO,45 _ll.L
0,15xO,15 _YL_ ..-.!..?...
O,40x2,OO IL_..!.._

____ h=O,30 l1l 154
Ill' 3----.--..---= O-:-lOxO,O:C~~""I:,Ç----"?U"

Bancada do painel
Painel de Senha
Pintura do' logo em Caixa d'água

Adesivos Correspondente
Adesivos Valid
Adesivos sala de exame teóricc
Adesivos atendimento acessível
Adesivo Logo
Adesivos Informativo de entrada
Tolem com caixa de sugestões
Testeira das grelhas
Adesivo em vinil
Placa de segurança Tátil

Tubo identificação de mesa

01'

Placa Balcão 1
Placa Balcão 2
Placa Face única 5
Placa de Setor
Placa Balcão 1
Placa aérea direcional dupla face 1
Placa aérea direcional dupla fa~---
Placa Bandeira interna
Tótem Informa ões Temporária~;
Placa de Apoio e segurança
_Placa Segurança
Placa Segurança 2

._ ,"_ ..._ ..._------- ---_ .._._._-_._._~---"'-'- -_ _ .._ ..

7.2. ESPECIFICAÇCJESTÉCNICAS

Cod.
AD/V
FU 1
FU 5
Psetor
PL_BAll
PL....BALl
FU S
Psetor
PL_BALl
DIR 1
DIR 2
Band
Inf/fem
PL/AP
PL/Segl
PL/Seg2

SI/Id/t

ADl
AD2
AD3
AD4
ADS
AD/linf
Sug
T5
AD Vinil
PL Tátil

N
BANC
Psen
Pint

\,' ~r,\'XK fim de garantir urna identidade visual para 05 Postos Poupatempo e

l~'Ur
J
' :comunicação claro e acessível para os diversos tipos elc público que

.!-" ."l~'; .' adotamos um padrão de comunicação visual IJara todos os Postos.
't UJ "'.-. _.,\ ~
!.~'?~~./1 l :.!..~ As especificações des:;e padrào constam do /\NEXO 7/\ deste Cad'~rIlo.

'{ I /j\.. //
~/

,.~_.--.

Medidas (m) Unld. Quant
4,4Ox1,20 pç 1
2,20x3,20 pç 1
1,OOx1,40 pç 1

m2 2,4
O,70xO,70 pç 12

O,80xO,80 pç 3

10,70x4,90 pç 1

O,80xl,90 pç 2
l,60x1,90 pç 1

Placa de Vistoria externa

Quadro externo
Diretório interno

Descrição dos produtos
Totem Bacl<-Iight 1
Front'light de parede
Letra Caixa
Letra em Acrílico
Placa Institucional
Placa bandeira externa com suporte tubular
h=3,60m

A Contratada receberá, após assinatura do contrato, desenhos mais detalhados dos itens
de mobiliário que deverão obedecer a desenho especifico do padrão Poupatempo.

7. COMUNICAÇÃOVISUAL

7.1. DIMENSIONAMENTODOS RECURSOSNECESSÁRIOS

A quantificação das placas de Comunicação Visual necessária para a implantação do
Poupatempo MAUÁ foi feita com base no Projeto Executivo e consta da Planilha de

Custos e Formação de Preços, palie integrante deste Edital.

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

cujo fornecimento e instalação ficarão sob sua responsabilidade.

Segue a relação dos itens de comunicação visual, cujo fornecimento ficará sob

responsabilidade da Contratada:

Foi criada uma famUia de móveis com dimensões que permitem sua perfeita justaposição
e atendem às diversas situações de utilização e espaço.

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

detalhadas no ANEXO 6A deste Caderno.
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Cod.
~ I(tl0.y FRillpAR

C;' .•..
~. IV

PL/Exl

PL/PL
Vis
QD ex!
Dir intl
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. ''''i
~j.. ri

6

39

180

1

."j,~ .;~;

7

1

(C) = A +
B

7------

o

27

11~

(B)

O 1

I\. "",.[i,',."., , ,~ " ;i,'.
O 2

U L

1 3

O 1

O 1

O 1

O 6
/

1 4

21 31

~ ~

- -

FORNECIDOS I TOTAL DO
POR OUTRAS POSTO
INsmUlçúES

2 J!

1

7 o
l .'''y

1, O

"'i~ ; !lM:,
" O
-;;

O

[.,é: O

' ...
'"

"" ~.
NO~ ,'.

DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO EM MASSA - ,"~~
STORAGE ,'",'

~ÕTRMEQd;A~EN'tOS
POCKET PC

TABLET PC

SCANNER DUPLEX DE ALTA VELOCIDADE

MICROSOFT WINDOWS SERVER 2012 STD. EN ..:..~_

MICROSOFT OFFICE 2013 5TD. BR I; )1: l:~_
"!

ANTIVfRUS CORPORATIVO - DESKTOP WINDOWS ':" 6~UL-
ANTIVfRUS CORPORATIVO - SERVIDOR

WINDOWS

SOFTWARE DE BACKUP - SERVIDOR WINDOWS
M ..!%.~'. 2:.ltt\;S i .• '" .
6, SISTEMA DE .GERENCIAMENTO DE VIOEO

CÂMERA DOME FIXA TCP/IP

CÂMERA DOME MÓVEL (PTZ) TCP /IP

SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VfDEO

ATA SIP 11'
'li"""'" '1::,\;-;;:
5; SOFTWARES*' "'!f

'ri .L~.:.b.,....~-'
fÃ/'" í1'l

A
rop,

~. d::.... 's ••'1i Caderno de Especificações Técnicas
~PROD~ .' . ~~fI/TCCnO'Og'.d,'nrOm~~~'11o~ ..•.~i ~ Posto Poupatempo MAUA

t
"-..'o., :rJgfJP/AUTFlJ;":l'l -I\-,~IN(OS

UP~~T 1'0 CARA~'él:J/Bfl10R$33 v::
QUANT ATIVOS \NFORMÁTICA E TELE' ELA

\ CONTRATAD.~

~ .

UNID. BACKUP EXTERNA PARA SERVIDOR RACK ~~

CONSOLE GAVETA KVM E CABOS KVM .1'
d...0. TESTADOR DE CABOS UTP CATEGORIA 6 . ':,,'.

/".j:P'\';;}~.> RADIO-COMUNICADOR \'j'!

':;J'J'> (J~<','\; LEITOR BIOMÉTRICO:' 3'
'c, '.:: .,' .._.y,' .,
j.,' ~.. '. \ TECLADO DE OPINIÃO lU( !,....... :~ .\ '.,1

'.... '. o" ( ') • ._____/

'..._TJJ .' 40-ri I., , ."
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2

1

1

6

7

36

170

TOTAL DO
POSTO

(C)=A+
B

W -';~!Jj,J

sários à

o

o

O

O

O

O

30

o
114

o
1.,,,,'-t~."h:?:t'.' ,

O
A

o
~'>~~k~;:r:;

(B)

FORNECIDOS
POR OUTRAS
INSTITUIÇÚES

informática ne

,,'

1

33

7

56

re Irsos

AI'I\HEU la FAXI'IIONE ANALÓGICO

~

CONFlGURAÇ1l0 I - DESKTOP ALL-IN-ONE

CONflGURAÇ1l0 11 - MICRO PC

CONFIGURAÇÃO 111 - SE!;Vlo"OR DE REDE ., r:~t:
.2. IMPRESSpf(AS~. ,!"" ,;,\~

CONr-JGURAÇ1l0 I - LASEH MONO 6 .

CONFIGURAÇÃO 11 - TÉRMICA 6

CONFIGURAÇÃO 111 - MULTI FUNCIONAL A3 1

3.:J,..QUIPAM~TOS ATIVOS"Q.S13ÉD~ ,ri?,,',; '.h;. :,i~;-~;-~%,
Cº!,!FIGURA~~..:-Ç9J~ J: ' ,..~:i';;
CONFIC,URAÇAu \I - WUI(M,I(UUI' l'Ot

I,'!
2

1.
L DESI<TOPS E SERVIDORES. -~--~.,~._-_.

1\ planillw a seguir apresenta a ( antidade de

opcraçilo do I'oupatempo MAUÁ: (/ /"

~ ~S
POUPATEMPO CARAPICUIBA PELA

QUANTITATIVOS DE INFORMÁTICA E TELECOM ,CONTRAT~D~,

COI~FIGURAÇ1l0 111 - CONTROLADORA WIRELESS

CONFIGURAÇÃO IV - ACCESS POINT ,li~~ ,,-..,~ ''''",11.
1_ *14,WMUNICAÇ,~ DE V07:" . ".'i'i' i"'lj~'
(~ ~I E1 FRACIONADO 15 TRONCOS 50 RAMAIS ;; .

C;'-; )D/'- 1.?/ !~i
SISTEMA DE TELEFONIA 11" l¥ 1

~PARELHO 'lELEFÔNICO 11' I;i

(.1

J
_J
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MI\UÍI

O projeto de cabeamento estruturado faz parte do edital e da

documentação fornecida pela PRODESP.

As versões mais recentes dos relatórios com as especificações técnicas

estão no Anexo BA.

8.2.3.

8.2.2,

8.2.1. Todos os itens que compõem as especificações técnicas abaixo são
utilizados como referência de desempenho podendo ser apresentadils

configurações similares e que garantam a prestação de serviços nos
nlveis desejados. Neste caso os equipamentos propostos estarão slljeilos

à homologação da PRODESP.

_ 8.1:5.2.- Estação de monitoramento do_Sistema de CFíV - Utilizada para
visualização das imagens das câmeras instaladas no Posto. geralmen e

fornecida na solução de CFíV adquirida.

8.1.5.3. Os links de comunica<;ão de dados, roteadores, servidores Proxy e
Correio eletrônico, licenças de software e outros equipamentos /
softwares para acesso à Internet ou comunicação de dados privativa
da Contratada são de próprio fornecimento e não fazem parte do

quadro apresentado acima.

B.2, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

8.3. REGRAS GERAIS DE MAI~UTENÇÃO / SLA - SERVICE LEVEL I1GREEMENT

O Posto Poupatempo MAUÁ é composto por um parque de equipamentos de informática e

telecomunicações cujos fornecimentos são realizados parte pela Contratada e parte pelas

Instituições, conforme planilha apresentada no subitem 8.1.

A estrutura técnica da Contratada. respon:;ável pelo atendimento técnico do I'oslo, d(:verá

executar o atendimento técnico de primeiro nível a toclo o parque rI!, recurso:; de
, 1'0 l,dAllÁ indjstjntíllll£:nlf'.

~~DESP
Tet:nologia d~ Inf0rl11i\Ç30

TOTAL DO

POSTO

(C)=A+

B

1

7

1

2

20

FORNECIDOS

POR OUTRAS

INSTITUiÇÕES

( B )

O

O

O

O

20

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

o parque total de recursos de Informática do

Instituições: Banco do Brasil. T.R.E.. Prefeitura, Foz do

s equipamentos de TI que serão instalados na Administração do

Poupa tempo Mauá são estimados sobre as configurações recomendadas,

passíveis de ajustes conforme necessidades da Contratada. Demais
recursos de TI que a Contratada avalie como necessários são de

responsabilidade de fornecimento da Contratada, sem ônus adicional para

a PRODESP.

41

~. s. equi.l?~lJlentos e recursos de TI necessários para atender OS Sistemas
n ,~\C~ :a l'Seguir são de responsabilidade de fornecimento da Contratada

ta \ £ J~ão fazem parte do quadro apresentado acima:

Gerenciador / Tarifador do PABX Utilizado para realizar

programações no sistema telefônico e gestão das faturas:

Microcomputador exclusivo. licenças dos softwares. infraestrutura e
outros. Obselvaçilo: Esses itens são pal1es integrantes da Especificação
Técnica do Sistema de Telefonia IP. constante neste EditaL

__---------.0.--

POUPATEMPO CARAPICUII~A

QUANmATIVOS DE INFORMÁTICA E TELECOM

PROJETOR MULTIMíDIA

TELA LED 32"

TELA LED 46"





-'----------------..e
Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

8.3.1. I~EQUISlTO DE MAI~UTENÇ1l0 E ASSISTÊNCIATtCNICA E PRAZOS DE

I~EI'ARO

t pilrte integrante do escopo de fornecimento de serviços, a manutenção preventiva e
corretiva de todos os acessórios, dispositivos, equipamentos, sistemas eletrônicos. solução
de cOlllunicação de voz e computacional, integrantes da solução proposta, bem como o
fornecimento de spare parts para que todos os. itens da solução estejam em perfeitas
condições de funcionamento e em conformidade com o SLA - Service Levei Agreement -

para manulençüo, a seguir:

8.3.2. SLA - SEI?IIICE LEIIEL AGREEMENT. ACORDO DE NíVELDE SERViÇOPARA
MANU1TNÇÃO COI<RETIVA

B.J.2. i. Diaglló~;lico e SOLUçllO TOTI\L por meio de análises das ocorrências
de proiJlernils e substituição (hardware) ou reinstalação (software) nos
pmzos 111,íximosabaixo estabelecidos por tipo de recurso:

~~DESP
Tecnologia da. lnrormaç:'lo

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

•••;-~ •••.-EQUIPAMENTOSjL .~ SLA (HORAS)

Unidade de backup externa para

servidor 24
Câmera do Sistema CFTV 24

Rádio Comunicador 24

Wireless Access Point 24

Tablet PC 24

Pocket PC 24

Projetor Multimfdia 24

Console Switch KVM 24

Storage do Sistema CFTV 24

Sl.A (HORAS)

2

2

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

INFRAESTRUTURA.

Ativação de ponto de rede wireless
da infraestrutura existente

Ativação de ponto de rede existente
do sistema de cabeamento

estruturado

8.3.2.2.

44

Sl.A (HORAS)

0,5

0,5

0,5

0,5

2

4
4---
4
6

8

8

8

EQUIPAMENTOS

43
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8.3.6. REQUISITOFERRAMENTALTÉCNICO

8.3.5. REQUISITOSUPORTETÉCNICOE OPERACIONAL

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÂ

Para-os equipamentos das Instituições. a Contratada deverá realizar d gestãiJ C-

acompanhamento das condições de limpe.Ia e conselvação dos recursos de informática e
de telecomunicações.

a;~DESP
Tccnolo&i3 d3 Inforntnç50

Deverá ser parte integrante da solução proposta, a execução dos serviços de suporte
técnico a todos os sistemas computacionais utilizados pelas Instituições I Órgãos do
Posto Poupatempo, indistintamente.

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUA

8.3.2.3. Deverão ser fornecidouelatórios mensais-soD,solidados_apresentando
~s -ocorrências com dados sohre os tempos e soluções, com a devida
identificação de cada equipamento. Os relatórios deverão ser enviados
por e-mail a endereços a serem definidos pela PRODESP.

Para os equipamentos fornecidos pelas Instituições, a Contratada tem por obrigação
realizar o atendimento de primeiro nível e ficará responsável pela gestão da
indisponibilidade realizando o acompanhamento e cobrança das providências das
Instituições em conformidade aos tempos estabelecidos no subitem 8.3.3.

As eventuais indisponibilidades ou deficiências que provoquem prejuízo no atendimento,
total ou parcial, estarào sujeitas às penalidades estabelecidas no contrato.

o
CJ1
00 ..
J-lo

Manter o CPD do Posto como ambiente de acesso restrito e controlado.
com permissão de entrada apenas dos lécnicos de TI. Qualquer outro
funcionário deverá ser autorizado pela Administração do Posto, com
registro de data e hora de entrada e saída do loca!.

Trocar a senha da fechadura da porta de aCflSSOao Cl'lJ pelo menos
uma vez por mês.

Providenciar, a qualquer tempo, revisões de Engenharia r: Fábrica que
forem classificadas como obrigatórias pelo falJricante.qulpiu '11IOS,

durante a vigência deste contrato.

8.4.1.

8.4.2.

8.4.3.

8.4.4.

8.4.5.

8.4. DEMAISOBRIGAÇÕESDA CONTRATADA

A Contratada deverá manter todos os equipamentos de lestes e ferramentas necessárias
à instalação, ajustes e manutenção a serem realizadas nos equipamentos de informáticiI e
telecomunicações e recursos de infraestnJlura de rede LAN - Local Arca Ncltvolk e WAN
H4ae Area Netwolk, Wireless, Telefonia e CFTV que fazem parte da solução tecnológica
adotada.

46

4

4

4

4

SLA (HORAS)AnVIDADE

Configuração dos ativos de rede - Switches e
Access ('oints

Configuração dos fluxos de vídeo das câmeras ou
qualquer outra configuração no sistema CFTV

Instalação de novos equipamentos de TI

Ativa ão de novos ramais telefônicos

8.3.4. MANUTENÇÃOPREVENTIVA

8.3.3. SLA - ACORDO DE NíVEL DE SERViÇO PARA NOVAS INSTALAÇÕESOU
ALTERAÇÕESDE COI~FIGURAÇÃO

A Contratada deverá cumprir os tempos estabelecidos a seguir para atividades
relacionadas a novas instalações ou alterações das configurações dos equipamentos e

de TI do Posto:

A

Nota: O SLA compreende a configura ão solicitada desde a sua
PRODESPaté o seu aceite, ambas por e-mai!.

45
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-~ ..~--------------------

Manter o histórico de imagens do sistema de CFTV por no mínimo 3
(três) mes~s para acesso on-line da Prodesp.

respeito aos
equipamentos,

PRODESP/Poupatempo,
processos sempre que

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

técnicas para a
os métodos e

Fornecer as informações
devidamente

Alterar o local deinstalaçào dascâmeras do sistema de CFTV e sua
infraestrutura necessária, caso solicitado pela PRODESP.

Permitir que técnicos de informática indicados pela PRODESP façam
estágio com os técnicos do Posto com o objetivo de transmitir a rotina
operacional, complementando o treinamento para que eles possam atuar
em outros Postos Poupatempo. Para melhor aproveitamento desse estágio,
a PRODESPpoderá fornecer um roteiro para que os técnicos do Posto
possam transmitir o conhecimento de uma forma padronizada.

Ma er o conhecimento adquirido pela equipe técnica nos casos de
su stituição dos técnicos de TI.

Sào obrigações da área de informática da Contratada:

cer quaisquer outras informações e instruções concernentes aos
equipamentos ou ao objeto deste contrato, que a PRODESPconsidere
necessárias no prazo de 04 (quatro) horas após a solicita 50 da

o esp, por e-mal.

8.4.16.5. Instalar e manter atualizada as configurações do Sistema de
Gerenciamento Desktop da PRODESP/Poupatempo, conforme padrões
determinados, em todos os equipamentos da Contratada.

REQUISITOSPARAATUALIZAÇÃOTECNOLÓGICADE EQUIPAMENTOSE SOFTWARE

8.4.13.

8.4.14.

8.5.1. Deverá ser prevista a atualização tecnológica de todos os equipamentos
de TI e softwares fornecidos pela Contratada nos casos em que se
observarem impactos nos tempos de execução dos aten~:rcr1's
realizados, dificuldade de reposição de peças tendo como con~ ên a o
nào cumprimento dos SLAs estabelecidos, falta de suporte d~s fabricantes
ou qualquer outro impacto operacional, prejudicando o funcionamento do

~I

8.5.

~~DESP
T(lcnologí:l da In'ortt1"~o
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fornecidos equipamentos

'~

-~- ------------------_._-------~--- ~-~/ ~

e-
Forncccr pilra a PRODESI' na reunião de kick-off do projeto - primeira
rcunião enlre a PRODESPe a Contratada - um único plano de trabalho
dc Teleillformática em meio digital, contendo a comprovação das
especificações técnicas dos equipamentos constantes do anexo 9A do
edital e a descrição de como será a configuração ele rede LAN com a
integração da rede wireless e (I servidor de autenticaçàO. A PRODESP
analisará o plano de trabalho e fornecerá um único parecer sobre a
aceitação ou não dos equipamentos propostos. Caso algum equipamento

oposto l1ão esteja de acorelo com as especificações técnicas, a
NTlV\T,\DA deverá adequar c' fornecimento e sua análise ocorrerá

omente 110 momento da implantação do Posto. Não havendo
conformidade do itcm. il CONlHATADA é obrigada a substituí-lo às suas
'~xpensas. Sobrc il descrição da configuração de rede LAN, ajustes
poderão ~;cr solicitados pela Prodesp para melhor adaptação às atuais
configlJlações a serem implemcntadas.

Manter equipe técnica qualificada para a realização dos Atendimentos
Técnicos e das atividades de manutenção dos equipamentos existentes no
Posto Poupatempo.

Fornecer e, caso a PRODESPsolicite, transferir o acesso pleno, flsico e
remoto, e sem restrições a todos os equipamentos ativos de rede de
propriedade da Contratada para a PRODESP,a qualquer momento do
contrato. O fornecimento do aces,;o deverá ocorrer num prazo máximo de
24 (vinte e quatro) horas a partir da data de solicitação.

8.4.12.

,17

• .-S-!...



•



(~

com
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Posto I'oup,ltempo MALJA

Peso máximo aproximado (3,5kg);

Capacidade para entregar choques na escala de I a 360
joules, bifásicos;

POltátil, deve ser à prova de umidade. respingos de água
e c!luva para uso pré'!lospitalar;

/

Modo de funcionamento com análise automática de [CG
para detecção de Fibrilação Ventricular e Taquicardia

Ventricular, com comandos cle voz em português e disparo

da desfibrilação pelo operador através cle botão dedicado;

Registro em memÓria de ECG contínuo, eventos críticos.

Desfibrilador
externo
automático

Desfibrilador externo automático (U)

9.2.

~~DESP
Tecnologia da Inrormação

-e---.---

9, EQUIPAMENTOSESPECfFICOS

9.1. DESCRIÇÃOE DIMENSIONAMENTO

Para fins desta licitação será utilizada a nomenclatura "equipamento específico" para
aquele cuja utilização restringe-se a uma Instituição ou órgão específico.

A Contratada deverá fornecer e manter os equipamentos
respectivos insumos necessários ao seu bom funcionamento
vigência contratual:

Equipamento de Teste de

Negatoscópio (E)

Balança antropomédica (E)

Tempo de recuperação dos equipamentos:

(') em até 30 minutos

(U) em até 24 h

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Posto. Deverá incluir o fomecimento de todos- os componentes- de
hardware e software necessários, mantendo sua disponibilidade e
segurança.

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de todos os
insumos e consumfveis necessários ao funcionamento dos equipamentos
de informática fornecidos pela Contratada (impressoras, scanners,
aparelhos de fax etc).

REQUISITOSDE FORNECIMENTODE INSUMOSE CONSUMfVEIS

8.6.1.

8.7.1.

everá fornecer para a Prodesp a cópia da certificação dos
nv l'Iidos na configuração de todo o ambiente de
tel -omunicações do Posto, contemplando os equipamentos
e con iguração de servidores e sistemas operacionais,
, antes do inicio dos serviços de implantação.

8.7. ACOMPANHAMENTODAS ATIVIDADESDE TELEINFORMÁTlCANA IMPLANTAÇÃODO
POSTO I OBRA CIVIL

8.8.

A Contratada deverá enviar diariamente para a PRODESPvia e-mail fotos
ou vídeos da obra a partir do início das instalações da solução de
Cabeamento Estruturado, cabeamento de entrada da concessionária
telefônica e montagem do CPD. até o momento da inauguração do Posto.
Poderão ser solicitadas mais imagens após a inauguração do Posto, por
solicitação da PRODESP.

NOTA: Ressaltamos que a equipe de informática que compõe o quadro de funcionários da
administração do Posto foi dimensionada para as atividades operacionais pÓS-implantação,
ficando sob a responsabilidade da Contratada, cumprir o cronograma de instalação dos
recursos de informática vist para o Posto, com a equipe que se fizer necessária.
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I~ficações e

Tamanho: 34 cm comprimento cm
plástico incolor transparente na parte da
plástico oro colorido no vers

janela em plástico incolor transparente; fecho em
velero.

150 un

Quantidades

9,3. MATERIAL DE USO CONTfNUO, DE CONSUMO PARA ATENDIMENTO E DE
INFORMÁTICA

~~DESP
Tccnolo&l::a d3 Inrorn1:l~;.\O

9.4. MATERIALDE USO CONTfNUO

Para efeito deste edital, é utilizada a nomenclatura "material de uso contfnuo" para
aqueles que se tornam inutilizáveis por motivo de quebra ou desgaste.

Os quantitativos bem como os tipos poderão sofrer ajustes
Posto em decorrência de alteração na rotina de execução

Os tipos e quantidades relacionadas são as
estimativas -

No período de planejamento para a aquisição
materiais cujas características são especfficas,

Itens

Pastas plásticas
coloridas

Pasta guia para 6 unid Em polipropileno 0,40 na cor azul royal, dimensão
assinatura da FIC 225mm (A) x 390mm (L)

Carimbos diversos 85 un Tradicional em madeira

Grampeador de 12 un Tamanho médio
mesa

Perfurador de papel 10 un Tamanho médio /"'-

Tesoura para papel 20 un Tamanho médio

h" 52
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Visão Estereoscópica (Percepção de profundidade)

_c. Ofuscamento e Visiío noturna (Adaptometria)

~'t Otorrinolaringológica:
.•A'
- Acuidade Auditiva

Memória digital interna e/ou memória removível externa
para armazenamento dos eventos ocorridos, para posterior
trilnsferência para computador;

Atender às normas de fabricação e manutenção da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT e do
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade
Industrial - INMETRO.

procedimentos realizados e dados do paciente;

Realização de auto-testes periódicos com avisos de bateria
baixa ou necessidade de manutenção;

Alimentado por um jogo de baterias não recarregáveis de
longa duração com vida útil de 2 anos e autonomia para
aplicação de no mínimo 30 choques em carga máxima;

3- Neurológica:

- Esforco Físico Manual (Dinamllmetria Manual).

1 corpo, fixável na parede

Balança tipo manual com escala antropométrica de 95 a
190 cm

de Equipamentos com capacidade para executar os testes
físicos necessários para o exame de aptidão física para

Balança
antropomédica

~~DESP
.1c<:n()lo~~iad.l Infol"lllilç5.0
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Caderno de especificações Técnicas
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"-t '-~
I

I ,I,.
'1
I
I

Almofada pl 24 un Tamanho na 3 - (40% vermelhos e 60% azuis) Caneta Esferográfica 5 cx Azul e Preta. Caixa cl 50 unidades

cinza

adesivo ~"h Anel!".
interna da ,ba. COIl1

brea d . envel~'l~

126 rnrn

interno do tubete = 12 mm

intema: cor cinza

externa: cor branca

Abertura superior cf...4 furos.__

Tamanho ofício

Caixa cl 10 resmas

Formato da bobina: 57 mm laq~ura X 65
mm diâmetro x 40 rn comprimento.

Envelope em polietileno coextrudade el1103
(três) camadas opaco, ilnpermeávf!! e
.. tente a rasgo e perfuração.

Solda na beira lateral com impressão da
palavra "SEDEX"

Fechamento: com
posicionado na parle
traç~:,ermelho na

4 cx

12 un

12 un

60 un

12 un

100 un

120 un

23 rolos

12 rolos Utilizado no IIRGD, para limpar as mãos

_ apó~.~~~_..c!.<:...!r.npressã<2.-.0li~I!:,.:.-_.. _

Caneta Marca Texto

Cola Branca 90 ml

Papel Branco A4 - 75 Gr

Papel Toalha

Cola Bastão 10 gr

Envelope de Polietileno _

Envelope Pardo

Lápis Preto N° 2

Bobina térmica para
Dispensadora de senhas

Envelope tipo malote
postagem SEDEX

Tamanho 8 cm comprimento 6 cm largura,
numerada. impressão monocromática, identificando tipo
de senl1a (Preferencial, Padrão e Eventual) e órgãos
(IIRGD.Fazenda. Acessa SP. e-poupa, T.R.E etc.)

Cor azul, dimensão mfnima em torno de - 60 cm
altura x 40 cm largura x 18 cm profundidade

Dimensões 270 x 345 x 40 mm

Em plástico fosco

Em poliuretano ou madeira. Medida: 8 cm largura. 20
cm comprimento e 0.6 cm espessura

3 un

2 un

6 un

consumo
Méd. mensal

4 un

4 un

4 un

12 un

2.650 un

tipo

manual

Itens

Caderno capa dura

Caderno capa dura

Álcool Gel - 500 ml

53

9.5. MATERIAL DE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO - PREVISÃODE CON
MENSAL

Neste tópico estão relacionados os materiais de consumo mais comuns e s quantidade
são estimativas a partir de médias identificadas nos Postos Poupatempo tuais, sendo
estes nlimeros poderão sofrer ajustes ao longo da operação do P to. Existem tros

n nãg Ilslãg reW;jGHa~grém JlEldem fazer parte da-tt
ou permanente da operação. Ex.: grafite para lapiseira, etc.

Senha
plastificada

Nota: Os itens sem Especificação Técnica são materiais de uso comum.

Pasta fichário 4
argolas - preta

Sacola de lona pl
malote

Tabua de apoio
para coleta de
impressões digitais

Bisnaga
mostardeira

carimbo-entintado
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A CONTRATADA
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10.ESPECIFICAÇOESA SEREMOBSERVADASNA PRESTAÇÃODOS SERViÇOSDO POSTO
POUPATEMPO

A Contratada deverá seguir rigorosamente as especificações técnicas descritas neste item
e nos termos do Edital e seus anexos, atentando para os requisitos necessários, visando
à manutenção do padrão de qualidade dos serviços objeto desta licitação, formulados
tendo como base os padrões existentes nos Postos Poupatempo já instalados e em
operação.

A prestação de serviços necessária ao adequado funcionamento do Posto Poupatempo
MAUÁ prevê:

Postos de Trabalho sob responsabilidade da PRODESP/Poupatempo - serão ocupados por
servidores públicos estaduais designados para a atividade de Supervisão/Representante
Técnico dos órgãos da Administração Direta do Estado, servidores públicos de carreira
policial designados para as atividades inerentes à Polrcia Civil (Papiloscopista Policial,
Auxiliar de Papiloscopista Policial e Investigador de Potrcia), tais como a emissão de
Atestados de Antecedentes e Carteira de Identidade, de carreira administrativa para a
realização de atividades especfficas dos órgãos, funcionÍlrios dos órgãos da Administração
Indireta e contratados / servidores públicos do Municfpio:

Postos de Trabalho sob a responsabilidade da Contratada, que poderão ter alocados um
ou mais ocupantes, e que deverão estar com nfvel de disponibilidade suficiente às
necessidades dos serviços e durante todo o perfodo de operação do Posto. A quantidade
de Postos de Trabalho da Contratada no Poupatempo MAUÁ está especificada no quadro
abaixo para atividades de Recepção, Orientaçã, ormaÇâõ e tendimenta ao Cidadão e
na Administração do Posto, cujas especif ções estão detalhadas \os itens seguintes.

56

QUADRO DE POSTOSDE TRABALH

-------- •.._--------,

Caderno de Especificações Técnicas
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sobrepondo.se um ao outro e um segundo
traço adesivo de 40mm no corpo do
envl!lope para fixação do AR (aviso de
recebimento)

Abertura e adesivos de colagem: do
lado direito do verso do envelope

ESPECIFICAÇÃOE MO()ELO ,

170

QTDE.

cm comp
____ largura de 5 a 8 !:!11.

---- - - - ._-------_._----

~[NS j . __ ."

INSUMOS I: CONSUMíVEISPAllA IMPRESSORACONFIGURAÇÃOI

INSUMOS I: CONSUMíVEISPARAIMPRESSORACONFIGURAÇÃO11

INSUMOSE CONSUMíVEISPARAMULTIFUNCIONALCONFIGURAÇÃO111

II~SUMOSE CONSUMíVEISPflflA APARELHODE FAX

INSUMOSE CONSUMíVEISPARASCANNER

Apoio de
punho para
teclado

Mouse pild 170

ITENS

9.6. MATERIALDE CONSUMO- ITENSDE INFORMÁTICA

9.7. MATERIALDE USO CONTINUO

Nota: O consumo mensal depende da marca e modelo adquiridos pela Contratada.

~~DESP
lCt:IIOIUf,I:1 d~ Inlonl1nç;i';l
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'''Nota: Quantificação baseada nos critérios atuais para os Postos Poupatempo já
implantados, podendo ser alterada sempre que se fizer necessário para atender a
quaisquer demandas da prestação de serviços, inclusive no remanejamento entre órgãos
ou na implantação de novos serviços/órgãos.

previstas de atendimento presencial ao Cidadão (emissão de documentos/serviços,
atividades de retaguarda ou atendimento especializado nesses órgãos), recepção,
orientação e informação aos Cidadãos. Deverão ser distribuídos de forma equilibrada
nessas atividades, e com versatilidade de remanejamento entre os diversos órgãos,
conforme a necessidade dos serviços, a fim de dar vazão às demandas, durante todo o
horário de operação/funcionamento do Posto e em cumprimento aos tempos médios de
atendimento e de espera previstos por serviço.

Portanto, na logfstica de operação da alocação dos ocupantes nos postos de trabalho, a
Contratada deverá estar preparada para atender a qualquer tempo ao quadro especificado
neste Edital em sua capacidade máxima, visando à manutenção do padrão de qualidade
no atendimento do Programa Poupatempo, sob pena de multa contratual pelo
descumprimento.

A definição do percentual da reserva técnica para toda e qualquer subslitlliçao.
programada ou não, inclusive para horários de intervalo (refeiçzio/descanso), fica sob a
responsabilidade da Contratada, na apresentação da proposta e, na operacionalizaç,10 do
Posto.

d, "!",dO"çõ" """,",,()
Posto Poupalempo MAUÍI

Caderno
~~DESP
TtlcnolDgi3 d3lnrormação

A ser dimensionada pela
Contratada considerando a

necessidade de substituições
e reserva técnica

Caderno de Especificações Técnicas

MAUÁ

11

20ORIENTAÇÃOAO
CIDADÃO

ADMINISTRAÇÃODO
POSTO

QUADROTOTAL DE OCUPANTESDE POSTOSDE TRABALHO

ser

Atividades

- Atendimento Linha de Frente
- Retaguarda

TRIAGEM/ENTREGA
INTEGRADAS
FAZENDA

ACESSASI'
e-poupatempo

T.R.E

ORIENTAÇÃO

IIRGD/ SERT

10.1.1. Detalhamento dos Postos de Trabalho - MAUÁ

10.1.2.

Caberá à Gestão da Qualidade Prodesp/Poupatempo o monitoramento e auditoria da
qualidade dessa operacionalização que deverá garantir os postos de trabalho observando'
se os parãmetros dos itens a seguir.164 ocupantes de postos de

trabalho
Prodesp/Poupatempo

Contratada

57

Os postos de trabalho da Contratada serão aloc
atendimento ao Cidadão nos órgãos da Adminis çã
Orientação, Informação.

A presente licitação utilizará

prestação de serviços
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inicio e término das

Para tanto, a Contra!a;lóêteverá

O"""C;O'v"" loldo (l5

\

<:'d'mod, E'''''''~ç''' T',";~C.
Posto Poupatempo MAUÁ

•

10.1.6. Horário de Disponibilidade dos Postos de Trabalho

~~DÉSP
Tecnologia cb InforntlÇão

A contagem de Tempo de Atendimento (TA) é iniciada no momento em que o Cidadão
chega à mesa anunciada para a prestação do serviço e encerra-se no momento da
finalização do atendimento.

A contratada terá prazo de sessenta dias, a contar do inicio de operação do Posto, para
se ajustar aos parâmetros estabelecidos neste item.

10.1.5. Os postos de trabalho da Contratada serão alocados na Recepção,
Orientação e Atendimento do Cidadão na prestação de serviço oferecida
pelo Posto, excetuada aquela privativa do servidor público, e também na
Administração Geral do Posto.

o Atendimento, Recepção e Orientação: perfil multitarefa:

Coordenação e Suporte Técnico: Administração.

10.1.4. Postos de trabalho da Contratada

Administração: 1 (um posto)

Coordenação de Atendimento:

Em caso de mudança de processos, procedimentos ou tecnologia utilizada para realização
dos serviços, a Prodesp/Poupatempo determinará novos critérios e a Contratada terá o
perfodo de trinta dias para se adequar aos novos parâmetros.

A qualquer momento a Prodesp/Poupatempo reserva-se no direito de
informações deste item.

Assistente de Atendimento: 1 (um posto)

o Assistente de Recursos Internos: 1 (um posto)

Atendimento Especializado: 2 (dois postos)

Suporte administrativo: 2 (dois postos)

Informática: 2 (dois postos)

Nota: a estrutura apresentada para a Administração
mfnima e é baseada na experiência do Poupatempo, podendo a
acordo com as suas caracterfsticas e necessidades especificas.

60I'
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10.1.3. Produtividade - Tempo Médio de Atendi

do URGD,seguindo os indicadores e

da SERT(Emissão da Carteira ProfissiOlaI)

ntagem de Tempo de Espera (TE) inicia-se no momento que o Cidadão recebe a
:;enha na triagem e encerra-se no momento em que é chamada no painel para que o
Cidadão seja atendido na mesa.

~lotas:

f:ssa medição será monitorada/auditada a qualquer momento pelo Gestor de Qualidade. A
qualquer momento a Prodesp/Poupaternpo reserva-se o direito de atualizar as informações
deste item.

fi Contratada deverá observar o tempo médio de

Existindo cidadão em espera para o atendimento, os pontos de atendimento que não
cstiverem abcrtos deverão ficar imediatamente disponfveis para o atendimento, não
gerando. dessa forma, espera para o cidadão. Estando todos os pontos abertos, havendo
Cidadão em espera para o atendimento, é função da Contratada a gestão da fila para
que as esperas sejam proporcionais entre os divelsos serviços.

fi contratada lerá prazo de sessenta dias, a contar do inicio de operação do Posto, para
',c ajustar aos parâmetros estabelecidos neste item.

Lm caso de mudança dc processos, procedimentos ou tecnologia utilizada para realização
dos scrviços, <1 Prodesp/I'oupatempo determinará novos critérios e a Contratada terá o
período dc trinta dias para se adequar aos novos parâmetros.

1\ alocação dos postos de trabalho acima deverá ser bimestralmente avaliada com base
na média diária de atendimentos do Posto. A Contratada deverá adequar os postos de
II"halho no prazo de 30 dias.

fi qualquer momento a Prodesp/Poupatempo
mfoHnações deste item.

o
C."
00
CO
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10.2. Horários de prestação de serviços no Posto Poupatempo

h

C,d'mo " E'p"''''~çõ", T',""C
Posto Poupatempo MAUÁ

~~DESP
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10.2.4. A Contratada deverá obselvar para os seus ocupantes dos postos de
trabalho que prestarão os serviços objeto desta licitação, todas as
condições de trabalhO, os direitos e beneffcios previstos em Acordos /
Convenções / Dissídios Coletivos de slla categoria profissional, bem corno
os previstos na legislação em vigor; respondendo, de forma exclusiva, pelo
cumprimento dessas normas.

10.3.1.

Qualificação mlnima exigida para
Contratada, para atendimento aos
EDITAL

10.2.5. A Contratada deverá firmar o contrato de trabalho com os seus
ocupantes dos postos de trabalho, após o processo seletivo e, adotar as
providências legais de contratação, conforme previsto no Edital - Minuta
do Contrato. Cronograma de Implantação, para () início do Programa rle
Formação e Capacitação, a ser realizado antes da inaugura<;ão dQ Posto.

Para tanto a Contratada deverá manter 11 reserva técnica, proporcional à quantidade de
ocupantes dos postos de trabalho apta para alocação em toda e qualquer situação
motivadora de ausência de ocupantes nos postos de trabalho, tais como: horiÍrio de
refeição/descanso, faltas, atrasos, afastamentos, férias, desengajamento, entre outras.

Os ocupantes dos postos de trabalho da Contratada da reserva técnica deverilo
apresentar qualificação idêntica ou superior aos demais ocupantes dos postos de
trabalhO, e estarem devidamente treinacos, uniformizados e identificados por meio de
crachás.

A alocação dos ocupantes dos posto~; de trabalho da reserva técnica deverá sp.r
precedida da participação no Progral'1a de Formação e Capacitação (Conceitual,
Comportamental e para a Execução dos Serviços) seguindo a~; mesmas especificações
definidas no Item PROGRAMADE FORMAÇAo [ CAPACITAÇÃO.

de

serviços objeto desta
estabelecidos,

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ
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01 ~s antes do horário oficial de abertura ao público) e até o seu encerramento 05
minutos após o fechamento oficial para o atendimento ao público), de forma a manter a
prestação ininterrupta dos serviços durante todo o horário de funcionamento, de acordo
com os tempos médios de espera e de atendimento previstos para cada serviço.

Nos órgãos estaduais da Administração Direta do Posto Poupatempo e nos serviços de
recepção, informação e orientação, os postos de trabalho da Contratada deverão ser
disponibilizados durante todo o horário de funcionamento do Posto, desde sua abertura e
até o seu fechamento (até a finalização de todos os serviços iniciados para os Cidadãos
portadores de senha);

O dimensionamento do número de profissionais da Contratada necessários para as
substituições durante os horários de intervalo (refeição/descanso) dos ocupantes de
postos de trabalho é responsabilidade da Contratada, assim como a reserva técnica para
as demais substituições (faltas, licenças, férias e outros).
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ iJt*~DESP
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Bons conhecimentos práticos / teóricos e de legislações (quando for o caso)
nas áreas de administrativo/ financeiro, contratos de prestação de serviços/
terccirização, gestão de pessoal e qualidade de atendimento;

Habilidades pessoais em liderança, negociação, administração de conflitos e
atendimento ao público;

Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas
espedficos de Gerenciamento de Filas, Registro e Controle de Frequência,
etc.

Bons conhecimentos práticos das legislações que envolvem as áreas
administrativa/ financeira/ recursos humanos, administração de contratos,
gestão de pessoas e qualidade de atendimento;

Habilidades pessoais: Raciocfnio lógico, liderança, negociação, administração
de conflitos e atendimento ao público;

Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel e de Registro e
Controle de Ponto de Pessoal, etc.

10.3.2. Administra,;ão: para ocupar a poslçao de Coordenação de Atendimento, o
ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte
qIJalifica,;ão/ carmcitação:

Formação Superior Completa, preferencialmente:

Experiência profissional comprovada em cargos chefia, preferencialmente em
empresas de prestação de serviços:

Experiência profissional comprovada em atividades de atendimento ao
público;

Bons conhecimentos práticos de Estatfstica e de Gestão da Qualidade do
Atendimento;

Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que envolvem as
áreas de práticas e qualidade de atendO nto e stão de pessoas;

Habilidades pessoais em
atendimento ao público;

~---

64

10.3.4. Administração - Suporte Administrativo: atividades de Recursos Humanos,
Financeira, Esla!fstica, Sistema de Manifestações e Manutenção de
Infraestrutura, para ocupar essa posição o profissional da equipe da
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

No mfnimo, 2° grau completo;

18 anos ou mais;

Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows -
Word e Excel e de Sistema Espedfico de Registro e Sistema de Controle de
Frequência;

Experiência em Administração de Recursos Humanos / Atividades
Administrativas/ Financeiras/Esla!fstica e Manutenção de Infra - estrutura;

Bons conhecimentos de técnicas de arquivo, redação, etc.;

Conhecimentos técnico-especializados de acordo com área de atuação;

Facilidade em elaboração de textos, redação, relatórios e etc.;

Habilidade no trato social;

Boa fluência verbal.

10.3.5. Administração - para ocupar a
ocupante do posto de trabalho
qualificação/capacitação:

2° grau completo e

18 anos ou mais;

Conhecimentos básicos de

Habilidades pessoais em liderança

Habilidade no trato social;
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Boa fluência verbal.

Habilidade no trato social;

18 anos ou mais;

___ __ J ~
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Posto Poupatempo MAUÁ
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Identificação, análise e proposição às Superintendências Poupatempo novas
parcerias, objetivando implantar inovações para a contínuil melhoria dil
qualidade na prestação de serviços / atendimento ao Cidildão no Posto
Poupatempo;

Gestão, planejamento e administração das atividades de operação e
manutenção do Posto Poupatcmpo, visando mantcr a qualidade dos se/viços
de atendimento ao Cidadão;

Elaboração do planejamento de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo
Programa Poupatempo, bem como acompanhar a execução do mesmo.
considerando os objetivos a serem alcançados;

Aferição periódica do nível de satisfação do Cidadão, desenvolvimento de
propostas de procedimentos que otimizem a~ atividades do Posto
Poupatempo analisando os indicadores obtidos através de instrumentos
definidos pela PRODESP/Poupatempo;

10.4.1. Administração:

~~DESP
Tccnologi3 d3 Inrorm:u;ão
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Bons conhecimentos de informática e digitação, dos Aplicativos Windows -
Word e Excel;

Experiência mlnima na área de suporte e manutenção de informática,
telefonia e redes de computadores, cabeadas e wireless;

Conhecimento de servidores de rede Windows / Domínio / Active Directory;

Conhecimento em Cabeamento Estruturado;

10.3.6. Administração - Infonnática: para ocupar essa posição, o profissional da
Contratada deverá possuir a seguinte qualificação/capacitação:

No mínimo, 2° grau Técnico em Eletrônica, Eletroeletrônica, Eletrotécnica ou
Telecomunicações, ou ainda, Processamento de Dados ou Informática.
completo;

íR;~DESP
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103.7. Recepção, Atendimento e Orientação: para a prestação de serviços de
recepção, orientação, atendimento presencial, emissão de documento, os
profissionais que ocupam esses postos de trabalho da Contratada
deverão possuir qualificação compatível com os serviços e atividades de
atendimento ao pllblico, e deverão atender ao seguinte perfil mfnimo:

2° grau completo;

18 anos ou mais;

Conhecimentos básicos de

Habilidade no trato social;

130afluência verbal.

1004. Descrição das atividades dos postos

A prestação de serviços objeto desta licitaçã
a população usuária faça uma adequada util
disponibilizada pelos órgãos instalados no P
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Interface com os supervisores das empresas/ órgãos prestadores de selviços.
integrantes do programa, '!isando à melhoria e ampliação dos serviços
disponibilizados;

Responsabilidade pelo fornecimento às Superintendências Poupatelllpo,
através do Gestor da Qualidade, de todas as informações pré-estabelecidas
e também, as que se fizerem necessárias para a tomada de decisões, tais
como: estatísticas diárias de atendimento, mapeamento de situações de
contingências. ocorrências inusitadas, relatório relatórios
gerenciais etc.;

Implementação das
de prestação
atendimento;

identificilndo
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Posto Poupatempo MAUÁ ~~DESP
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C.
Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

arquivo,

aos servidores
distribuição de

cada perfodo
apresentação à

Administração - Recursos Internos:

de satisfação do atendimento prestado, com o propósito de aferir a
qualidade, tempo de espera e de atendimento;

Coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros estatfsticos
dos atendimentos diários e mensais, relatório de Atividades, performance da
prestação de serviços dos postos de trabalho, tempo médio de atendimento
e espera, controle de materiais (estoque, consumo), atualizações de artes
gráficas, e demais atividades correlatas;

Atuação na administração de conflitos com o Cidadão que não tenha
conseguido resolver/esclarecer seus problemas ou dificuldade na execução
ou realização de serviços ou mesmo acerca do funcionamento do Posto;

Coleta diária das fichas de manifestação das caixas de sugestões, leitura,
interpretação e classificação no sistema especffico - Sistema de Gestão de
Manifestações do Cidadão - SGMC;

Respostas às manifestações registradas nas fichas, através de e-mail, carta
ou telefone, e conseqüente finalização no sistema SGMC;

Aplicação da Pesquisa de Satisfação do Usuário de acordo com a
metodologia e periodicidade estabelecida pela PRODESP/Poupatempo

Acompanhar o desenvolvimento das atividades de administração das equipes
de trabalho no Posto, de vigilância, manutenções internas, preventivas e
corretivas, limpeza, copa, telefonia, transportes, almoxarifado, informática e
teleprocessamento, para o perfeito funcionarnent

Elaboração de relatórios
especffico de prestaçào
Administração;

manual ou

10.4.3.

Disponibilizar 05 relatórios e informé.ções às Superintendências Poupatempo,
de acordo com ilS definições e periodicidades estabelecidas pela
PllODES!'/Poupatempo.

Coordenação de atividades relacionadas à manutenção de infraestrutura e
apoio necessário para o bom funcionamento do Posto Poupatempo;

Acompanhame'nto da operação dos serviços de apoio no Posto, propondo
melhorias e adequações;

Participação da avaliação do nível de satisfação do atendimento prestado
quanto à qualidade, disponibilização de postos de trabalho ativos, tempo de
espera e de atendimento;

Acompanhamento do processo
trabalho da Contratada, bem como a ex
conforme diretrizes definidas pelo

padrão de qUillidade no atendime

Elaboração de relatórios de ocorrências
especffico de atendimento acompanhado, para a

AniÍlise de relatórios estiltísticos
vista a melhoria do atendimento.

Coordenação da equipe de ocupantes de postos de trabalho de Recepção,
Orientação, Atendimento e Atendimento Especializado ao Cidadão;

Fornecimento de subsidios para 'J aprimoramento da metodologia de
apuração, acompanhamento e análise de indicadores de desempenho e
qUillidade do atendimento;

Acompanhilmcnto direto da operilcionalização do atendimento, identificando
problemas e ilpresentando soluções;

Avaliação, através
PRODES!'/Poupatempo,

10.4.2. Coordenação de Atendimento:

Coordenação e acompanhamento de toda e qualquer atividade de
atendimento ao Cidadão no Posto Mauá;

ri7
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Conciliação de movimentação bancária, financeira e fluxo de caixa;

Realização das demais atividades acessórias e complementares da área de
administração, conforme diretrizes PRODESP/I'oupatempo.

Apoio ás atividades dos postos da Administração.

Acompanhamento da execução de atividades de manutenção predial,
portaria, entrega e recebimento de documentos, limpeza e outras
identificando as necessidades, e emissão de ordens de serviços preventivas e
corretivas;

Registro e controle de notas fiscais, faturas, contratos, recibos, contas a
pagar e outros;

Realização de previsão/lançamentos de fluxo de cai:<a:

Preparação de relatórios e borderõs de fechamento financeiro do mês;

Realização de contatos telefônicos com clientes internos e externos.

Suporte ao almoxarifado, quando for o caso:

• Acompanhamento do conSUr:1Ode materiais de manutenção, limpeza e etc.. e
solicitação de aquisição, quando for o caso:

Acompanhamento e atualização de planilhas de manutenções corretivas c
preventivas de todos os serviços:

Conferência de itens de pré-abertura do Posto, relacionados ti manutenção
predial e serviços de copa, limpeza, vigilância e jardinagem, quando for o
caso, etc.;

10.4.5. Suporte Administrativo - atividades de Manutenção de Infraestrutura e
Financeiras

10.4.6. Suporte Administrativo - atividades
Manifestações do Cidadão

suporte,

emissilo e entrega de crachás, fornecimento de
a utilização de todos os ocupantes de postos de

programação de ocupação de postos de trabalho;

controle de Campanhas de Responsabilidade Social internas:

liza ão de todas as rotinas relativas ao Controle de Frequência previstas
s servidores pliblicos estaduais, para encaminhamento aos órgilos de
do funcionário;

ocorrência / irregularidades
ausência, licenças médicas), bem como

tipo de acidente ocorrido com servidores públicos
í\dministraçilo do Posto.

Acompanhamento e controle do cumprimento das normas e procedimentos
definidos pelo Programa Poupatempo e a Legislação vigente, para garantir o
padrão de 'qualidade da prestação de serviços contratada;

Acompanhamento o processo de seleção de ocupantes de postos de
trabalho da Contratada para contratação, bem como a execução do
Programa de Treinamento, conforme diretrizes definidas pelo Programa
Poupatempo para garantir o padrão de qualidade da prestação de serviços
contratada;

• Atuação na administração de conflitos com o Cidadão que não tenha
conseguido resolver/esclarecer seus problemas ou dificuldade na execução
ou realização de serviços ou mesmo acerca do funcionamento do Posto;

Compras e controles de estoques;

Controle e acompanhamento de contratos;

10.4.4. Suporte Administrativo - atividades de Recursos Humanos:

Cadastramento de todos os ocupantes de trabalho do Posto (informações
pessoais e profissionais), mantendo-o atualizado;

de controles cadastrais de todos os ex-ocupantes de postos de
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Posto Poupa tempo MAUÁ

Controle da atualização automática da li

servidores de rede e das estações de tr alho:

de serviços de comunicação de

diagnose da origem da falha;

Realização de

rack:

• Auxnio ao Cidadão quanto a aspectos operacionais para navegação na

Internet e, ainda, verificação da possibilidade de utilização dos serviços
eletrônicos.

10.4.8. Administração - Informática:

Administração dos recursos instalados (controle de listas de acesso da rede

LAN / WAN / Wireless, sistema de prevenção de vírus, diretrizes de

segurança dos sistemas, utilização de espaço em disco):

Atualização das versões de softwares e dos aplicativos utilizados no Posto;

Instalação e reinstalação dos sistemas operacionais - Windows / Linux - dos

servidores de rede fornecidos pela CONTRATADA, incluindo seus respectivos

aplicativos:

Controle do Cabeamento Estruturado, desde o Distribuidor Geral - DG - aos

racks (patch panel, caixas de distribuição e cabeamento UTP):

Inspeção e avaliação da infraestrutura lógica para instalação de novos

equipamentos e mudanças no leiaute existente;

Manutenção da disponibilidade de equipamentos backup para pronta

utilização;

Execução de backup diário da Base de Dados dos serviços de apoio do

Posto Poupa tempo;

Execução de backup de todos os servidores instalados no Poupatempo em

fita DAT, ou em outro meio de superioridade comprovada, inclusive os dados

do tarifador telefônico e as imagens do sistema de CFTV;

~~DESP
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nstantes

ativa no

especializado,

serviços eletrônicos e

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupa tempo MAUÁ

Atendimento telefônico a clientes internos e externos;

ocupa~tes dos postos de

e ônico, no que se refere aos

se tipo de utilização:

Realizar contatos telefônicos com clientes internos e externos;

Subsidiar com dados a elaboração do relatório gerencial;

Encaminhar as fichas "problemas" para as áreas competentes (supervisores,

órgãos. Coordenador Municipal. Coordenador de Atendimento);

Responder a:;' fichas de manifestações via e-mail, carta ou telefone e dar

baixa no sistema SGMC;

Organizar o arquivo de manifestação;

Comflilar dados de fechamento e cadastramento das fichas;

Elaborar relatórios quantitativo e qualitativo referente às fichas de

manifestação dos cidadãos;

Protocolar e enviar as manifestaçôe:; de elogios e reclamação aos setores

para conhecimento dos representantes técnicos/supervisão e demais

ocupantes de postos de trabalho;

Desenvolvimento de atividades relacionadas

identificando perfil/necessidades do:;

propondo ajustes e melhorias quand

Promoção e viabilização da

aprimoramento da interface

10.4.7. Administração - Atendimento especializado

• Acompanhamento e organização das atividades desenvolvidas no atendimento

eletrônico, relacionadas ao atendimento e à administração dos recursos

disponfveis.

ik~DESP
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Realização de instalações e suporte técnico a usuários do Microsoft Office e
demais aplicativos, de ferramentas antivírus, mantendo as devidas
atualizações e de recursos de microinformática em ambiente de rede;

Realização de registros de chamados para manutenção dos equipamentos,
circuitos e caixas eletrônicos;

Efetuar a abertura de chamados de manutenção;

• Acompanhar os chamados, monitorando o tempo e qualidade de resposta;

Follow-up dos atendimentos de chamadas realizadas / recebidas;

Realização de testes nos equipamentos recebidos de consertos externos;

Digitação, arquivamento e controle de documentação das licenças de
softwares, por fabricante e validade dos contratos;

Controlar a entrada e saída de equipamentos em caso de manutenção e
empréstimos;

Informar a CMS (Central de Monitoramento de Sistemas) todas as paradas
no ambiente de informática que possam impactar no atendimento ao
Cidadão.

Distribuir senhas de retorno em situações de contingências;

>~ I--- -.--- - )< ,I
C 1i
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Posto Poupatempo MAUA

Observação da condição do Cidadão para o atendimento preferencial
conforme previsão legal, distribuindo senhas específicas para este fim;

Apoio ao Cidadão em todas as áreas de atendimento do Posto identificando
suas necessidades de encaminhamento, orientando-o corretamente;

Estímulo do Cidadão para manifestação de opinião, sugestão e / reclamação
em formulário próprio;

Orientação para o Cidadão no preenchimento de formulários.

Estímulo e auxnio para o Cidadão na utilização dos totens e equipamento,.
de auto-atendimento;

Informações ao usuário da Internet sobre a disponibilidade de selviços nesSe:
meio, monitorando-o e orientando-o na sua utilização;

Informação e orientação do~; Cidadãos sobre os serviços prestados no Posto

Poupatempo, preferencialmente com a entrega de folder / filipetas, e/ou
encaminhamentos para serviços de caráter pliblico não disponiveis no Posto
Poupatempo;

~~DESP
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Atendimento de situações específicas tais como: pessoas ou crianças
perdidas, Cidadãos com COl1portamento inadequado ou com problemas de
saúde, comunicando o fato à Coordenação responsável e para o repasse fi
equipe da Administração;
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10.4.9. Recepção / Orientação / e Informação ao Cidadão:

Recepção e Acolhimento do Cidadão na chegada ao Posto para informar e
orientar todo Cidadão usuário sobre os serviços prestados no Posto
Poupatempo;

n s órgãos para verificação de pré-requisitos e
ada pelo Cidadão, condiXã0 de conservação e
apresentados e distribuir senha;

satisfação dos

à previsão do

Demais atividades acessórias
objeto deste Edital.

~ ares ú prestação e1(! serviço~:

manual);

põra
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Posto Poupatempo MAUÁ

DigitaçJo dos dados cadastrais nos sistemas, necessários à emissão do
documento e/ou selviço;

Impressão, emissão de documento, providências para obter a conferência dos
dados cadastrados pelo próprio Cidadão, colhendo a assinatura do mesmo,
quando for o caso;

Coleta de impressões digitais, quando for o caso;

Devolução dos documentos apresentados pelo Cidadão, solicitando a
conferéncia dos mesmos;

Encaixe de documentos em pasta plástica e encaminhamento para a próxima
el<lpa, quando for o caso;

Entreg<l do documento ao Cidadãc, para pagamento de taxas no posto
bancúrio, quando for o caso, orientando-o quanto às etapas subseqüentes
do atendimento;

Encaminhamento à Coordenação/Administração dos casos de maior
complexidade ou inusitados, visando à agilidade de solução;

Recolhimento de documentos das mesas de digitação/atendimento
organizando-os por sequencia numér ca e de senhas, encaminhando-os para
a próxima etapa do processo de produção do documento;

Providências de reabastecimento dos suprimentos específicos das impressoras
(papéis, tinta, tonner);

arquivamento de documentos após a realização dos
rme orientação do respectivo órgão ou entidade, visando
atórios dos serviços realizados ou não;

o e arquivamento de documentos após a realização dos
orme orientação do respectivo órgão' ou entidade, visando

à rr paração d relatórios de docunentos cancelados e/ou inutilizados por
IcI men o/confecção;

dados de atendimento diário de cada órgão ou
modelo e:;tatístico recebido da Administração do

ao Cidadão, solicitando a

IR;~DESP
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Digitação de dados para a emissão de Atestados de Antecedentes;

Preenchimento dos dados do Cidadão para emissão de CTPS, observando se
é ala via, 2a via ou continuação;

Orientação do Cidadão no preenchimento de formulários;

Orientação do Cidadão quanto ao serviço de acesso livre à Internet,
monitorando-o sobre a sua utilização, bem como controlar o tempo de uso;

Orientação do Cidadão quanto à utilização dos serviços públicos disponíveis
na Internet, monitorando-o sobre a sua utilização e controlando o tempo de
uso, ou realizar o serviço pelo Cidadão, caso não esteja familiarizado com o
uso da Internet, visando à inclusão digital;

Nas situações de contingência, informação ao responsável imediato e
orientação para o Cidadão quanto à previsão do tempo de espera e/ou
marcação de retorno,

10.5. Controle de ponto de servidores públicos estaduais

A Contratada deverá prever, entre outras atividades, um responsável pela
apuração de freqüência dos servidores públicos da administração direta
designados para o Posto, quando solicitado pela Prodesp/Poupatempo,
observando a legislação pertinente aos Servidores Públicos Estaduais,

10.5.1. Deverá ser realizada a emissão de Atestados de Frequência e Boletim de
Frequência dos servidores, para os apontamentos das eventuais
ocorrências de frequência, Após, deverão ser encaminhados às respectivas
origens, mensalmente, ela Administração do Posto.

ou eletronicamente. As

de todas as informações pelo

de trabalho, com jornadas aos sábados

ocorrências: atrasos, faltas, hora extra, falta de
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os acessos e
portadores deos

todos

ção e Especialização - Teórico-

deverá possuir
adaptados para

b) Banheiros masculinos e femininos suficientes para atender o grupo
em capacitação.

c) O local de treinamento
instalações devidamente
necessidades especiais.

d) Custear, fornecer e disponibilizar água mineral e copos descarláveis
para todos participantes, no ambiente contífluo;

e) Infraestrut.ura elétrica necessária para todos os equipamentos;

t) Custear e contratar recursos audiovisuais para o amilieptél':t(~
treinamento: microc::>rnputador COI11acesso à interne\ quadro branco
ou flip-chart, pincéi!, para quadro branco ou .p-chart;

prendizagem (AVA), treinamento prático en,
indicado) e treinamentu
dos postos de trabalho

• Conhecer em detalhe todo o universo conceitual e prático que fundamenta
o Programa Poupatempo no contexto da Administração Pl,hlica Brasileira;

• Ter domínio de todos os procedimentos da administração;

• Garantir o padrilo Poupatempo em todos os aspectos;

• Possibilitar que a experiência do modelo de gestão contratado seja exitos;l

A) A PRODESP/ Poupatempo será responsável por:

a) Definir e disponibilizar o conteúdo e o cronograma de realização;

b) Validar o efetivo resultado e a qualidade de aproveitamento do
treinamento, através das Avaliações e respectivas tabulações,
determinando, se for o caso, a revisão e reposição cios conteúdos e
módulos realizados.

B) A Contratada será responsável por:

a) Custear e contratar ambiente para realização do treinamento com
capacidade de acomodação para todos ocupantes dos postos de
trabalho do Posto, em bom estado de conservação, limpeza e COIII

disponibilidade de sanitários, no Munidpio de MI\UÁ ou região
próxima, para a realização do treinamento. Observar as condições
para alimentação dos participantes nas proximidades do local. Prevel
serviços de intervalos como cafés e outros;

,, .

para os
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Consolidação de informações para a PRODESP/Poupatempo;

No caso de sistemas eletrônicos, manutenção e suporte técnico permanente,
de maneira a garantir o pleno funcionamento dos equipamentos e software
envolvidos, bem como o treinamento dos ocupantes dos postos de trabalho
responsáveis pela operacionalização.

11. PROGRAMADE FORMAÇÃOE CAPACrrAçÃO

O Programa de Formação e Capacitação para os Postos Poupatempo foi concebido em
modalidade de treinamento à distancia.

Busca-se com essa modalidade a distância. promover uma capacitação uniformizada com
relação à assimilação dos conteúdos e premissas que garantam o padrão de
atendimento e modelos de gestão do Poupatempo por parte dos novos integrantes.

A infraestrutura e apoio necessários à capacitação inicial para implantação do posto foi
redefinida, de modo que as salas destinadas a essa finalidade serão flexlvels e
multiusuários, isto é, vários tipos de treinamento poderão ocorrer no mesmo ambiente /
sala. desde que cada pessoa / participante tenha o seu micro e o seu fone individual
para acompanhar as aulas no AVA - ambiente virtual de aprendizagem.

Todos os ocupantes de postos de trabalho do Posto Poupatempo deverão partiCipar do
Programa de Formação e Capacitação, cujos conteúdos, metodologias, carga horária e
demais especificações são definidàs pela PRODESP/ Poupatempo e descritas a seguir.

As especificações técnicas do Programa de Formação e Capacitação para a prestação
dos serviços estão definidas por classificação, conforme descrito abaixo.

Todas as condições técnicas deverão ser submetidas previamente à aprovação da

Prodesp/Poupatempo e a realização deve ser acompanhada por responsável da
Contratada para solucionar possíveis problemas a fim de. garantir a boa execução dos
treinamentos.

a
CJl
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Caderno de Especificações Técnic

Posto Poupatempo MAUA

to em Serviços - Atendimento e Orientação dos órgãos
antes -"Formação e Especialização. Teórico-Prática"

A) A.l'rodesp/Poupatempo será responsável por:

, a) Definir e aplicar o módulo especffico à equipe de Informática seguindo
o cronograma de realização;

b) Validar o efetivo resultado e a qualidade de aproveitamento do
treinamento, através das Avaliaçiles e respectivas tabulações,
determinando, se for o caso, a revisão e reposição dos conte lidos e
módulos realizados.

B) A Contratada será responsável por:

a) Custear remuneração, transporte, hospedagem, se for o caso, e
alimentação dos ocupantes dos postos de trabalho da área de
Informática, a ser realizado nas dependências do Poupatempo/I'ostos
Poupatempo/PRODESP (ou em outro local a ser indicado), conforme
cronograma a ser fornecido pela Prodesp/Poupatempo

b) O Módulo "Técnico de Informática" será realizado em período não
inferior a 5 (cinco) dias úteis em Postos Poupatempo já operando /
Posto Escola/PRODESf' (ou em outro local a ser indicado), bem COl1l0
aplicação prática na montagem física do posto em implantação, em
perrodo não inferior a 10 (dez) dias liteis.

O término do treinamento técnico de informática configura-se com a
do posto pronto para a pré-operação, de acordo com

ma de treinamento.

do em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), treinamento prático em
de v e escola (Posto Poupatempo em operação a ser indicado) e treinamento

prático no posto em implantação para os ocupantes dos postos de trabalho
im6At9-e-efieRta~e;-eom-o-objetivo de cdpacl - o para o

~olvimento das atividades relacionadas à realização dos se/viços a
serem oferecidos pelo Posto Poupatempo e os órgãos participantes, hem
como em práticas de vivência em posto em operação

A) A Prodesp/Poupatempo será responsável por:

a) Definir e aplicar o módulo de treinamento em serviços conforme
cronograma de realização;

b) Validar o efetivo resultado e a qualidade de aproveitamento d~
treinamento, através das Avaliaçéies e respectivas tabulações.
determinando, se for o caso, a revisão e reposição dos conteúdos e
módulos realizados.

~~DESP
Tecnolocl3 da Inform<lção
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

de Informática, com o objetivo de capacitá-los
iltivida fl.S relac' nadas à Informática.

Ohs: A sala deverá contar com suporte à informática presente
durante todo'o-perrouo de trêiliãmentiJ:-

g) Infonnilr a I'RODESP/I'oupatempo: endereço completo Onclusive com
CEP), nome do responsável, e.mail e telefone do local do
treinamento, para as respectivas providências;

h) Nomear ] (um) representante responsável por acompanhar e
providenciar a logística e infraestrutura do Programa de Capacitação,
tomar decisões e resolver possíveis ocorrências do
treinamento/problemas relativos aos ocupantes dos postos de
trabalho, bem corno manter equipe responsável pela organização da
logística e infraestrutura, garantindo assim a adequada realizaçiio do
treinamento;

Após o término do treinamento, a Contratada deverá entregar à
I'RODESI'/I'oupatempo em no rmíximo até 05 (cinco) dias úteis as
cópias das listas de presença com assinatura diária dos participantes
e as Avaliações preenchidas pelos participantes no final da palestra
com as respectivas tabulações.

Custear toda e qualquer despesa relativa ou decorrente da
operacionalização do treinamento, durante o perlodo de sua

os ocupantes dos postos de trabalho;

s providências necessárias à execução do
Treinamento, com antecedência suficiente ao cumprimento do

.' ~.:>'\-<;~;~~~~(Jgramade r Iização definido pela PRODESP/Poupatempoe item
_"~'\O~l'\ < onfig ações Específicas das Salas de Treinamento deste

.1.2. Treinamento Técnico de Informática

Ikalizado nas dependências do Poupatempo/f'ostos f'oupatempo/Prodesp (ou

7'1
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B) A Contratada será responsável por:

a) Idem itens de "a" a "k" do Item 12.1.1 B. acima.

cl_Elaborar e ministrar treinamento:

d) Custear as despesas relativas à remuneração dos profissionais que irão
ministrar o conteúdo;

e) Definir e fornecer o Cronograma:

O Fornecer apostilas e materiais didáticos:

g) Validar o efetivo resultado e a qualidade, através das Avaliações e
respectivas tabulações, determinando, se for o caso, a revisão e
reposição dos conteúdos e módulos realizados.

Caderno

11.2.2. Treinamento para formação da Brigada de Incêndio e Grupo de Abandono
do prédio em situações emergenciais, conforme exigência legal do
Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora NIl-23 -
Proteção Contra Incêndios.

11.2.1. Treinamento para formação de CIPEIROS, conforme exigência legal do
Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR-5 - CIPA

11.2. Segurança e Medicina do Trabalho / DEA - Desfibrilador

.Bl ~ Corltratada será responsável por:

a) Idem itens de "a" a "k" do Item 12.1.1 £l. acima.

~~DESP
Tccnolo,ci:l da Inrorm..lÇ3o
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Posto Poupatempo MAUÁ~~DESP
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b) Para os treinamentos práticos em posto escola / Posto Poupatempo
em operaçilo / Prodesp Custear remuneração, transporte,

agem, se for o caso, e alimentação de todos ocupantes dos
postos de trabalho de atendentes e orientadores na realização
desses treinamentos, que será praticado nas dependências do
Poupa empo/Postos Poupatempo/Prodesp (ou em outro local a ser
indic do), confonme cronograma a ser fornecido pela PRODESP/
1'0. atempo.

ento Conceitual e Comportamental

profissionais que irão

Avaliações e
o caso, a revisão e

11.2.3. Capacitação para o uso do desfibrilador e suporte de vida.

Todos os integrantes da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. de todo
efetivo da Brigada de Incêndio e da Brigada de Emergência, além de mais 2 (dois)
funcionários por turno, por aparelho, deverão estar permanentemente capacitados no
curso de "Suporte Básico de Vida", sendo 8 horas para o módulo RCI' .•. DEA e 8 horas
para Primeiros Socorros, ministrado por uma entidade que tenha sido chancelada pela
American Heart Association-AHA ou Energency Care and Safety Institute • [(SI, da
American Academy of Orthopaedic Surgeons, ou outra entidade certificadora e
reconhecida internacionalmente, e chancelado pela ACEI' - American Coltege of [mergency
Physicians ou atender a uma legislação especifica do Municipio de Mauá.

11.3.

e treinamento
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fi - Cronograma e~quemálico da capacitaç,io de novos funcionários

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

11.4. ESPECIFICAÇOESTÉCNICASBÁSICASREQUERIDAS- SALAS DE TREINAMENTOEM
--AVA

11.4.1. APROVAÇÃOPRÉVIADO AMBIENTEDE TREINAMENTO

Considerando o modelo de Formação e Capacitação para os Postos Poupatempo no
formato de treinamento à distãncia. considerar para o ambiente de treinamento e a
dinâmica desses treinamentos os itens a seguir.

A localidade, bem como as acomodações do local de treinamento que trata este
documento, terá de sofrer vistoria e aprovação expressa da Prodesp, de acordo com as
condições aqui descritas, em até 10 dias antes do início do treinamento, para viabilização
dentro do perfodo.
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11.4.2. DEFINiÇÃODAS ÁREASCOMUNS E INTERVALOSDE DESCANSO

Treinamentos previstos para 8 horas por dia

Prever área para intervalos como cafés e outros;

Fornecimento de 2 coffee break por dia de treinamento

de

atende-('

da outra,

a

Todos os recursos solicitados deverão
antecedência ao inicio dos treinamentos'

Todas

Prever intervalo para almoço

Instalações de banheiros masculinos e femininos suficientes para atender o
número de participantes, abastecidos de papel toalha, papel higiênico,
sabonete liquido e cestos de lixo, com manutenção e limpeza adequadas ao
número de usuários e frequência de utilização .

Bebedouro de água mineral com copos descartáveis para todos participantes:

O local de treinamento deverá possuir todos os acessos e instalações
devidamente adaptados para os portadores de necessidades especiais.

11.4.3. CONFIGURAÇOESBÁSICASDAS SALAS I AMBIENTESDE TREINAMENTO
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l1.5,_CONFIGURAÇOES ESPECIFICASDAS SALAS DE_TREINAMENTO- AVA

Caderno de Especificações Técn "as

Posto POl.lpatempo MAUÁ

d. 1 (um) Flip-citart (com folhas e canetas piloto) ou quadro branco com
canetas.

Microcomputadores conforme a especificação técnica HEL.SLT.l7/ /20U,
Configuração 1* com fone de ouvido individual, em quantidade suficiente para que
cada participante tenha acesso individual ao equipamento.

a. 1 (um) microcomputador conforme a especificação técnica RU.SU.
177/2013, Configuração 1*, a ser utilizado pelo instnltor;

c. 1 (uma) licença de antivfrus para cada microcomputacior utilizado no
treinamento. Poderão ser remanejadas das adquiridas para a implantação do
Posto;

b. 1 (uma) impressora laser mono conforme a especificação técnica
RELSLT.l78/2013, Configuração I, com insumos suficientes (papel e tOller) I~

compartilhada com todas a~.salas de treinamento;

*Será aceito, para os treinamentos, gabinete formato desktop.

Outros detalhes podem ser consultados no anexo deste Caderno ("~ Especificação
Técnica.

~~DESP
Ttlcnologl3 da Informnção

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Infraestrutura elétrica necessária para todos os equipamentos;

Infraestrutura necessária para o funcionamento dos circuitos de comunicação

de dados;

2 (dois) circuitos de comunicação de dados de acesso à Internet,
balanceados para todos os microcomputadores, com velocidade mlnima de

20mbps cada;

Apoio técnico especializado de informática durante todo o perrodo de

treinamento.

11.4.4. SLA - SERVICE LEVEL AGREEMENT- PARA OS EQUIPAMENTOS DE
INFORMÁTICADAS SALASDE TREINAMENTO

11.4.4.1. Diagnóstico e SOLUÇÃO TOTAL por meio de análises das ocorrências
de problemas e substituição (hardware) ou reinstalação (software) nos
prazos máximos abaixo estabelecidos por tipo de recurso:

SLA (HORAS)

0,5

Nota: A contratada não poderá contar com os técnicos de TI do Posto para suporte nas
salas de treinamento, pois nesse perfodo eles estarão realizando treinamentos técnicos

com a equipe da Prodesp.

12,PROGRAMADE EDUCAÇÃOCONTINUADA

Direcionado a todos ocupantes dos postos de trabalho com objetivo ("~ desenv()lv(~r
competências pertinentes ao atendimento com qualidade, tais como cOmllniCilçi\o,
postura, relacionamento, equipe, motivação, como lidar com estresse.

Módulo I - Comportamental e Conceitual12.1.

( .

8685

~

Nota: O SLA compreende a solução total desde o diagnósti

11.4.4.2.As eventuais indisponibilidades ou de iências
no treinamento, total ou parcial estar
estabelecidas no contrato.
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Posto Poupatempo MAUÁ

b. Participar das discussões para levantamento de necessidades dos

treinamentos e padronização dos me!;mos;
a) Aprovar o cronograma de realização apresentado pela Contratada;

a. Fornecer material didático e certificado para os participantes;

b) Acompanhar a realização do treinamento.
c) Validar o efetivo resultado e a qualidade, através das Avaliações e
respectivas tabulações, determinando, ser for o caso, a revisão e
reposição dos conteúdos e módulos realizados.

A) A Contratada será responsável por:

a) Ilealizar rt~ciclagem para todos os ocupantes dos postos de trabalho da
Contratada, visando à manutenl;ão do padrão de qualidade de prestação
desses serviços.

b) Preparar o ambiente para o treinamento no próprio Posto, com um
microcomputador para cada treinando, com acesso à Internet e fones de
ouvido.

cl Todos os recursos solicitados deverão estar disponlveis com 3 (três) dias
úteis de antecedência ao inicio dos treinamentos;

d) Nomear 1 (um) representante responsável por acompanhar e providenciar
a loglstica e infraestT1ltura do Programa de Capacitação do Módulo I
tomar decisões e resolver possíveis ocorrências do treinamento/problemas
relativos aos ocupantes dos postos de trabalho, bem como manter equipe
responsável pela organização da loglstica e infraestrutura, garantindo
assim adequada realização desse módulo;

c) Após o término do respectivo Módulo I, a Contratada deverá
pllODESP/Poupatempo em no máximo até 05 (cinco) dias úte' s cópias
das listas de presença com assinatura diária dos pa ipantes e
Avaliações preenchidas no fina! do treinamento, ra evidência
realiza ão do mesmo.

12.2. Módulo 11 - Integração ao longo da operação

Treinamento ministrado a todos novos ocupantes
Contratada e PRODESp/Poupatempo, que iniciarem
longo da operação
programático previsto

a) Aprovar o programa e cronograma do Módulo 11.

ti) Validar o efetivo resultado e-ã"qualidade, através das Avaliações e
respectivas tabulações, determinando, se for o caso, a revisão e
reposição dos conteúdos e módulos realizados.

B) A Contratada será responsável por:

a) Apresentar proposta de cronograma a ser validada pela
Prodesp/Poupatempo.

b) Realizar este programa no inicio das atividades dos novos ocupantes dos
postos de trabalho.

Obs: O Módulo Comportamental e Conceitual poderá utilizar o Sistema
de treinamento em Ambiente Virtual de Aprendizagem, fornecido
pela Prodesp.

c) Após o término do respectivo Programa de Capacitação, a Contratada
deverá entregar à PRODESP/Poupatempo cópias das listas de presença
com assinatura diária dos participantes e as Avaliações preenchidas no
final do treinamento, para evidência da realização do mesmo.

12.3. Módulo 111 - Capacitação para Execução dos Serviços (Partes Teórica e
Prática)

Treinamento ministrado aos ocupantes dos postos de trabalho da Contratada e
Servidores Públicos da SERTe IIRGD,sob orientação e aplicação de especialistas
da Polrcia Civil, da Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho, da
Prodesp/Poupatempo e dos demais órgãos participantes, capacitando-os para o
desenvolvimento das atividades nos respectivos postos de trabalho.

Parte destes treinamentos podem ser ministrados através de Ambiente Virtual ele
Aprendizagem - AVA no próprio Posto. Cada turma poderá ter no máximo 25
participantes.
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Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado;

2 calças

4 blusas de manga curta

2 blusas de manga longa

2 lenços

1 malha de lã

4 camisas de manga curta

O kit do uniforme feminino deverá constar. no minimo de:

2 camisas de manga longa

2 gravatas

1 malha de lã

3 jumpers (caso a funcionária e

1 saia

Qualquer peça que compõe o KIT deverá ser substituida
tempo, a critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada

Entende-se como inadequada para o uso à peça que apresentar:

Manchas claras Oll escuras permanentes. com danilicação da cor original dn

tecido;

, t
1 I

13.1. Descrição Geral

A Contratada deverá prever o fornecimento de uniformes para todos os ocupantes dos
postos de trabalho do Posto. conforme QUADRO TOTAL DE OCUPANTESDE POSTOS DE
TRABALHO- item 10. de acordo com as quantidades abaixo definidas:

O kit do uniforme masculino deverá constar, no mfnimo de:

2 calças

13. UNIFORMES

~~DESP
Tecnologia da Inrornt(kÇ3o
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IV • Segurança e Medicina do Trabalho

eina ento para formação de C1PEIROS,conforme eXlgencia legal do
i ério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora - NR-5 - CIPA.

e} .Validar o efetivo resultado e a qualidade. através das Avaliações e
respectivas tabulações, determinando, se for o caso, a revisão e
reposição dos conteúdos e módulos realizados;

O Definir e fornecer o Cronograma do Módulo 111.

B} A Contratada será responsável por:

a} Realizar reciclagem técnica para todos os ocupantes dos postos de
trabalho da Contratada e que desempenham as atividades referentes aos
serviços objeto desta licitação. visando à manutenção do padrão de
qualidade de prestação desses serviços.

b} Implementar todas as providências necessárias à execução deste Módulo
de Treinamento, com antecedência suficiente para o cumprimento do
cronograma de realização definido pela PRODESP/Poupatempo;

c} Providenciar a realização do treinamento do módulo 111(Partes Teórica e

Prática);
d) Preparar infraestrutura. equipamentos (hardware e software) e linhas de

comunicação de dados necessários para a aplicação do treinamento, de
acordo co cada tipo de serviço dos órgãos participantes deste módulo

de tre' men o;
e) Pro aenci todas as condições para a operacionalização do treinamento.

d rante odo o perfodo de sua execução. para todos os ocupantes dos
ost de trabalho, de forma a garantir o seu resultado efetivo.

12.4.

89

os ocupantes dos postos de trabalho pelas diversas atividades dos

, visando à qualificação dos mesmos como multitarefa, observando que o IniCIO

do rodízio deverá ocorrer a partir do 60° (sexagésimo) dia de atuação de cada

ocupante de posto de trabalho.

~~DESP
Tecnologia d.1 InfoHllô1ç:io
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Para a confecção das blusas femininas e camisas masculinas

Blusa feminina

Composição: 100% poliéster <tolerância de + ou - 3%);

Ligamento: Sarja 2 xl;

Largura por metro: 1,50;

Tecido: Fontaine - ref. 40866 branco - Tecelagem Panamericana LIda, ou
similar.

Caderno de Especificações Técnic

Posto Poupatempo MAU

•
~DESP
Tocnologr.. da lnrormnc;50

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Rasgos em partes do tecido, fora das áreas ele costuras, cujo conserto só

ser~ possível cOrn a colocação de remendos (eventualmente os rasgos
próximos à área dil costura poderiam sei' eliminados refazendo-se a costura);

Tamanho incompatível com o usuário.

Reposição de Uniformes

deverão ser substituídos em sua totalidade com a seguínte periodicidade ou
ue quaisquer de seus itens estejam desgastados antes desse prazo:

, .,
_'lJ

Do Kil milsculino: Camisa masculina

./"'

Postos

noturno com Iistr / nas
(orien ação). e

Microfibra 000% poliéster) na COf azul
cores branca (atendimento), azul (su
dentro os logotipos do Poupatempo

92

As padronagens dos lenços e
Poupatempo em funcionamento.

Etiqueta de Garantia Total

Composição: 33% algodão e 67% poliéster;

Largura por metro: 1,60;

Tecido: Cedrofil - ref. 0002 G1 - branco - Cedro Indústria Têxtil LIda, ou
similar.

Para a confecção das malhas - unissex

Deverá ser lã 100% acrílica e antialérgica, rof. 100 - Lansul - preta - 3 fios.

Para a confecção dos lenços

Mícrofibra 000% poliéster), possuir tarja com 5 em de largura na cor azul
marinho noturno, formando um triângulo, com medidas laterais de 0,85m 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 (orientação).

Para a confecção das gravatas

".,,

Composição: 100% poliéster (tolerância de

Ligamento: Sarja Z 2 x 2;

Lill'f~ura por metro: 1,50;

Tecido: Cosmopolita - ref. 41638 azul milrinho noturno - Tecelagem
Panalllericana Ltda. ou similar.

;! calças: a cada 12 meses;

4 Cill1lisas de manga cufta: a cada U meses;

2 camisas de manga lonl~a: a cada 13 meses;

3 jumpers (caso de gravidez) quando for o ca

1 saia: a cada 12 meses;

2 gravatas: a caela 18 meses;

malha de lã: a cada 18 meses.

2 lenços: a cada 18 meses;

malha de lã: a cada 18 meses;

2 blusas de manga longa: a cada 18 mes

ti blusas de milnga curta: é.1cada

2 calças: a cada 12 meses;

13.4. Especificação Técnica dos Uniformes

91

Dos Tecidos

I'i!fi! i! confecção

Do Kit feminino:
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Linha de tItulo 80, poliester/algodão ou 100% poliéster para fechamentos e

pespontos. Título 120 e filamento para costuras de Overlock

Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro

• Zíper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido

•
Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

--de 11:09.90 e o-Regulamento Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxte~ - Resoluçã~n~
6. de 19/12/2005 do CONMETRO; abrangendo os tecidos (encolhimento, resistência e
solidez) e a respectiva confecção (corte. costura, aviamentos. medidas). excluindo-se os

casos de uso ou manutenção inadequados das roupas por parte dos usuários.

•
~ODESP
Tocnolotia da Inrormaç50

Caderno de Especificações Técni as

Posto Poupaternpo MAl

I'

Deverá constar na etiqueta:

Composição têxtil do produto

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

Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista

País de origem

Indicaç;\o de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

Tratamento de cuidado para conservação através de slmbolos e/ou textos

(ISO 3758 ou NBR 8719)

Linhas e botões na cor do tecido

Botões extras na parte interna

Etiquetas

Composição têxtil do produto

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

Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista

Pais de origem

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

CAMISASOCIAL MASCULINAMANGACURTA

I~

prega

:-=- 50_~ 54 -=-~~~:~j
+/_ 1 cm ~~_.iQ.....:!.2_ 44 46 ~ 50~~~i ~ ~ _50 Q2
+/_ 1~~~_2l!.... 52 _~ 56 ~~.l:l..~ __º-4 66 6U 70 7.'

+/_ 1 em 62.5 63 53,5 64 6'1,5 65 65,5 56 66,5 67 (;7.5 61168.~ ~ I

• Tratamento de cuidado para conselvação através de símbolos e/ou texlo~.

(ISO 3758 ou NI3R8719)

Costuras

Quadril

Comprlmênto

Detalhes do Modelo

, .
Aviamentos

Talhe social.

Centro do degolo. na parte traseira. sob o colarinho/bainha

Calças masculinas, calças femininas e saias

Internamente no cós dianteiro esquerdo

e 2

Do Detalhamento de Confecção e Desenhos

Pontos por cm: •

93

Costuras

Detalhes do Modelo

SAIA SOCIAL FEMININA

As etiquetas deverão ser fixadas às:

Camisas masculinas e Blusas femininas
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--_. ---- -_._---------

Costuras

Aviamentos

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Colarinho entretelado com pé de gola, pontas de gola presas com botão e
caseadas. frente aberta com fechamento através de 8 botões e 8 caseados
(no pé de gola no sentido horizontal e os demais sentido vertical). vista
dupla entretelada. mangas longas com punhos fechados com botão e
caseado, 1 bolso chapado retangular no lado esquerdo. com um botão.
costas com pala e prega macho ao centro.

Costuras em interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das laterais.
ombros e mangas. fixação da gola. pala. bolso. bainhas. barra e pes[1ontos
em máquina 1 agulha ponto fixo. arremate nos cantos do bolso;

Pontos por cm: 4.0 a 4,5 em todas as costuras.

~DESP
Thcnoloci3 d:l Inrormnç50

Detalhes do Modelo
pespontos

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

em interlock bitola mínima

Pontos por cm: 4.0 a 4.5 em todas as costuras.

Coli:\rinho e entretcli:\ [lré-encolhidos;

•

Linha de título 120. poliéster/algodão ou 100% poliéster para todas as
costuras e filamento de poliéster para Overlock;

Botões perolizados 4 furos ele 12mm de diâmetro para a vista e de lOmm
para as pontas da gola;

Linhils e IJOIÕI~Sna cor do tecido;

Bolões extras na [larle interna.

}

aGe

'/AtJT5VT!C •
tipo confeccionado. ~ÇAORSJJf

conservação através de sfmbolos e/aLI textos

Linha de tftulo 120. poliester/algodão ou 100% poliéster para todas as
costuras e filamento de poliéster para Overlock;

Botões perolizados 4 furos de 12
10 mm para as pontas da gola;

Colarinho e entretela pré-encolhidos;

Linhas e botões na cor do tecido;

Botões extras na parte interna.

Composição têxtil do produto.

Identificação fiscal do fabricante

País de origem.

Indicação de tamanho de acordo com o

Etiquetas

96
,.

f. ~ "'.'

Identificação fiscal do fabricante do tllcido e/ou confeccionista;

País ele origcm;

Com[losição têxLiI do [lroduto;

Nome ou razão social do fabricante do tecido c/ou confeccionista;

Indicação de tamanho de acordo can' o tipo confeccionado;

Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos
(ISO 3758 ou NBR 8719).

37 38 39 '40 .

I'OIl(O~ de Mrdida Toll'l"finei:!

Cnflll"Ínhu 1-/.0,51.:111 .17 .1H 39 40_._._-- -- ---_._-
Till"1I1 11. I em 52 54 56

Custns +1- I cm 4.1

Ca\'n 11- 1 cm 52

MIIII'g:i'curl:t U~ I em '2.7

Cum lrimrllto 11- I CIl1 77

CAMISASaCIA MA CULlNA MANGALONGA

&1 -AX
9S ~
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Caderno de Especificações Técni

Posto !'oupatempo Mi\UÁ

1:5 85 8~. 85 85+/1 lem

+/- I em JS 35,5 3(1 36,5 37 37,5 3H 3M,::- )l) 31).5 .111 ,10,5 .11

+/.11,5 elU 32 33 ).:. 35 3h 37 JX .lI) .HJ .11 .12 .1.1 .1-1

+/- li,:; em 23 23.5 2.. 2.1,5 25 25,5 2f. 2ú.~ ~ 27,5 ~ 21'1,5~_

+/- 0,5 ell1 2.l,5 2525,S

Costuras com máquina 1 agulha ponto fixo para colocação de cós, fixaçiio

dos bolsos, zfper, vivos do~; bolsos, vista e pespontos CIll rnáC]uina 1 agulha
ponto corrente para o fechamento das laterais e cl1trepernas (costura aberla
com as bordas overlocadas), com miÍquina 2 agulhas defasadas IJonto
corrente para o fechamento do gancho traseiro (costura aberta com ""
bordas overlocadas). travetes nos cantos dos bolsos e no acabamento da
vista. Overlock nas partes desflantes do tecido; ~

Calça social, cós postiço .~n
A8taH€e-fl&---lfitseiro;-f

zíper e dois pences traseiras

Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista;

País de origem;

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

Tratamento de cuidado para conservação através de síll1holos c/ou textos
(ISO 3758 ou NBR 8719).

------ -- ---

Pontos por cm; 3.5 a 4,0 em rodas as costuras.

~~DESP
Tl!Cnolocl3 da Inrormnção

CALÇASOCIALFEMININA

Detalhes do Modelo

Costuras

98

para os fechamentos e

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

na cor do tecido;

a cor do tecido.

Composição têxtil do produto;

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

s com máquina 1 agulha ponto fixo para colocação de cós. fixação
s bolsos zíper. vivos dos bolsos. vista e pespontos em máquina 1 agulha

ponto c rente para o fechamento das laterais e entrepernas (costura aberta

~

bordas overlocadas), com máquina 2 agulhas defasadas ponto
cor te para o fechamento do gancho traseiro (costura aberta com as

das overlocadas), travetes nos cantos dos bolsos e no acabamento da
i;lt!l. Overlock nas partes desfiantes do tecido;

.,,,,~ .s~
, .~\1tQnró'spor cm: 3.5 a 4,0 em todas as costuras.
.J~f.'3 I~oe\\'"

1.- -Tónu: +/- I em 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70

Custll! .•. /- 1 em 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Cnvu +/- I em 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Mallíw louca +/- I CIO 60 605 61 615 62 625 63 635 64 645

Comnrimento +/. I em 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

CALÇA SOCIAL MASCULINA

Costuras

Detalhes do Modelo

Calça social. cós postiço entretelado e forrado com 3.5cm de largura e
enchance no traseiro. fechamento através de colchete. 7 passantes vista
embutida com zíper, 2 bolsos frontais embutidos com abertura lateral. 4
pregas frontais - sendo 2 de cada lado e 2 bolsos embutidos com um vivo
na parte traseira e um botão.

97
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Caderno de EspecificaçõesTécnicas

Posto Poupatempo MAUÁ ~DESP
Tecnologia da Inrormnçáo

--

I \,
( .-j .,

Caderno de Especificações Técnica~ \...-/

Posto Poupatempo MAUA

Aviamentos

Linha Ululo 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos e
linha J 20 para costuras de pespontos e Overlock;

Bolão perolizado 4 furos de 14 mm;

Zipcr de nylon (marca YKK)com cadarço na cor do tecido;

Linhas c bolÔ'JSna cor do tecido;

£latões extras na parte interna,

COlllposiçiio Ii:xtil do produto;

• Nome ou raz;1o social do fabricante do tecido e/oll confeccionista;

• Identificação fiscal do failricanle do l(,cido c/aLI confeccionista;

• Pais de origem:

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

• Tratamento de cuidado para conservação através de sfmbolos e/ou textos
(ISO 3758 aLI NBR 8719),

• Colarinho.entrete~do com pé ~ g~f~nte aberta com fechamento através
de 7 botões e 7 caseados (no pé de gola no sentido horizontal e os demais
sentido vertical), vista dupla entretelada, mangas curtas com bainha fixa e
costas com pala;

Costuras

Costuras em interlock bitola mfnima 7 mm para o fechamento das laterais,
ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, bainhas, barra e pespontos
em máquina 1 agulha ponto fixo;

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

Aviamentos

• Linha de titulo 120 poliester/algodão ou 100% poliéster para os
fechamentos, caseados, pespontos e pregar botões e linha 120 e filamentos
para Overlock;

• Botões perolizados 4 furos de 12 mm de diâmetro para a vista;

• Colarinho c entretela pré-encolhidos;

• Linhas e botões na cor do tecido;

• Botões extras na parte interna.

Etiquetas
36 .38 ~o ~2.

..__ -'----..é-

Pais de origem.

NlllUCI1I\'llo
ll(:illlssioual

I'(lufos !Ir
i\ll'dhh,

CillfUl"ll

Tukninda

+/-1 fm '" 42

~(. 48 50 52 56 58

'--

100

Composição têxtil do produto;

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

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista;

~ ""
• Inolcaçao oe larnanl10 ue acoroo com o lIPO C07,vllauv. ~"

• Tratamento de cuidado para conservação atré~imbolos e/ou te os

(ISO 3758 ou NBR 8719). (/" .. .

NunoeniçfioProfi"I~!ml ,~~' }'. 36. 38 .10 42 [)- ~ ~. ~ÇJt'3 .:!'I ir.' ~ ~ 62

POlilo, de MeeÍido,('o' 1'or."1nel,, ~ ~ ~ I~;;~~: O;"~iR~~~;:~
:'''. N: ~.[ ,'V:438_1w.~

Colariliho! +I. O,..'i (111 35 3(1 37 3X 31' 0.10 .f ( '\1.f1l"~ qrti ,!~IK. ":10 4~,.
I~' &1/;;

Ih"lo +/- I rlll ~4 ~(, .IX 50 52 5.y ~. ~lt; (,() (,2 (,01 br;74~~~
Cosro'\' +/-1,," 37 lX J~ ~o 1:J.lk ~O~f.ls.L~5R, tl7>I.'I~~ ~i ~

,~"'-:m:~916g.)~~I~W!fin'~1lC ••.•~, l./UI/!1['1 Y
tll!ll!l'~~'''''',i.dô'i3r'\'sil"" ~~ ~

~ 239 ~'. ~ !f11ódem O ,l-O
~ ,";, PlAUTENTI0çÃO R$ 3,38
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Detalhes do Modelo

Posto J'oupatempo Mi\UÍI

~( ~, ~

C d j E 'fi .. T" ,~a erno (e 'specl IGlçOeS eDlIcas

-li ,12 ~ ,I,' .:'2 ,li; .:!.?. .IK ,1'1 ;0

50 51 52 5J ~~ ~ .•••l. _"7 _"H 51/

31) 4U

.IR .11)

)7 38

--Ir. .17

+/- I ('111

+/. I elU

+/.1 CII1

'.'

•
• Pais de origem

I\1l\ngll COI11 IJllnho

• Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos C/OI1 tl:xt05
(ISO 3758 ou NBR 8719)

• Indicaçil0 de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

NUl11eraçno l,'•.on!l,ional "
-

'36 38 ~o 42,., 44 ~6 48 50 ~1 54 56 ~8 60 (,1

POllt(t&d~ Medida ',:; TlIlerJllcin

.", , """W,'
---1---

Colarinho . +/. O:i rIU 35 3(í J7 38 3" ,lU ,li 42 oi) 4.1 45 *1 ,17 .111

Dus.o +/.1 C1I1 ,I-I .ICí .IK 50 52 5-1 5(, 58 60 (.2 ft.1 l.(, ',8 70

Cosias

CI1~a':: .

~~DESP
Tccnolo&i3 da Informaçiío

72 73 74 75 7fi 77 78 79

51 53 54 55 56 57 58 5950 51.IH 49

23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 2(',5 27 27,5 28 2H,S 29 29,5

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

~ .fi 1\3,8 ~O~il. 44i46 48 .~O" 51 54:; 56 58•. 60 61f

• Colarinho entretelado com pé de gola, frente aberta com fechamento através
de 7 botões e 7 caseados (no pé de gola no sentido horizontal e os demais
sentido vertical), vista dupla entretelada, mangas longas com punhos

fechados com botão e caseado e costas com pala,

LUSA SOCIAL FEMININAMANGA LONGA

~~DESP
Tccnologi", <1.1Infomlô\S;W

Costuras
COl1lprhnento +1.' rm M, li? M~~~ 71 n 7.1 7.1 75 7(, 77 7)( 7'1_I~ ~_~

• Costuras em interlock bitola mfnima 7 mm para o fechamento das laterais,
ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, punhos, bainhas, barra e

pespontos em máquina 1 agulha ponto fixo;

MALHA DE LÃ COM DECOTEEM V MANGALONGA UNISSEX

Detalhes do Modelo

Composição têxtil do produto

Dccote em V na mesma cor da lã, sanfona rcmalhada com largura de '1 cnl.
punhos com sanfona remalhada na mesma cor da lã com largura de 7 cm.
barra com sanfona remalhada na mesma cor da 1ft e com largura de "( crl'l.

ombro com cadarço de POliéster~.om 1 cm de Iilr!' . e ombro (~
cadarço de poliéster com 1 cm de largura, /

Costuras em interiock bitola mínima. n Jara n fecballlcntll d~
ombros, bainhas. barra e pesp 'tos em áquinaé'l.lfle,vlba to fixo;

PRAç..q eL." i)~ .....
u.lra~f~N , \':"fc..- -

Linha 120 poliéster para co;turas d

Linha na cor do tecido,

Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas a

Nome ou razão social do fabricante do

102

Etiquetas

Costuras

Aviamentos

Linha de título 120 poliester/algodão ou 100% Iiéster I 0/(;) I

fechamentos, pespontos, caseados e pregar botões, Lin a filamentos /"
~~ ~ I (

Botões perolizados 4 furos de 12mm de d'~ara 'fi,,4~~'~~~:~~1.~'~~~': ~J;--/
•(:' ,,~ ••v e :~~~o' CE~~'~.Õ~I\. FOM 4431r-m',

Colarinho e entretela pré-encolhidos; ""','r- •• ~(M"l . T"bell~,'~~e"" ' ~ "ilCln'r~Se(lte cnpl'

Linhas e botões na cor do tecido, it::::;~..(#;. ..... comO'o !nai dn~ ''-;;

Botões extras na parte interna, 'tlt I il
I!J çÃ,L •
r6:gr.,'(" 'Ó,-',,;,f -','

Composição têxtil do produto -•••••r",.., 'Em esU' ;" -de .~ ~." ,

N ' I d f b' do tecl'doe'<, <5 /." (,1'6 '/ome ou razão socla o a I'Icante " )<,."., ~ • ,_ v'"
IX '

Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou Ij I!'

_:~
, I.. " ••

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

Etiquetas

Aviamentos

.
....•..

(' F';' .
O .
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ ~~DESP
Tecnologia da lnrormnç;io

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAuÁ

-------------_._.-.--- ---

(T'''l
I 1I
j ,i

t
;!

..•I..J !I

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

Identificação fiscal do fabricante do tecido c/ ou confeccionista;

Pais de origem;

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

Tratamento de cuidado para conservação. através de sfmbolos e/ou textos
(ISO 3758 ou NBR 8719).

•.

;

...~r'_:1 1

, "IL ,:

Composição têxtil do produto;

UNIFORMES- Especificações Técnicas

104

i~,""'"NllmJbçiio" ,1~:;gL,&i"~;, ~
'~~'1": 41'~ ~l~

-_ ...

36~ ,3'8~!
1~0 "'"

42 46, 50 52 54 56 58 (,0 62l''OO'''Ol1l1t ,,,. . !W ,i','I'.:"', TolenlncinPontos de Medido

8usto +/~I em 46 48 50 52 5.1 57 <in 63 66 69 72 ~ 78 81'c 1-
'Costas " +/- 1 cm 37 38 40 42 44 46 4il 50 52 54 56 58 60 62

" "« !C~mllrim(>l1to +1.1 cm 106 108 110 112 11.1 116 117 118 119 120 121 122 123 12.1

Rodll d. barra "1/2' +/~ 1 cm 78 80 82 84 86 89 92 95 98 101 ~ 107 110 113
'7

I Contorno lIn t1tvn +1- 1 cm 43 45 47 49 51 54 56 58 60 62 64 66 68 70

-------~<-------- ~--

.tJ .lJrons!llonnl f1PP I'P I' M G c6-
Medida Tnlrn;nrin

~/~ 0.5 cm ')R 102 106 110 114 118- --
lI- I em ,1(, 48 50 52 54 56- -
,-/. I cm (,2 6:1 64 65 66 67-- ---- -~_. ,- - - - --

IHu tnful 11_ Cl.s em hh 68 70 72 74 76

CusluS

~~~
(~()I!!.príllle

Nl1n1craç:1

Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

Tratamento de cuidado para conservação através de sfmbolos e/ou textos
(ISO 3758 ou NBR 8719)

Paí~i de origem

I'ollfos til'

Vestido gestante com 1 prega macho no centro da frente, uma prega
deitada de cada lado frente e costas, faixa para regulagem presa na lateral
e ami1rrada no centro das costas.

ombros, fixaçiio
)Onto fixo'

Pontos por cm: 4,00 a 4,5 em todas as costuras.

Linha 80 paliester/ i1lgoclão ou
caseados e pregar botões e linha

Botões perolizados 4 furos de

Linhas e botões na cor do te

Botões extras na parte interna.

.JUMPERGESTANTE(SALOi'l:TO

Detalhes do Modelo

Costuras

Aviamentos

103

Etiquetas
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15.1. LIMPEZA

A fornecer os insumos para abastecimcnto do~; sanitários (papel !oallli1,

papel higiênico c sabonete).

Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalizil\:iío deI

prestação destes serviços com observância fi legislação vigente aplicável, de
forma a assegurar a qualidadc d~s serviços, de acordo com o~netros
estabeleCidos pela Prodesp lunto a empresa contratada para esse fim,

A forma de inserção do nome e/ou logomarca da Contratada no crachá- -
será definido pelo Poupatempo após assinatura do contrato;

Acessório: porta crachá rfgido leitoso na vertical com medidas internas de
54mm x 86mm com presilha com alça leitosa (jacaré) e cordão.

15. SERViÇOSGERAISDE APOIO

o
'OPIAI ~tos .

É de responsabilidade da f'rodesp o fomecirnento f ~ • rJFts. ,::~selo e
conservação predial no Posto Poupatempo, que têm como ohjetivo a OIJ.~(í,;iiO di:
adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização ele miío.ele-ohril.
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. A Contratnda deverá rcsponsaiJ,lizar
se t=---<-4~> ~t~o~d"~r_~ _

áreas do Posto Poupatempo MAUÁ, inclusive daquela reservada para estacionamento dos
usuários do Posto, de forma que as mesmas sejam mantidas limpas e em conelJçÕI~~;
satisfatórias de uso durante todo o periodo de funcionamento do I'oupaternpo.

A Contratada obriga-se a:

106

os logos do
esquerda e 4

Vermelho 100% magenta

Posição dos logos:

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

Inserção de foto colorida 29 x 22,28 mm com fundo branco centralizada;

As atividades "Atendimento" ou "Orientação" devem ser escritas c
maiúscula e minúscula, na Fonte Arial, na Cor vermelha e Tam o 11;

Material do crachá em PVC branco vertical:

Medidas do crachá: 54,OmmX 85,Omm - vertical:

Definição das cores utilizadas nos logos:

Azul: pantone blue 72 C (100% cian, 79%

14. CRACHÁS

14.1. ESPECIFICAÇOESTtCNICAS DOS CRACHÁS
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a 01 (um) refrigerador de duas portas com capacidade mínima de ~OO
litros, com freezer;

a 02 (dois) dispensers para copo descartável para café 50m!.

15.4. TRANSPORTES

Prestar os selviços de transporte por meio de

o 01 (um) marmiteiro elétrico, 75 marmitas sistema banho-maria com
cavalete;

a 01 (uma) cafeteira elétrica industrial com capacidade para 10 (dez)
litros;

a 01 (um) carrinho para transporte das garrafas térmicas;

a 05 (cinco) purificador de água para a copa e áreas no Posto;

a 05 (cinco) dispensers para copo descartável para água 200ml;

A Contratada o_briga-sea:

Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da
prestação destes serviços com observância à legislação vigente aplicável, de
forma a assegurar a qualidade dos serviços, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela Prodesp junto à empresa contratada para esse fim.

Fornecer equipamentos para a copa, a seguir:

a 01 (um) fogão industrial de duas bocas, elétrico;

o 02 (dois) fornos de microondas

A contratação destes serviços pela contratada para o Posto Mauá tem como objetivo o
.transporte de documentos, malotes e equipamentos leves e pessoas, devendo a

Deverá ser exercida por vigilantes devidamente uniformizados e sem a
utilização e porte de arma de fogo ao longo do período de funcionamento
do Posto e armado no período noturno e fim de semana;

Manter afixado no Posto I'oupatempo. em local visível, o número do telefone
lia Dele(;ilcia de Polícia da Região, do Corpo de Bombeiros, dos responsáveis
pelil administmção da instalação e outros de interesse;

Colaborar COIl1 as I'olícias Civil e Militar nas ocorrllncias de ordem policial
dentro das ill:;talaçües do I'uslo I'oupatempo facilitando, no posslvel, a
atuação daquelas, inclusive na indicação de testemunhas de eventual
acontecimento;

I'roibir o ingresso de vendedores, ambulantes e assemelhados às instalações,
sem que estas estejam devidas e previamente autorizadas pelo Poupatempo;

Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à
manutenção das condições de segurança;

Cumprir- as posturas do Município e as disposições
federais que interfiram na execução dos serviços;

Nos pontos estratégicos do Posto Poupatempo, os

estabelecidos pela

15.3. COPA

15.2. ViGILÂNCIA

(: de responsabilidade
cle café e chá para os
Posto,

i: de n~sponsabilidade da I'rodesp o fornecimento de prestação dos serviços de vigilância
/ se!,urança palrimonial no Posto I'oupatempo, que deverão obedecer às seguintes
(k;posições:

11 Conlratada obriga-se a:

Hesponsabilizar-se integralmente pelo a om
prestaçilo destes serviços com observâ
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ESPECIFICAÇÕES

Formato: 50 cm x 21 em
Papel off set 90 gramas
Cores: 4 x 4
.Acabamento: dobrado e retilado
Número de dobras: 4 dobras
-Formato:
40 x 20 cm (aberto)
20 x 20 cm (fechado)
Papel coucl1é fosco 120 gramas
Cores: 'I x 4
Acabamento: 1 dobra e refilc

Formato: A5
Papel off set 90 gramas
Cores: 4 x 4
Acabamento: retilado

18.000

7.400
(6 mil e 1,4

mil por
modelo)

QTDE.

Reposição
média mensal
de 18.000

unidades dos
10 modelos

Reposição
média mensal

de 1.200
unidades

monitoradas à

Reposição
média mensal

de 1.700
unidades.

Formato: lOcm x 21cm
Papel chouché fosco 120
gramas
Cores 4 x 4
Acabamento: dobra

Impressos diversos para- ------. --------
o atendimento (*) Formato: diversos

Papel: off set 90 gramas
:ores: 1 x 1
Acabamel\lo: retilado e rernalina

Filipetas de Conservação
do RG e de
Conservação da Carteira
de Trabalho (2 modelos)

O Programa Poupatempo se

(*) fichas de manifestação, do IIRGD,

Agendamento, e/ou outros
As quantidades deverão estar disponfvei~
todo o perfodo de vigência do contrato.

Filipetas de Serviços
individuais (lO modelos)

17.SISTEMASCORPORATIVOS

Folder do e-poupatempo
/ Acessa SI'

.independentes,
. Superintendência

ITEM
Folder Geral do Posto

A Contratada deverá apresentar os leiautes e os protótipos para aprovação do

Poupatempo / Prodesp.

~~DESP
Tccnoloti3 da Inrorllmç;i,o
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Estimativa da quilometragem de 2.000 km / mês;

Principais serviços de transporte de responsabilidade do I'osto, apenas como

referência para conhecimento das atividades previstas:

SERT: retirada semanal de carteiras de trabalho no escritório do Ministério

do Trabalho. formulários de segurança, etc.;

Administração do Posto: transporte semanal de profissionais ocupantes de
postos de trabalho para eventos, instituições e reuniões; compra de materiais
utilizados pela Administração do Posto; transporte de documentos do
Achados e Perdidos para devolução aos órgãos responsáveis;

Encaminhamento de ftelatórios Mensais de Frequência de Servidores
da Administração Direta aos respectivos Órgãos de Origem;

imento-tlemieilittr ~afil o IIRQ},-seRd~' .

Contratar seguros de responsabilidade- civil por danos _materiais e/ ou
pessoais e contra acidentes que possam ser causados aos passageiros, a

terceiros e aos profissionais ocupantes de postos de trabalho:

Responsabilizar-se por todas e quaisquer despesas oriundas dos velculos
utilizados, tais como, manutenção mecânica, combustfvel. lavagens,
lubrificação, revisões, pneus, seguros, licenciamentos, multas, entre outras;

Manter sempre os vefculos em perfeitas condições de uso;

Veículo sugerido: preferencialmente de fabricação nacional, versão básica da
linha e adequados ao transporte misto de cargas leves e de passageiros

com periodo de máximo de fabricação até 02 anos;

A disponibilidade dos velculos deverá seguir o horário de funcionamento do

Posto

109

o fornecimento de folheteria será de responsabilidade
itens, quantidades e especificações a seguir apre tadas
de Custos e Formaçiio de Preços deste Edital.

O Poupalempo fornecerá as

Cursos e treinamentos e outras necessidades referentes às atividad

16. FOLHETERIADE INFORMAÇÃOE ORIENTAÇÃOAO CIDADÃO

~~DESP
Tccllologi;a (f.1lnfornmção
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17.4. SISTEMADE GERENCIAMENTODE ATENDIMENTO

DESCRIÇÃODO SISTEMA

O Sistema de Gerenciamento de Atendimento - POUPAFILA- a ser implantado nos órgãos

participantes do Posto Poupatempo, e e proprre a e ROOESf':-
desse aplicativo é realizar a gestão da demanda diária de
sua operação são utilizados equipamentos como impres ras de senhas, netbooks, painéis
para chamadas de senhas, microcomputadores e rvidores disponfveis

especificados no item 9 - Teleinformática.

17.3. ACOMPANHAMENTODE INDICADORESDE GESTÃOE QUALIDADE

A Contratada deverá fornecer a PRODESP/ Poupatempo informações e dados estatfsticos
de atendimento, extraldos do Sistema de Gerenciamento do Atendimento e/ou
complementados por planilhas e relatórios elaborados conforme periodicidade estabelecida
pela Prodesp e também outras eventuais em caso de atendimento às necessidades

especificas.

As atividades relacionadas ao Sistema de Manifestações do Cidadão estarão sistemática e
permanentemente monitoradas diretamente pela PRODESP/ Poupatempo, por meio do seu

Gestor de Qualidade Poupatempo.

Será disponibilizado um sistema informatizado para a operação e a empresa Contratada

terá, entre outras, as seguintes responsabilidades:

Manter o "Espaço Opinião. preparado para a manifestação, com a bancada,
caixa de sugestão, fichas de manifestação em branco, canetas e
comunicação visual adequada, garantindo assim um espaço confortável para
a manifestação escrita do cidadão usuário dos serviços;

Organizar o arquivamento das manifestações e respectivas respostas,
preparar relatórios mensais quantitativos e qualitativos que expressem o
volume e a qualidade das manifestações, das respostas. dos prazos e das

medidas tomadas;

Cumprir a meta de acolhimento das manifestações, mediada pelo fndice de
Manifestação do Cidadão e Número de Manifestações Negativas.

~~DESP
Tecnolof,i:l da Informação

" . fRINClPAISFUNÇÕES;
\ '

Emissão de senha automática e
de data de emissão, número de
espera e informações resumidas'

POUPATEMPO

manutenção,
os Sistemas

DO

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

SERViÇOS

dever<!ada

""Fe'i~~dos Santos . -- --::> ~/
_._- - - --'---v~m~~\OOWMl1tlH\G~.
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17.2. SISTEMA DE GESTÃO DE
(vNlVI.sgmc.poupatempo.sp.go.v.brl

O Sistema de Gestão das Manifestações do
dds manifestações dos usuários que expressam

sUllestão ou reclamação e devem servir como u

COI110

C(lnt'~11ltambém informações sobre as situações de impacto no atendimento nas Unidades
do Poupatempo. por exemplo. término de senhas, contingências e alternativas de

al"ndirnento.

A Administração elo Posto lerá <l responsabilidade, entre outras de:

seguir. rigorosamente. o padrão ele requisitos e procedimentos exigidos da
população para a re,llização dos serviços conforme consta no "Guia de

Informações - Serviços Poupatempo";

alertar o Gestor de Qualidade Poupatempo para situações aUpicas de
atendimento que não constam do "Guia" e/ou com informações

incompatíveis com a prática;

inserir informações sobre situações
senhas, contin ências etc,),

17.1. GUIA DE INFORMAÇOES
(www.poupatempo.sp.gov.brl

O "Gl.li" dc Inforn1açõcs - Serviços do Poupatempo" tem por objetivo disponibilizar ao

C,oi<ldão illiorrnal,ões sobre toclos os rcquisitos, documentos e taxas necessários para a
"",lil<J(;i\() dos :;clviços no:; Poslos POl.lpatempo. Este "Guia" pode ser acessado pela

1"lerrlt:I, l~m totens ele auto-atendimento e pelo Disque Poupatempo.

A PRODESP / Poupatempo é também responsável pela instalação,
lrclOamento e suporte técnico destcs Sistemas. Assim sendo, todos

Corporativos serão objetos de treinamentos especfficos.

pI..ocedimenlos, a P~ODESP/ Poupatempo desenvclveu alguns sistemas que deverão ser

ulllizados pela Cuntratada.

Estes Sistemas serão cedidos à Cuntratada por meio de instrumento legal especffico.

http://www.poupatempo.sp.gov.brl




---------_. __._-----_+ ._--- ---

~~DESP
TOCll()lo~i:.t dJ. Infornlilç;w

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ ~~DESP
Tocnologla da Informação

Caderno de Especificações i'ccnic IS

Posto Poupatempo MflUfI

• - Visualização da chamada dos - números de senhas por meio de painéis

eletrônicos;

Gerenciamento do atendimento pela administração do Posto e pelo
representante técnico do órgão, possibilitando a alteração e reconfiguração
das mesas de atendimento, quanto à fila a ser atendida. prioridades de fila
por posto de trabalho e horários de atendimento;

Monitoramento remoto em tempo real, pela PRODESP/ Poupatempo, que
possibilita conhecer o movimento de atendimento por serviço, posto de
trabalho, órgão e Posto Poupatempo.

Geração de dados estatísticos e relatórios para análise do atendimento do
Posto Poupatempo e os Órgãos participantes.

DIMENSIONAMENTODOS RECURSOSNECESSÁRIOS

Será de responsabilidade da Colltratada o fornecimento de recursos de hardware,
conforme quantitativos previstos e especificados no item 9 - Teleinformática.

17.5. CENTRALDE MONITORAMENTODE SISTEMAS

Sistemas não contemplados'-=' uso-Interno do Poslo:

Controle de Bem Patrimonial;

Controle de Estoque;

Gerenciamento de PABX;

Bilhetagem e Tarifação;

CFTV;

Ponto Eletrônico;

Cadastramento de RII;

Outros.

fi manutenção e o
teleinformática são de responsabilidade

17.6. SISTEMADE AGENDAMENTO

DESCRiÇÃODO SISTEMA

PRINCIPAISBENEFíCIOS:

Planejamento do atendimento (recursos humanos, ferramentas, datas);

Antecipação de tarefas de atendimento;

Diminuição do tempo de atendimento;

Diminuição de filas e tell1pc de espera;

Sua arquitetura está baseada em Web. com o processamento feito em selviclores
centralizados no Data Center da Prodesp e com acesso do usuário via browser.

O sistema foi desenvolvido inicialmente com o objetivo direcionar o atendimento pilra os
horários de menor demanda do Posto.

O Sistema de Agendamento a ser implantado, inicialmente, no órgão URGD do Posto
Poupatempo é de propriedade da PRODESI'.

Com a utilização constante desse sistema e incentivo ao cidadão em .1gcndar hor.írio
para o atendimento, há naturalmente maior conforto, confiabilidade e previsibilidade do

Irllemo lIoS éllgaos, alem de uma o!lmlzaçao dos rccursos Ilslcos C hUll1ano:.
alocados para o atendimento dos serviços prestados.

O agendamento pode ser solicitado através do Disque f'oupalempo. no próprio Poslo 011

pela internet.

114

A Central de Monitoramento de Sistemas do Poupatempo, instalada fisicamente no Data
Center da Prodesp, provê os Postos, Unidades Móveis e Superintendência de Operações
do Poupatempo, apoio às atividades de acionamento às retaguardas e acompanhamento
nas providências de restabelecimento da indisponibilidade dos Sistemas e recursos de alto
grau de severidade, s 'a, hardware, software, circuitos de dados e caixas de
autoatendimento b Icário, que impossibilitem a realização do atendimento parcial ou total
à população.
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Emissão de relatórios consolidados.
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Planejamento e otimização da carga de trabalho dos postos de atendimento;

Gestão da qualidade e produtividade dos atendimentos;

atendimentos,-Os servidores processam as informações e as apresentam no Console_
Cockpit do gestor.

Teclado de pesquisa de satisfação

Os teclados de pesquisa de satisfação são instalados nos computadores dos atendentes.
São responsáveis pela coleta das informações estütfsticas da qualidade dos atendimentos ..
Os servidores processam as informações e as apresentam no console Cockpit do gestor.

As opções do teclado de pesquisa de satisfação são escritas e ilustradas com cores e
[cones. O manuseio do teclado é bastante intuitivo. O equipamento é adequado à
usabilidade e acessibilidade do cidadão comum.

~~DESP
Tccnolo~i3 d3 Inrormllç~o

Visualização da tendência de violação dos acordos de serviços em tempo
real;

Aumento do acesso

SISTEMASINTONIA

o sistel la Sintonia de Gestão de Serviços oferece 'ndicadores qualitativos e quantitativos
dos atendimentos e da pesquisa de satisfação a eles associadas.

O'. tempos infor'lllados pelos atendentes durante a realização dos selviços são aferidos
pl~lo Sintonia.

O sistema emite um alarnll~ quando o tempo médio previsto para a execução do serviço
é ultrapassado ou quando o índice de satisfação do cidadão em relaçâo ao atendimento
recebido está abaixo do esperado. ° gestor recebe o alarme instantaneamente na sua
tl'iil eie compu til dor.

O sistemiJ é composto por console Cocl<pit do gestor. ilgentes e teclados de pesquisa de
Srllisfação.

•..../ -' ---

] I S

17.8. SISTEMAe-POUPATEMPO

vários usuários envolvidos
dos serviços eletrônicos.

Sistema de coleta e análise de dados de observação do uso dos serviços públicos
eletrônicos.

Aplicação on-line e móvel que permite a coleta dos dados de atendimentos das salas e-
poupatempo por meio de POAs que, via WEB, acessa a base de dados em tempo real.
registrando todos os selviços públicos eletrônicos prestados, além das campanhas
realizadas para os levantamentos das características do perfil do usuário e do uso dos
serviços eletrônicos.

Armazena os dados coletados em banco relacional com o objetivo de se obter maior
flexibilidade e agilidade no processo de tratamento das informações do uso dos selviços
do e-poupatempo, mantendo-se a meta do Poupatempo de m e 100% dos
atendimentos.

116

Permite realizar pesquisas das

-

Os agentes cio Sintonia são instalados nos computadores dos atendentes.
responsáveis pelil coleta elas informações estatísticas de quantidade e tempo

~~

Agente

o console Cockpit do gestor apresenta gráficos ilustrativos dos rompimentos dos tempos
I"ódio de atendimento c os resultados da pesquisa de satisfação. realizados nos postos
i'>oupatelllpo. O console é amigável e intuitivo.

InICialmente, o Sintonia estará instillado nos Órgãos IIRGOe SERT.com possibilidade de

expilnsão pilril o futuro.

Console Cockpit:

Instalado na Administração do Posto Poupatempo pilra acompanhamento da performance

rio "tendim(~nl o.

Permite a visão integrada da distribuição física dos computadores dos atendentes em
1,leia <'lrgao pl'estador de serviços.

I'ermitc il visão quantitativa dos atendimentos real,zados, como: tempo de atendimento e
iIIV(~nt{lrio de soflware e hardware elas máquinas utilizadas no atendimento;

I'elmite a visão qualitativa elos atendimentos realizados, como: pesquisa de satisfação do

i1lenelilllento em tempo real;
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cada), a serem-deflnldos durante o petrado de implantação. conforme () número (e
inscritos.

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem utilizado para a capacitação das equipes para
os Módulos Conceitual, Comportamental e de Serviços.

CARGOS OBRIGATÓRIOS - Denominação dada aos servidores pliblicos legalmente
responsáveis por atribuições! atividades próprias do Poder Público por ex. cargos da
carreira policiai.

CIRETRAN- Circunscrição Regional de Trânsito . órgãos dos DETRANsnos municípios do
interior dos estados, tem a responsabilidade de exigir e impor a obediência e o devido
cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdi(;;10.

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social. documento emitido pela Secretaria de
Estado do Emprego e Relações do Trabalho.

DETRAN- Departamento Estadual de Trânsito.

OCUPANTEDE POSTOSDE TRABALHO- Ilefere-se e aplica-se às c ui Jes de rllncion;íriu~
dos órgãos parceiros da Administração Indireta, servidores públicos
da Administração Direta e equipe da Contratada.

e'poupatempo - Projeto que disponibili2a gratuitamente serviços públicos pela Internet.
por meio de orientação e ajuda de protissionais. Neste projeto, analisam-se dificuldades
do Cidadão no manuseio do sistema computacional e no acesso à Internet. corno
também, os problemas existentes nos sítios governamentais.

IIRGD- Instituto de Identificação "Ricardo GUl11bletonDaunt", vinculado à Secretaria de
Segurança Pública, responsável pela emissão de Carteira de Identidade ,~ Atestado de
Antecedentes.

est.O
e dos Santos
'('cQ1nO p; AllTEN11CACÀO RS 3,38
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Específicas

A Contratada deverá disponibilizar local para a recepção
ue ae,erãe flreslar alefltlimeflte nas stl/as-lnédi

Este local poderá ser no próprio Posto Poupatempo ou out
acesso, com capacidade de recepcionar 30 (trinta) pesso .

O local deverá conter 3 microcomputadores

mesas e 6 cadeiras para atendimento.

As pessoas que irão cadastrar os
cabendo à Contratada apenas a

18. RECEPÇÃOAOS MtDICOS CREDENCIADOSPARAPRESTAÇÃODE SE
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em ambiente WEB (Intranet) para o registro das Pesquisas de Satisfação
nos Postos Poupatempo, junto aos cidadãos usuários.

O Poupatempo tem por urna de suas premissas, monitorar rigorosamente a satisfação de
seus usuários. Para tal, são realizadas pesquisas junto aos cidadãos que utilizam os
serviços de seus principais órgãos. Estas pesquisas dividem'se em:

Quadrimestrais

Anuais

7.9. SISTEMADE PESQUISADE SATISFAÇÃO

O perfodo
dias antes do início

Anual realizada por uma empresa externa

O Sistema de Pesquisa de Satisfação permite a tabulação destas pesquisas, gerando
tabelas e gráficos para que possamos avaliar a evolução dos Postos Poupatempo sob o
ponto de vista do cidadão.

Este sistema contempla as questões "padrão", feitas aos cidadãos e ainda permite que se
insiram perguntas especificas em cada uma das campanhas aplicadas.

Gera relatórios contendo as tabulações, totais, médias e gráficos, ilustrando a
performance do Posto, cujo objetivo é proporcionar análises gerenciais e permitir a
observação de possíveis desvios, subsidiando decisões para que se possa manter o
Padrão de Atendimento Poupatempo.
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Posto I'oupatempo MAUÁ

trabalho para o pré-atcndimento ao. cidadão, vcrificando
os pr -rcquisitos c documentação aprcscntada, condição dc conservação, validade dos
documcn s e distribuição de scnha para o atcndimento.

POSTO DE THABALHO- E~;paço ocupacional para a cxecução de atividades e serviços
de atcndimento, retaguarda, triagem e orientação ao cidadão que deverá cstar
precnchido dc forma inintcrrupta, de acordo com a necessidade dos serviços, durante
todo o horário de funcionamento do Posto.

PRODESP- Companhia dc Proccssamcnto dc Dados do Estado de São Paulo, vinculada
;, Secretaria dc Gcstiío Pública.

~~DESP
Tccnologi3 d.:l Inrorm;\c;~o

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

'. ,
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R(fAGUARDA - Pusto de trabalhu para a rcalização das atividades relacionadas aos
~;"I\Ii{;tJssolicitados. que não exigcm a presença do cidadão.

SERT- Secretaria de Estado do Emprego e Relaçõcs do Trabalho.

SGMC- Sistema de Gcrcnciamcnto dc Manifestaçõcs do Cidadão. ANEXOS
DO CADERNO DE ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS

ANEXO 7 A - MOBILIÁRIO
ANEXO 8A - COMUNICAÇÃO VISUAL

ANEXO 9A - TELEINFORMÁTICA
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ANEXO 7A

MOBILIÁRIO

ARMÁRIO Al.TO 800 X 500 X 1600 111m (h). AA

Descrlçáo: Arm~rlo dE! mac&ira com CI016nsõês SOr)!. ~,OO I. 1600mm ~h) COtn 2 r..ôrt.l5 (j~ .311(\1. roe.i:slt(ji) [.DOi 1:J¥;lll'!aGo

melaminlco. tJutado de 3 prateleiras lemovi'/els.

Componentes:
Tampo su~nOf em madeira aglol1\~lada (j~ all.:J d!;!I\'jJtJJile C()ll1 2~1ll[l1 (.. ••
metuuínlCo d~ all:l pres&50 JIJ O,8mtl1 Uê' ~!>PO::S:5111:i na f:If.f: !ot,f.J:*'" ,~mhmor,,
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ESTAÇÃO DE TRABALHO (1400x800) x (1200x600) x755mm (h) - ET2

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

Caderno de Especificações Técnicas

Posto I'oupatempo MAUÁ

ARMÁRIO BAIXO 800 x 600 x 730mm (h) - AB

a;~DESP
Tacnotoçi:ld~ ln'ormnç~o

7A.3

Caderno de Especificações Técnicas

Posto I'oupatempo MAUÁ

lJescrlçiio: Amuirio de madeira COI11 dimensões 800 x 600 x 730mm (h) com 2 portas de abrir, revestido
com lalllinado melmninico, dotado do 1 prateleira removivel.

I)J

,i J

Descrlç~o: Mesa com curvatura ergonomélrfca com dimensões (1400x800) x (12I)OXOOO) x 755mm (h), com tampo de llHldcira
reveslklo com laminado melamfnlco montado sobre estrutura melánca, dotada de painéIs frontais onde serAu rixadas duas calhas
para passagem de (laçêo, gavela tipo porta-objeto e suporte para colocaçao do CPU do computador,
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticaIs e hastes horizontais em balnnço, de modo que ns peças vOlt !cais e os
painéis frontais estejam a 200mm do 13do do tampo com 1400mm e a 50 mm do lado do IAmpo com 1200mm, pemlilindo n livre
11l0vlmonlaçAo do usunrio da mesa, bem como o conforto necessário és pessoas que ~stlverem senladas no lado oposto.
A estrutura e os painéis frontais devem permhlr n justaposiçAo de mesas com perfella continuidade das calhas, que serão fixadas
nos paInéis tanto no lado de comprimento 1200m01 como no lado com 1400mm.
As mesas serAo flXadas umas às oulms, de modo a garanUr a estabilidade do conjunto.

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alia densidade com 25mm de espessura revestido com laminado melamlnlco de alln
press:lo de O,Bmm de espessum na faco superior e lamlnado mclamfnlco de baixa press~o na face Inferior.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texl:urizado I Formlllne ou sImilar.
O tampo deverá ser dolado de três aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon Injclado.
O lapa, ao longo do lado com a curvulura, deveró't ser encabeçado com perfil cheio de PVC, baleado n 1800, encaixado e
colado ao aglomerado, Nos demais lados, os lapas devorllo ser encabeçados {:om fita de bordo de pollelllono do 1,5n1l11 de
espessura, colada com adesivo Mhol molllng-, Os cncabeçElmentos doverAo ser da mesma cor do Imnlnado lIlclamlnlco.

PaInel frontal em aglomerado com 18 mm de espessura, revestido com lnmlnado melamfnlco de baixa presslio Im ,"csmo COI
do tampo. Os paInéis frontais deverAo encostar-se ao tampo e ficm a aproxImooafllcnlc 250mm do piso.

Prever buchas metélicas pam fixaçlio de parafusos nar. peças de aglomerado,

Colhas em chapa de aço o," 20 (O,95mm), dimensões 70 x 75 rmn, com abertlfl8S previstas para 3 lornndas de clélriCll em
uma das calhas e 3 tornadas de I Ica/lele

Emendas de calhas: peças em chnpa de aço n' 20 (0.95mm), para esconder o cabem
justapostas, permillndo o apolo conlfnuo do cabeamenlo.

Supor1e para CPU em chapa de aço n" 16 (l,52mm) pelfllfada,
tmnpo por mclo de 6 parafusos auto.atarraxantcs de 25mm
vcnlilaçAo da CPU,

Peço fronlal em chapa de aço 0"20 (0,9
observadas pelo lado fronlal das mesas,

Obs:
• quando da execuçAo ver proJelo oxeculivo complelo;
• observar novas aberturas nas calhas.
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

ME2 - MESA DE TRABALHO 1400 x 800 x 755mm

~~DESP
Tcc;nolocJ3 d:a Inrormnç3a

_7.A.5

Caderno de Especificações Té, ir.as

Posto POllpatempo MI\UÁ

ME3 - MESA DE TRABALHO 1200 x 800 x 755rnm

Utt!crlçiil);
Mooo COO'Idl,••nens6~ 1.100., BDO I( 755nlnl (h), com tampo de made[r:l ogluUnml3 r8vft1hdo coJU L,nlimlM melrtmlnico manlado s.o!lfll
&sllulU.n moit.;lica. dUtaoJ•• Ú8 p3Uw:1 (l'Q('".tnl tom du.1S tn/'lns de a1lh.n par;] p:lU ••gH11 de n:lÇao e 03 .••ela lIpo PCJlu..Ob;910.
A esuuturn <lO' pés (1t.'1C scr composto por ebtOS ••.erbcQ;1S(l n<lst~ norl:C-nl313>Of1\ tl.;llQ'lÇO. ~l) modo '1UO (19 peçn!l YlmiCol$ o o pnlnol
lrof1ll'll a,tej.U11 .1 200mlll ela lIOl ao!> l.ldos. ml110U~S110 lamp:J. permdll1dO 3 lIVre 1000000.,\SaçJo da Ilsu.irto d.1 ml!lsa, hem como n ContwtD
1l00Cl:tll&Jllojs 1)6",U3\ 'l~IU o,Ii""<)'{tf1l.~.nli\Ja'$ 0<) ~do VPOf,to.
.o, ,,!str\Jtuf,'l e o painel tmntol ce'/flnl pern\,tlr. qtl.3fllJO Justapu""!! perfei13 contmuidmln d.:n, ('..7;lh~S Q\lo3' ser.lo flJ'llt1:1S ao poin~1 frol'tn!

0\5 me!oiJ' 'Ser"'", fl~ada' umas ~:) outras. 1I&mOdO to .}ar:lnllf ,1 eltt.al>ll\tJa:h, do conjunto

DescrlçJo:
l\.~' com lJ,nUd\SÕe5 1201) II 800 • 155lf1l11 (h), c;om Inlllpo de '''l ••IJt!If[) atll\llina.b 1If\l~£lIl1o COI1l 1;11II11I1\IJu meol,nulrw:u 1lltJl'1tKlo !,U!H.'

8!olrulllm n•.• I.\IIt:r, doL1rJ:r d" poinltl fronlal C.O"fl r11l0l'>Itnh:J5 ÓoIcnU13s r••'13 P:J\!\:llJ-m de h"'I:t.o fl ~[&.~tõl 11110Ilmla.n!ll"U"
A eSItu1ur.r aos pés (190111'!O~rcomJKIS~ flOl ei,os '/OrtlC.'1~~ " ',n~'~s h~llt.ontl;~ tolO lIali\nçn, (j~ lUUOO I"jur' as. jl"Ç']ll~"fUC:U! 't o 11.t'1,~
'rontol Os.leJnnl no20Crmm de um dos lados maicr~, 11" tnmpo. r.~rlllilrn<Jo •• Ir~'c rnu~Jrn(fJ't.'ção do lt~h1fio da nll,~3 fY.'fI\ comCJ ') eOJlI •••nu
noceHáno ~1 pe_'StOJS quO u!oll\lCrCm r.enl;]lj;lS no loldo oposto
A Q61Mur.J fi o p:Jlmlt rrOI\:"lll!l}~flnl parnl1ur, QU,)J~l1olust.1POil(1li, (:iCir1ell:lCClllltlW(1JUe d:!'> COlll;1$ (lu" lIf,I;\;) Il~.l'laf; ao p:.ltHH fl.mlal
4. nlQs.3S S8r,;0 t1,••tia, ufTI:n ,b OUll.15, dt:l modo :llJaJõ\nhr :J 1l~1.1hd""3:1,!,!do) cmlj'1II10

.ntos
. mWTE/lT!OCÀO R$ 3 ?,.;8

CUMPONENTES

T4IlIpos:
r"mpa etl,1mil:1l!'lr.1 lJ{{ut:nmla de mflma dp.ll'w1:ule (t.lOP nu MDF) cr,m 2511,"1 de' "''Sf>€~.I.'Jr" rn"'!!'ilirlO tC"" InnuU;J(il, 1I11lIam!rIlC\' fI"
olta P(QBllO(J .Jo O,o!!mm dI:! espeS'iWO oa f;)cu ~Jp(mot I~lam:l",lI~ 1lI(llam!lucrJ de 1'{1I(;) 1)f'J!;;!>;.j,) 1\:IIUCl: 11Ile!k..r

Rer&Joêncl3 de tor: l1JG PlaM3 - actU):tmen1O tenurlZ3do 1 FOlmll nA nrl" OlHar_

O lumpode',e,;i '''1 dvl",Ú'" de dtm~ a\Jertur""pa(;J pn,.aQt!:n de cabos, tJllelfllal.;rrJ:lS l:un'l~ta~ 01111'1':01)h'I.!IUo.!'"
O IOfl/), em un d01I.1t10' do bmpo cem 11COmm, ;tIllto ~o U'lU;;r1t:J oa m~s:J cever;] 3€f en:"1!-.eÇo'JO com p.!'tf<1 cl1e'o l1e PI,,'(; ho:e:ltW
a 1eO~ • (,ncar'3do. cOlndo 3D tampo) 110made'lm_ '~(Y"d('mal!o I.1do~~o 1,'011)1.), 01 IOP01iIJ!)\;Cfli,O S'lr enC:l11CpUoio com llla '(0) lIuroo
~~6r~~~~~;o de 1,:5mm da c:Ope!.tlUIõJ,colada com ade11j[.' hOI fllelluv.", Os enr .•,voç'amClllo:; cl£:.er5,) $lrt dJ 1lI11$fl1:! tOI 00 InflHI:ll!o:J

P,evar buc!'las O\elfrll(n~ paro O)...l~,'n de p.\I;1flf!,~ n,\~ ~r:ns de mn<M'ra ag!lltJn<\d,\

P..llnel FJ,mt.Jl:
Paln&I,'(Ol'ltal em ,Olatl&ir,] :l1}IUllJUda d(l méd:3 donslá3do ',MOFO ou r,10F) com 16 l"'lnl di.' roSpeSiLi(;\, fovMlldo tom l:Il1fl1:ll.1O
~~:'::~~UlX~~.OOIQ ptvnàu oa mllt>lII:1tOl <kJ 1.)Ilrl>o. O p;lIMllronl:.Jl d~velJ UIlCt'l61;)Hlld ,li; 1:u'lpu ~ In:,1I OIólVIll .•iJlI;)t1:\lI~ltlJtt!

Estruturo:
E~rulllra: em tubos do a~o com ospc'J&Ur.:1 /lllmfll:J do I mm de 'JspOSlõUla. Il:llafr,(lll!lJ .'lnll ":!f':;,ll'lll o nC;"l:JallllJ"lll') til." rmmu.1 efU,'

:;~••~~~~";~~~::,II~~;I~~I;~,( tlnz.1 fll~'lIn:1$&lIlj.fosCJ IOJ~I\jli'l:ld3. O apOlO "O 11'(;0 cmel.1 f'(lf atr,'~(J'. ,lo l)onIAtr ..•~ tl& II~k~'1 Ilot,ld,llj,

Colhall:
Ca,has em CMp3 á~ ~o n':lO IO.tr~,mnll.<Wló!n3Õi"i '",,{!;omm, com óJl~r1ur~'Srlf( ..•..~~"s Ilara ti t("lô'uQ1ns tio QltJlllCtl cn-, un'" na.
~:~~~~:~=~:O~~':~l~~~~d~~II..' IIJ outr •.\, TI:.liilmanhl ,ulll-lSfT\lojelU o t:JC.J1J-3nl(ilHO da Ilf'\:I,r_l CI'lIll unta ,1I,i, •.lülll;lit:';I;C~, 11;1 rvr

~:lrj~:'d~eC.~i~:;~~~~~~;SE~Ó'~'~~~~~.~~:t~~~I~I(~~~J(~~3t,:~:~~~. "'lllf(j~".t)"!,15;i (!tI.'".;a,I1;l~ de 1n,~S.I!i jljSj,lP,)51;1~ rl<'frmrtul\l,l I) ,\p .•t,

OOSERVAÇÓES:
Ih .J(ecu~~o do mObllJ,\10 0I:l96"",Jr o Pl'Qj810 eJl.ecul
Ao p.J.E!tlJlar:J fUf.J~30 na1j c3l1u~ \f~Jificar m; niQC

REQUISITOS
O mt'1hil;'~I;a doJ'/eri aft'lll1f;oJ ., no,,"" tJR17

_ ~~.:c~in~;;I:p~~,~~~~~jg,~I~~I~~~ '., CJ,tÓtO lia p, sp, fl.m\;, It)V
• 6Jr;v11l3 de 3 DM~ pm:l os rJefeltos (lO 1i1I:r1cn;ão
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r.'JmpoJ:
Tampo em m;)(Jclm ,10IUlm<'JdQ 00 Olédl;J (JOllil!J,1(JD IMOP ou MO FI com 2fmlll 00 C~PQtsurn fe~D1IJ()Q com lamln~\tJo melamínlcO de

alta IlreH.'lo da O,Bmm de eSpe3!.lIm na f.1ce $lIPEtl'1Ote IQlrtin.1do mel3rnlnlco de babra PI'~9$jo fia (acl; Inferior

Relerêncí.l da cor. l 1;9 PIJ,t-n3 _ QcabDnlenlo te)Jurlzndlll Fo"nlhfll~ ou ~lml1.1t.
1.11~mpo oevetà serdot3do ao duns OlIbtlrtU(3S pnnt passanem de cal>OO, o1rronHltarJ::J$ com PCÇõlS de- njo1On Inlelado

~:=..e;:l:~~~~~l~:o1:~:1':11~~~~~~~~;;~~~~:~~I'::;~~7:d~~~:~;n::~:\~~~n~~~rt~d~;O:~;'~~~~~tC:;:~;d~~~-;:
de pOllOtllEtnOde I,~",m de Cspc$ouroa. COlada com a(!oSlvll. hol meltu\Q'. 00 ent;1UCIÇ;)menIOS O(!'~(:r30 ftotda n\esma cor do laminodo

l\lel;)nlinlCfl
Ple~l!:t Imcho:J lllel.i,r[0l5 pnra fro:t'ç30 dI;! patalu&OS nJ~ Ileça~ d~ madll'lta ag:uunilda

PIlJnel FIOIll,11:
Palf\.1 1100131ttm m.1ó.'rra .lÇll\.lllnad3 de medi.]; d"m,ld3de lMDP ou MDF) com 19 mm d~ es>peSosuI3. t4tv~Solldo tom I.,mm~do
m",l;jmlnlco IJ\) bal .•.•• IJ/uj'jlo Il;) OlWlr13 cor dO lõlmP'), O painel tronl,,1 d~\ltll;i fo'I1C06t3'-S& ••O ta'lIpo lf ncar ti aprodrnadiln"~lIl.1l)o

250nvn 00 pisu,

Esuucula:
EstnllUlIl: um tu~::- 11a;l~O tom 8:lPellsura mínima de 1 mm de etpe\JsulIJ, tr"(\13menlQonll-Ieft'\lgem e 3cal>3mooto de pln1uro com
Ijnla a pio ~lo):rootallc:I, nll COf tln2a p13lrn3 ,"oOlI,fosta hl\lturlUltJJ. O aPQIO no 1"50 d&vl!/a .~r ;1uo\lh de ponlelHll de nyl<"••n, dClto1c1ode

.Ii'llpo&;t,~u p~\I:::l lú" •••IJrllullto

C,llhdS:
Call1.n Il'm C1l3P3 Ú'Õ' aço n. 20 (O)iJSnm\). dil1lunsz..o.~ 70x15mm, com alJtoltuf3S p'.YI"l13' pau ü tomnda' d" el4trlc:l
CJlh •.1S ti 6 tom~ttJ311 doi-IÓOlt:llIEilo,ltunl.]; n3 Qulfa. TI:JlatnllllllJ :mtt-IerfUQam e aC.1uarnenlo de p'lllur.1 CQIT111m3 :I pó ai
em::a pl.llu\ól ("flfI\i.lo$CQ!(!AlunzOdn.
EllI~lIuas ue c:.tlhn•.•: p"'Ç'.l1>o':!/I1 ChllP~' de a~o n*20 IO.~!Jmm), ~oUrepo~\a,:. ,JUll":i c;llllas UfI me:li.\9 jU'.»l11PO
(\Jntil1u~ (11,)cnbC.IIlI£lI',IO. TOT3 mlJ~lIno llCllb':i!nent:J ria!> cóllI'I;lS,

r

RE01ll5lTOS
O molJlII;).lla dl)\lor.i atender II nOlma NR17 oc OrollnOf'lI;) c ;:] norma 11;:]AEí
com a OOfll'l:t 0:\ ABUf NUHU11 J.

OI O&ov.r,J stlr ilpfe ••enl,1(~) pJOl61ipO, a cr(l.no ca P/OdE~P, pala aprc •.n"-
_ iJo,Jlanti •.J ú~ 3 anO$ Vill';' 0& lI",f"ftos dEr f.1bIIC'lÇ ;l\J,

c. •••••.da IÕlli.a. hpo pl,;lIa-Gl.j"lo, lIIoldada tini f,-aiiu1ilen!J. deSlizando lebre p9lfl' lU" l1;Oti li\l." ló
madclla :l1J1UIIOad3com J)O)b5mnl o lBmm dEI espos$urQ, rC'Jesl,do ctn bnun;:]oo nlclo'Ul,inico ela
lia USlI\fIl <1(1espessur.1

DUlaltlUI> útJ AcaLumwUI'J:
Peça !tomul ('.InCt'.lPfl llr" nçtl "'?O (O.9~mOl), '''1m esr:or;rtH o c:.bearnE'o1u nota'cho ~ntr u,,~ 11\8535
I:ldo fmnlal dJ!t llIe~a!o Tt".;ilarnento .mll-t.;,rIUUE 11\& .lC.1han\ento da plnhlfa com hnta n toa (tI fost.itlCD, f

lo~llJl~:HJa

()IISFUVACÓES:
Na ~lI&cuçli•• lJomahlJ.lrlOOlnoW'\l~I' o prul.,t<J e,ulcull~u mui~lo

• ,\0:: e.«lc'u13t a IUlt1Ç::t~naJ c.r.ltkJS ••olillcal 0$ nl01cl~ a ••~

125 é5J!.

COAIPONEN1ES



..•.....••..

•

•



Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

7.1\.6

~~DESP
TCCIIOloCl3 da Inrorm:lç50

PAINEL_FRONTAL

Caderno de Especificações Técnica

Posto Poupaternpo MAUÁ

ME3.2 - MESA DE TRABALHO 1200 x 700 x 755mm

Especificação técnica

[)[SCflIÇÃO

Me:;" COI11dill1ensôes 1200 x 700 x 755mm (h). com t.1l11pOde madeira aglutinada revestido com
líllllillildo melamfnicu rnonli.ldo sobre estrutura metálica, dotada de painel rrontal com duas linhas
dt~ calhas pai i.I pas5agelll de ricH;Jo e gaveta tipo pOria-objeto.

A estrulura dos pós deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de
rnodo que as peças verticais e o painel Irontal estejam a 200mm de um dos lados maiores do
I,HIlPO, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, hem como o conforto necessário às
pt~ss{)as que estivcrem sentadas no lado oJloslo.

/I estrutura e o painel lrontal devem permitir. quando justapostas. perleita continuidade das calhas
qlH~ ser;\o fixadas ao painel Ironia!'

As mesas serão fixadas umas às outras. de modo a garantir a estabilidade do conjunto.

COMPONENTES

TAMPOS

Ilelelénci.l ri" (or: L 139 Platina - acabamento

o tilmpo dever/l. ser doLiluo de duas aiJerturas pilra
peços rle nylon injelado.

Prevel buchas metálicas paríl fixação de

fj.;-'J. '}
In V--

~

Painel Irontal em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 18 mm de
espessura, revestido com laminado melamínico de baixa press:lo na mesma cor do tampo. O
painel Irontal deverá encostar-se ao tampo e ficar a aproximadamente 250rnrn do piso.

ESTRUTURA

Estrutura: em tubos de aço com espessura mfnima de 1 mm de espessura, tratamento anli-
lerrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-Iosca
texturizada. O apoio no piso deverá ser através de ponteiras de nylon, dotado de dispositivo
para nivelamento.

CALHAS

Calhas em chapa de aço nO 20 (O,95mm). dimensões 70x75mm. com aberturas previstas para 6
tomadas de elétrica em uma das calhas e 6 tomadas de l<igica/telelonia na outra. Tratamenl0
anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-
lasca texturizada.

Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mrn), sobrepostas i1 duas call,as de
mesas justapostas. permitindo o apoio contínuo do cabeamento. Terá mesmo acabamento rias
calhas.

GAVETA

Gaveta rasa, tipo porta-objeto. moldada em polietileno, deslizando sobre pems metálicos fixados
no tampo. Frente da gaveta em madeira aglutinada com 330x55mm e 18rnm de espessura.
revestido em laminado melamínico da mesma cor do tampo e fila de bordo de 1,5mrn de
espessura.

DETALHESDE ACABAMENTO

Peça lrontal em chapa de aço n020 (O,95mm), para esconder o cabeamento no trecho enl,e
duas mesas justaposto. observado pelo lado frontal das mesas. Tratamento antHerrugem e
acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática. na cor cinza platina semi-fosca texturizada.

REQUISITOS

O mobiliário deverá atender a norma NR17 de ergonomia e a norma da ABNT NBR13966.
+ambém-{jeverá-estar-ern-=nfofmitlade-eotn-a-rtorma-da-A6N'f-NBRi4:t:l-l.

Deverá ser apresentado protótipo. a critério da Prodesp. para aprovação técnica do mobiliário.

Garantia de 3 anos para os deleitas de labricaç:lo.

OBSERVAÇOES
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupa tempo MAUÁ

--------- --_._--

~~DESP
Tecnologl3 d,l InrOr01i\ção

tAS ME~--

.' ,

(,d,",o .10 "'~'''"çõ"Té",'O'"
Posto I'ollpatempo MA~ ~_

o

1000)(600)(7S5mlT1ME4.1 • MESA DE TRABALHO
Especificação técnica

DESCRiÇÃO

o topo, em um dos lados do tam)o com 1000rnm 'ullto ao I
com pe I c ela e PVC, baleado a 100° , fHlcaixado e colado ao tampo de madeiru Nos (lalm]IS
lados do tampo, os topos deverao ser encabeçados co . polielíleno do 1,511101cJu
espessura, colada com adesivo ~ hot melling-. O'" cabeçamenlos deve o ser da rnesma cor elo
laminado melamlnico.

o tampo deverá ser dolado de duas aberturas para passagem de cabo~. arrematadas co," peças elo
nylon injelado

COMPONENTES

TAMPOS
Tampo em madeira aglutinada de média densidade (MOP ou MOF) com 251llnt de espessura
revestido com laminado melamfnico de alia pressão de O,Omm de ospessura lia face superior e
la minado melamlnico de baixa pressao na face inferior.
Referência de (:or; L 139 Platina - acabamonto texturizado I Forllliline ou .ilulIlar.

Mesa com dimensões 1000 x 600 x 755mm (h), com tampo de madeira aglutinada revestido com
laminado meJamlnlco manlado sobre estrutura metálica, dotada de painel fronlal com dllas linhas de
calhas para passagem de fiação e gaveta tipo :Jorta-objeto.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo qutJ
as peças verticais e o painol frontal estejam iI SOmm de um dos lados maiores do tampo, perrmlmdo a
livre movimentação do usuário da mesa, bem como o conforto nocessário as pessoas que estiverem
sentadas no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade elas calhas que
serão fixadas ao painel fronlol.

As mesas 5cr:\o fixauas un,las às outras, de modo él garantir a estahilidade do r.onjllnto.

130
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ME4 • MESA DE TRABAl.HO 1000 x 800 x 755mm

T.ll1lptoS:

rampo em madl)H:J .1~iuhn~d3 (Je médi<] dernllJ.:Jdo {Me? cu MOF) CO~ 2BnJnl de. "'speSSUfó) rell'eatl:1o com L,mu1ado mQlaminlco de
alt<.lprc~il30 ao O,emnl de e~po~:sur..l nol laco superior ol.)ruirmdo mebmlnlco de ba;:(3 pte9SJO n;J 'Jce Inlerior.
Relolanela de cor: l 13\1 PI.llln;J - .:lca/)3m~nl0 t~)lu(lz.,.20 I Fcrrnll:ne cu :lImil31

O t.lmpo devera ~er <j<>I.lOOde duni .luenura:s para pJS9nlJem de cn:ws, ;lrrenl.313das com P~Ç"5de 1I"'fOn InJelaclO.

~~~~.':~~~~~l~~,:~~~~Tl~~~~~~~~~~alt~l~~~~~~~;~~:~~::~:~~l~~ndC:V~~d~9fC:::~'~~~O::V~'o~o!':~~
de POhElllltl'110d'" 1.5m", de oSPEi:>sura. eol3á'a com .:tdeslvo' t.ol meltlr'll;f. Os enc.3beçarnon:os devemo S81da nw:lsm:a cardo larnmado
llIolaminlco,
"",evar blll:l1:uõO\oU"c;u~ J)ar3Iix:Jç~D da pm:lIU1ll9 nas P>!f:J!Ido n13d>3lm:IQlutn<1da.

Pollnel Floulill:

Painel l'OOt.11 ~m nl,lue-lI.\ i1~llutlnadJ d(o med'':I aenalc1tH") (MOP ou MOFl com lfl mm de -&s~uura. fl:li/(tStldo com Inmmado
lntlllltllilllCU IJO b~ll .•••1 PIl:3s.'lu na ntttSUl3 CUt J.) 1.1I1\l.lO. O pmnel frOfll:otl lh,~(-r:l 6ltCuslOf-5tr .11' l:Jll1po e fIeM i.l apruxullíh.lallleote
:::!~Omlli ao p1!.o_

[ltllutllra:

Eslruturn: orn lubos .1" .:1';0 com CtlpeG3Ura min m.' do I mm do l't~S:lU'3. tral.lmento OlnU-fc?l'TU\}(jm o oC3barnenlo do clnhl(3 com
1"'1.1 a pó t!h:hu ••I.iIICU. na cor clnzo plalOu;] se.mHosc"lle:IILln::.1d3. O <lpoio no PljO d6 .•.er.i ser 3!l3'4lh de ponlelr3!> de 0-;100. dOI.ldo ds
dl.~PO$;t,voparn ni~f'lJnH,Il!O.

Call1.\:;.:

C3:hó1i fim ct •••,p'" d<i .1~O n. 20 lO.g~mm). cflnl('nSÕl:\s "OJ.75mm com t'lheI1ur:n pre ••.lsC:u par •.•ó tOl11;vt~s dl:\ BMlrlc~' em um:,! c13!.
c;llhar;. e 6 IOnl;'ld3.S l1'i' 16t)!caJIelefOnl.1 n:J oUlra rr:U.lm.mlo antl.forrugem l! ac;au •.unenlo da piOtl>r3 com Imla :1 f)ó o9lfllrosI1IlC:). n3
Clll':3 pUlJna ,~ml.fOSt;) 1~)tunZ3oa

EmE:naas (la (.olll,}s. peças em en:lpa d" aço 'lu20 (O.~5mml. sol.lrQJ)O$lõH.a OUIHIc:I;hOi de mlJtl.u IIl\taposro9, permrtlnd o apol(t
ccnlit:lllJ (11) Cabl)nflUlUIQ. Torá

Govot.l:

G:I'.<el.l fô1Ja. tOpo por13-<llJjoto. mOldnd.J em p:o:lelUtlno, desll:;:.mdo ,ohrl, perfIs meLóIlcos f1l',(ldos no tllmpo. Fre .e dOI
m.ldelr.l .:Jgh.dÍlIô1d.J.:cm 330:..5Smm e 10mm de tt~peS-5UUl. rB'Ia,Uoo om lalmltado melamfnieo da m~m3 COf do PG !

tia 1.5mm da <.tspflS$ura

001",1"0& til> Actlba1l1011ln:

Peça fmnf31 em (h;Jpa dto aço 11*20 (O.95nlfTl). p<ua escorder o CJIJe3rnenlo nolrecno
IduO I'oll{dl dOlUme'$a,. 113iôlmenlO ontl.lerl1Jgerr. 9 aCal)"m4mfo da pcntura com tmf
le:dunzada

COMPONENrES

Desc,;ç.'lo:
Meu com d,rnell~~es 1(]OQ ), 000 lC755111111(hL CGm l;unpo de madeira 3-;J!lIt,nada revestido com lamlr1.:ldo m~bmll1ico montado SOlHa
...,1;i1J\JIUH1nll?UlIca, tlola<Ja dl:i p;:jif\e1 tlont::.1 c.on1 dua~ hnhas 0" calhas para P3$s •••;em de Ilação e lJaw~la l;pu parl3-oLJ,ceto
A ~3tNlur.J (I'Ji pk dlhl~ H-r cOnJPOsb por ~I)'oo ".}rtlC:l1lô 'CIn:nl.5 hollzonl.'lfs 111'11LJal3~O. de modo qU&as l'e;.u \lIPf11c.:alsl!' o J'l~nlil
"01;101 eslQJ::Jm •• 2oomOl dQ tim 0'03 lados maiore, do l.1mpu. pelnl::Jndo:l 1''''('lITlDVIITII!'f!13ç30do usu:irkJ tia rnel:ll, Ix;m cama o conrcorto
l\Cc~sstJ,lo ois possoas 1.100Q!;Ii.efl)m :;enta<!;:u; no lajo opo»lo,
A IHlf\.1ur •• e o painel trOl:t.::JIcevem pem11llf. qU.lI~u Ju,I"\PCIl133, ~erfeil:J Cl'tlUnu;c3de do, tolh3S que '&"0 n)'(JrJas ao painel frcnt;1t
A, 1'l\I;i:h1$ sar30 fj~óld3s l,mas as culra~. do modo;) !)aranUr õl *!&>lnbtbd3de d<I conjunto

REQUISITOS

OASERVAl;:(1E50

N.1 flr.£II,:U~.l",dO flHllJttl:')I'i<:lobS.:rvar o protelo fJ~l!culoo compNIG. ~U'T
AA (.).el.'uI3f" lur.lçli:lna! c~1!1""5'lerincar cs rntllJalns rias tom,ida, a serem \18
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1000 X 700 X 755mm

Caderno de Especificações Técnic

Posto Poupaternpo MA

ME4.2 - MESA DE TRABALHO
Especificação técnica

~~DESP
Tocnologia da In(ormO\Ç50

_7A9 ME4.2_

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

GAVETA
Gavela rasa. tipo porla-objelo. moldada em poli"tileno, deslizando sobre perfis melálicos
fixados 110 tampo. Fwnle da gaveta em madeira aglutinada com 330x55mrn e 18mm de
espessura. rovestido el11 laminm10 melall1ínico da mesma cor do tampo e fita de bordo de
1.5rnrn ele espessura.

mendas de calhas: peças em chapa de aço n"20 (0.95mm), sobrepostas á duas calhas de
O nosas juslaposlas, permitindo o apoio continuo do cabeamenlo. Terá mesmo acabam enIo

das calhas.

CALHAS

Calhas em chapa de aço-n° 20 (0.95mm},-ilimensõ"s 70x75mm. com a erturas previstas para
O 6 tomad;,. de elétrica em uma das calhas e 6 tomadas de lógica/telefonia na outra,
Ó ;rratamelllo anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinia a pó eletrostática, na cor cinza

lalinü semi.fosca lexltllizada.

~~DESP
.1•••.I'0!nf.'õl ,1,1lnrtnl";'lç:to

DETALHES DE ACABAMENTO
Peço lronlnl em ChElpfJ de aço fl1l20 (O,9!jmrn), para esconder u cabearnenlo no trecho entre
duns mesas justaposto, observado pelo lado fronlal das mesas, Tratamenlo anil-ferrugem e
acabomento de pintura com Ihtl;] a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca
loxlurizadu.

REQUISITOS

o mobiliário deverá atender a norma NR17 de er!10nomia e a norma da ABNT NBR13966.
lambém deverá eslar ",n conformidade com a norma da ABNT NBR14111.
DeverA ser apresentado protólipo, a critério da Prodesp, para aprovação lécnica do mobiliário,
Garanlia de 3 anos para os derellos de fabricação.

DESCRiÇÃO

Mesa com dimensões 1000 x 700 x 765mm (h), com tampo de madeira aglutinada reveslido com
laminado melamfnico montado sobre estrutura metálica, dotada cio painel frontal com (luas linllas de
caihas para passagem de fiaçllo e gavete lipo porta-objeto.
A estrutura dos pés deve ser composla por eixos verticais e hastes horizontais em balanço. de modo que
as peças verticais e o painel frontal eslejam a 200mm de um dos lados maiores do tampo, permitindo a
livre movimenlação do usuário da mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem
sentadas no lado oposto.
A astrutura a o painel frontal devem pennilir, quando justapostas, perfeita continuidade das calhas que
serão fixadas ao painel frontal.
As mesas serão fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto.

COMPONENTES

1\1

OBSERVAÇÕES

Na execução do mobiliário observar o projeto execulivo completo, .
Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas

• ~ I

132

TAMPOS
Tampo em madeira a91utlnada de média densidade (MDP oU MDF) com 25mm de espessure
revestido com laminado melamlnlco da alta prassllo de O,8mm de espessura na race superior e
I.mlnado melamlnico de baixa pressão na faca Infertor.
Referência de cor. L 139 Platina - acabamento lexturizado I Fonnillne ou similar.

o tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos, arrematadas com peças de
nylon injelado.

o to o em um dos lados do Iam o co 000
com perfil cheio da PVC, baleado a 180' , encaixado e colado ao tampo de madeira. Nos demais
lados do tampo, os topos deveráo ser encabeçados com fila de bord m de
espessura, colada com adesivo' het melling", Os encabeça, deverão ser da mesma do
lamlnado melamlnlco.

h
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Caderno de [s[Jecificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUA

ME5 - MESA DE APOIO llOO x 800 x 755mm

EmeJl(las ce c;]lh.1S: l'lt!PS em Ctklp;1 de aço ne20 t(H .•~n\lr,) SC!;fCllOst:lS:" dU,la calhas li
continuo ao caheillllenlo. Tef:) ",esmo M..DIJ:rnen!o 11:l'S(,.llh3!i

Detnlhes do ACDbllIOCIIlO:
Peça fronlal em c!'opa d~ aço n-20 iO,9SlOm). paro (,6ccrlfj('f o c;'llJeallu.
lada In:ml:a! caSo Jl1~$,1S TmtafJ1ento ::lIJlI.f':lllJoem " JCilIK,r1tOnto 1,le PII\!
le~lurlZad;1

COMPONENTES

TAmpos:
T;lmpo f"lll m3dElr3 :lg:u~n~lda de médi3. dlw,>r(j,lda IMDP ou I.1DF, com 2~1lI a~ (':;JlO1!l'iUra flh'&'iUdo COrriJ3rllln:,lUJlnol:l;wmc:o d~
alia Pfessdo ele o,emm d~ e1pes'l.lra na face superror o larllln:ulo ,""l.lmlnlco do U3l.tU pre),j'J o.ltlce inlellOl.

Reref~oct.J d9 cal: L 1J'J PI.UI03 - ::IC:l.!mm",nlo t9nlHl!3C1) I FOtmllJl19 ou ,mll::1r.
O tampo d9~er3 ser dol3do de dUélS ~b9rtura, p31"3 p~nJDl!rn de calloi, :lfIemol3d3' com PI!Ç.l$ do:- r.,IOIlIIlt'.tlMO

O lopO, em um dos I.ldc:a do tampo com 60Dmm. Junto 30 U,U;'\I10 da nu:r3-a,dQ'Júm 'f;lf enC3IItt~OI~" com perfil ch~l<J<.1'.)0 PVC. IXil~J'J(l ;l
1000 I oncabmdo lj «l! ••t1o 1)0 l:JInpo da flIadfrlr;l. Nos dltnllll:J l:\lIos. do tampo. os. topo' iJov()li\n liltr O!lc.,r"'Jçuf1o, cc:m r.l.1 dtJ l){thlo dlo\

polhHJleno de 1.5nno de espessura, cO';lda (001 M051VO ~ 110111lP.1t"IQ~.Os encoheç.:unemos di't'e,5u 5(,r dJ IlhllUlla CO' 110 lJnrlrla:::ll)
mEI.:lmk11co.

P'lilV'3r bUch"l$ met3~f"S p,.,m fll(,.1çiil) ce po:uafu!lo, n3, IlIIÇ3~ de ma'JeiJa 3Q'UrnOld.l

Po.11nel F,ontal:
P:lin{lll tronl31 em m:l:lo~ra ~!JllJl1t1:lfJ:l C1"i1mÃdl3 o1pnsfd.lce (MOP ntJ M[)F') com 10 nlm di> PSr'l1o;.sur.t, u)"v(,sIIOOcem: 1;l!11lll:l~lo

I'l(olnru!ntco úa IMiQ Pla5sJO IM Ifll<l>lI\a cO( ÓQ l;1ll1~U O J;3tll(,'1 froniõJ! lhH'elJ I:!ncO'"~:Jh-'j~ ~I(J \:I'IIPO 11 flc,lI a allrowlI;ltJJfl'~'I~: •.•

250mm00 pi'SO.

ESUUIUfil:
Est,ulula: em tubos 00 aço eoO! esp~SSIj(3 minlO1>1de I ,"rn de P.SJHtS~Uf •.', 1fJI3rn~I\lO .:lIlU-t8flll(Je/ll c ó1Ca~I:lI".mlo d.! 1)llIlill,1 U11H

tJlltA a pó elelrool.iIICll, lU cor cinza IJ~,Jl'nD::IfiOll-fosc3 1'1(Il,tI:ad.l U 31'0'0 no piso d.~'.erj S'i:1 Jlr ..lvàJ .h'! 1'(;11\(,1/,.1> ,jl.! n'llüll düla(k.' '1"
IJJ9poSlUVO par.l nlvel~IIl"<1;r.tO.

Colho.:

CGlfl3S t3m cnapa de JÇO fie 20 (O.!15mllll a1Hell~õt-s l:1:r.l~n1I11. com al}(H1um •• flr,,\'i$lil') p.tril .1 l'Jflla~I~9 fIe f..ritllh:.a ~rn ullla <I,'';
call1.J~ e 4 tomadas dI.! 16rJlc:lltalelcniJ 1101culr.l, Tr31al1l~lIltrl ;u:tJ.fftu\Jçel:ll~ ac.all.J!n'llllo llo} 1'~I\llfa CC:u\lllla a pi, ""u:lcslJllc~ na n'lt

VOSCIIÇ,'Jo:
Meso tom dmensoos 800 x 800 x 7SSmlll (li), com I;lmpo tJ~ macolra n!l:lullllO~J m ••..~sl'd'} (1:1Jl i.JTllll'UtJO '1\p,lalllhl'co 1l1')il\.l(j'l S')lll{-

Mtrulur:l moJl:hca, dOI:r.d" (1£1p::llr,lJ1"oolal com ,jU3S Iinh3s CI~ (:t't ••,'S V~H3p:1\':tgem <.I,) 1l:l~50
Ao ~nJturól 1,101p4s dava ~,e, COmr.oSIJ por I~bos W'l;!nlc.lIs E 'l.:lS:~~ h(lIl!Oot"l~ €illl b.:llalliO, (lt2 Rl(IU() llll'!' .15 1'~,3,'Jt}ltlC:.llÕ ~ o II,ml~1
lronlal 6stej.:lm ~ 2!JOmm dg um o]ei lados m310rES dO liJlIlpO. p~rmr.lndo ;J li.,.,,! rtIOYlm~nUç~o ,lo U'\U.:alltl d.l me .•;] hem conl(l Q (.Ollf"r,~1

neceu;\oo .\s PE~~o:n quo esbvsfl:01 &enI3d.l, M 1.1<.10oposl"
.li"eslnlHII3 e o p:ll~l t/on\JI devem permitl" l1U:lIl')OIU!'.13POS,;l!,. pl)rf{llt.JC;onl:Jllló.1dll (j;IS c.311lasi111~'6f.l'~Ollv;;(I.l'!la,: t';:llr\~~ltrG/lI:l1

As 01&9;]8 serão flJaCa!! Uflms. às oulrJs. de mot1o a g3tnnhr J I;st3t'ihlad(t do COOjUlllo

~~DESP
Tecnolo&iJ d3 InrorJl1nç~o

7AlO
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Ao executar a furação nas calhas verificar os modelo

DETALHES DE ACABAMENTO
Peça frontal em chapa de aço n020 (O,95mm), para esconder o cabeamento no trecho entre
duas mesas justaposto, observado pelo lado frontal das mesas. Tratamento anti-ferrugem e
acabamento de pintura com tinta a pó eletroslálica, na cor cinza ptatina semi-Iosca
texturizada.

OBSERVAÇÕES

REQUISITOS

o mobiliário deverá atender a norma NR17 de ergonomia e a norma da ABNT NBR13966.
Também deverá estar em conformidade com a norma da ABNT NBR14111.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Pradesp, para aprovação técnica do mobiliário.
Garantia de 3 anos para os deleitos de fabricação.

GAVETA
Gaveta rasa, tipo porta-objeto, moldada em polielileno, deslizando sobre perfis metálicos
fixados no tampo. Frente da gaveta em madeira aglutinada com 330x55mm e 18mm de
espessura, ravestido em laminado melamlnico da mesma cor do tampo a fila da bordo de
l,5mm de espessura.

Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (0,95mm), sobrepostas á duas calhas de
mesas justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamenlo. Terá mesmo acabamento
das calhas.

CALHAS
Calhas em chapa de aço nO20 (0,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas previstas para
6 tomadas de elétrica em uma das calhas e 6 tomadas de lógica/telefonia na outra.
Tratamento anti-Ierrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza
platina semi-Iosca texturizada.

~~DESP
Tecnologia d.\ lnrormílç:io
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto I'oupatempo MAUÁ
a-;ODESP
Toc:;noto.gia da lnform;'\~:\o

7Jl12 _

Caderno de Especificações Técnic

Posto Poupa tempo MAUÁ

600 X 600 X 755mm

OEScmÇÃO

ME7 - MESA DE APOIO
Especificação técnica

ESTRUTURA
Estrutura: em tubos de aço com espessura mlnlma de 1 10m de es
com Unia a pó elelrostátlca, na cor cinza platina semi-fosca te
nylon, dotado de disposlllvo para nivelamento.

Prever buchas melálicas para flxaçao de parafusos nas peças de madeira ngluUnnda.

CALHAS

o lapa. em um dos lados do tampo com ooOm'", junto ao usuário da mesa. deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC,
boleado a 1600

• encaixado e colado ao tampo de madeira. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser encabeçados
co'" fila de bordo de pofietiteno de 1,51010 de espessura, colada com adesivo. hat melllng~, Os encabeçnmentos deverilo ser
da mesma cor do lamlnado melamlnlco.

o tampo deverf1ser dotado de duas aberturas para passagem de cabo!!, arrematndas com peças de nylon Injetado.

PAINEt:TRGIHA
Painel fronlal em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 16 10m de espessura, fcvcslldo com lamlnndo
mclamlnlco de baixa pressAo na mesma cor do lampo. O pnlnel frontal de\lerá e c ficar a
aproximadamente 2501010 do piso. .

COMPONENTES

TAMPOS
Tampo em madeira aglullnada de médIa densidade (MO? ou MOf) com 25m," de espessura revestkto com Imninmlo
melsmlnico de alta pressAo de 0,8mm de espessura na face superior e laminado melamlnlco de baixa pressão na fnce Inferior.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamenlo lexlurlzado I Fonnillne ou similar.

Mesa com dimensões 600 X 600 x 755mm (h), com tampo de madeIro Elulullnada revestido com IAlnlnmJo rnelmnlnico monllltJo
sobm estrutura metálica, dotnda de painel frontal com duas linhas de calhas para possagem da flaçao.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço, de modo que tiS peças verticais e o
painel frontal estejam a 50mm do um dos lados maiores do tampo.
A estrutura e o painel fronlal devem pemllllr, quando justapostas, perfeíla continuidade dAS calhas que serão fiXAdas ao pnlnol
fronlal.

As mesas serao fixadas ulIlas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto.
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P;llnel Frontal:
r(111)(>1 fr"r,lnl (001 lH.uf('n'l .lU1Lltlnnda r.1e 111~'-'I.:l d~.;'f1$ld,)d(>O',1LlP ou t1DFi com 18 lll~n de esr<:?S$-uta. mvc5tlào com
1.1I'Il\f;::lOO llll"1.1111inlc.t.) t1e- I,.:u;a P''.:'5o$:'o nõl mesm,. ror do tiunpo. (J pahlelllonlol (Je\lc::r.1 encO$lilf-se ''0 11ll11pO ê ficar Q

aprrlJClmatl.uIlE'lll •• ;?;".ofllflllli)l't~r: •

E~lrutur,:):
E.!>!(ulll'~ en11ul>O~ de "~') (0111 {.!.p"!,~sur<, mlnlfllLl do<: I Illnl rJ>!"e'3pe::SI.lliJ. trat<,menlo <,nll.le-rTUgem e Qr.<lbilfnen~') de
plnlllf~ uml tllllil a po eletr,Jsli'ltIGiJ. na Cl,.'f cInza pklUlltl s.elllt.fo!>Cil texturlz.lda, () opOlo no P150 dev~rá M:r Dlraves de
1")1110::11'.15(ie llylr~ll. dotado de 1l1!;p'J5Itl'.'Q p;)r.' DlveJ<llllenlQ

C"U)t15:
'':illl'.,J~ ~111Cll;:l{~" rfe clÇOn" 20 (O.~l.;,mll\l. rllnWIlSE4;'s 7L1:c-lGmm. com a!lf:r1ura!. prp.vist<H para c110mad<ls de eletrl. _m
IJm,l r1.Js c,)lh::tb ~.J 1011l.:ldJS oi,=,16UIC.J.I.)te1onla 0<1outr,J. TfaLlmento .,nll-fernlgern e ilcobmnenltl de plnlura c 11n1a •.

I ~<. I.' '" <;'i-! T1.(Ur, v I 1 I:

EIl1~~f;~lil-:'(li! 1;.,111')5 PCçi:lS €'lTl Cll,'P,' rl~ ~Ç(I ,,<>~ IO.95rnm), SCllJ1f:pOSI41'S :\ dll<.lS r..,lhos ele meo::
llêrlllil:lIrJI) Cl :1;'1)10 (()nllllll{J (lO CiWr~illltf..nto TN,i I1W::-l1l~l at:iJhaml~otn d.'15catll~'.

Dlit,llhe'G de Acab;1I114in1o:
P<-Ç~lIfont.,l ~m ("'hlp.l (1(- ••~(l n"4'lJ IU:~5I1lmJ. para ~sr:ofVJer (1 t'lIl>e~lmer,IÇlI'l(t ln~("hl) entre
nhscr'J.:1cJr) Pi:to I.:lllo l((Inl,)1 rl;lS rn'_~5ns, Tl;lt,)m.~nto Lll1tJ.feffU'Jr~m ~ .1c.JUnmento d~ p!n!u
1M U;-l t.lll<:~\ plal'1},1 ~'''..lln.-'(l<;;<:tJ1t:>.UlIlzorl,l

COMPONENTES

T~OlpOG;

1ütl,rXI •.••171l11a(\(':I.) ,)~llutIOJ'JJ d.' l11edi3 d,=,n!iIf1il.fJe 1r.ll1P çu 1'.'0'''') ÇQlll :lt-JJlIU ue t'5Pe.ssura 1(>"e~II(IO con~ InmlnwJo
Illdamillll."l.l fIe qild PrtlS::;i.\~ tI,:, (1,611l!n (11; <,;t,IIl:Sr.Ulillla laClt SUpellLJl e-1':l1ll!nmlo lIlo;!tUlllfllCO de ImPliJ r"tl~sàu "ri rar;e

l'II~.'llf.l1

Hd":,,rE-l'lClil de ,;r-.r L 1::.'9PI;;It,no - ,lc •.lbi\lll":'l1lo l«l'~urlzadl)! F(lllllllll1~ ou !;ihllll,u
('lJlllpo (!l?..••Nil ser tJoW(1t) d.,;' .hl,J~ alJcrlumc; ".,)la ras,:;<1go;>m (.lt' cuoos, <lrr(,lI1ülj)d~s com peça,> 0(> nylOn inletado.
Cj !(IPfl. '~m 11111flo" 1.,(J:)~ d'l l<lmpu (,(IIU f:lOOmm, jlll1l(, .)0 u~1Ii'1I10IliJ mesa, (l.e\l~fil ser t'l1calJe~nr,1Q 0001 peffJl chetO IJe
P'/!'., hul(omla ,I 1~1j[) . f;<111;lIa(iJfl0 e (.01<1,11) ••o 1,1111PO L1f~ lrtílt\l::llil NO:J de:1TI.1Is IDOO'3 (lo liJIllPU. 05 topos de','e-rllo ser

t~hl;;.•I:o~çmj:>~; com ft![l dE' t.!~'Ir.'r.' de pcll~llI~ll')(le 1,5mm dr: I!Spf.o5?Um, ((II>1di.1com aOe!IVO ~ hol meltlng'. OS
~.'IlCdh":'i~lll'K:nlç~ tl::vCf~\O !..el UJ IlIC:ll1lil cO! do I.ul\in~ldo m<:lilmhllco.

Pr •...•ef bUchõlS 1Il.:t.jl,c....'15 p.lla lll',õlÇâo de ~'tl1.1rtlSO$-I'tIS P':!(,::lS t.le IIHldeim cJÇJluttnada

ME6 - MESA DE APOIO 800 X 600 x 755mm

l.JC1~c,/ç;Jn:
r l"-'~(l com IJHnf'n~'~ .•:'!:- Imo )( 600 x 7551l1ln tlll. com :"tllr-.o 'Je 'l1,-lll~lr<1<l']'lJunm'J rev,;-!-hCo r.om 1i1!1llnitrJi)mel,'mlnlco
11ll!n~,lfjQSlrlin." o~lIl.lrur;;l mt:H',llv"".l;:'!<l-:':" (lt" 1':llnellronl,ll Çf)lll dll~$llnI1aS de (alh~s p<'r~lp~s.~"gelll 00 fl",~••'Y.1
.., .~!jlfut'lI,l d~)Spe~.de•••", SBl r;O:'lJ1pr.>:.h1por el;(l.l< ••••erll(i\js ~ Ihlstes ho'lzonl<ll~ t:'111bal.,n~o. ele 1l1.odo quo .l':f P!;!Çil5vertlc~15
f'" i,.-tt'l"t lwn',ll •. ~.I, pl11 (l ;.0111'" (1" IIlll f!(I~ 1.1(JO'lIll.1,!)rc'~ ,Jl")I,Hllpn

" ,;f.'nllur" I': v p,Tllf'l frr,>nln! (I~ ••f:m V:flnihl. ::u~nrlr') luM"po!>l ••s. pt'11€'i!" ccnltlHurlôlde •..1<1$c.alha!> que ser:!::. riy.adas "O
I ,,,UIl I 11f :II~ aI

,.-.lll,?~'.í.~>'lI'.r;".' '1:~,l'.l,l', ulllas ,''1$ (lU'f,)~ ..•. '.I'~ lno~10 ,1gnmnllt <l'~$lfl\)lIIÇild€' 1.10(OPjUl)IO
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ iR;~DESP
Tecnolo&i3 d., InforntOlç:\o

7A.l3

Caderno de Especificações TécniCS ,:-

Posto POlJpatempo MAl ~

MESA DE APOIO 1200 x 600 x 7550101 -IVIE8

Painel fronlal em aglomerado com 16 mm de espessura, revoslldo com tnlJlilHuJo IlwJaIJllfllco tio halx;1 pros!ill0 !lil 1llí:l~HI'<1f;tJj
do tampo. O painel rronlal doveró enCOSlar no tampo e licar a aproxiflllldlllllonlo 250111111(In piso.

Emendas de calhas; peças em chapa de aço n020 (O.95mrn), SOblcpoSlas ti duas calha:; (lo meSl1S juslHpostas, pCllIliliJ't1o Cl
apolo conUnuo do c.abcsmcnlo.

Prever buchas mel~licas para fixaçAo de pararusos nas peças do 110lomerndo.

Calhas em chapa de é1ÇO",1120 (O,9Smrn), dimensões 70x75mm, cum aber1urAS previstas pillél 2 lumadils de eléllico em urlla
das calhas e 210madas de lógicollclcronla nD outra.

Peça frontal em chupa de aço n020 (O,9Srnrn),p.nra esconder () cahc<tIlUJlllu 110tlt~t:lJo enlw dlla~; musas jllslapuslas,
observadas pelo lado fronlaJ das mCSllS,

Estrutura: um lubos <Iv aço com OSPCSSlIfB mínima <1(' 1.5nun do espessura, lrülillnentu l"Illli-1cnuoelll U HCilbnmellto do 1"\tU/ii
com tlnlo a pó elelroslálica, na cor cinza platina semi. fO!iCél IcxlUfizada. Os apoios no ptsu dcvcr~o ser almvés d~6 d~
nylon. dotados de disposnlvo para nlvolamanlo. ~

Componentes:
Tampo em madeira nolomerada de alIa densidade co," 25111111de espessura reveslido COIll IUlIlinndo 11J(!lllIllilll~u ch 1l1l3
prossAo de O,8nun do espessura na face superior e lalllirléJdo rnClamlnlco de baixa pressão lia laco inlartO!,
Roferência de cor: L 139 Plallna - acahllmento tex1ur,zado I Forll1iUne ou similar.
O lampo doverá ser dolado de duas aberluras para passagem de (;ulms, mrclIla!mlns CIJIn pc~:as <lo nyloll inJolmJo.
O lopo, em um dos fados do tampo com 1200111"1, deverá ser cncatleçudo com pUllil cheIo de PVC, bohuulu a 100" ,
encaIxado e colado 110 aglomemdo. Nos demais lallos do tamllO, os lopos deverão ser oncabeçados cum lIIll lle borllo lh.
polielifeno de 1,Smmde espessura, colada com adesivo. hot meHinu". Os oncabcçalll~nlus devorau SCI da IIICSlllB 00' tio
lamJ"ado mclamfnico.

Obs:
- quando da exocuçAo ver proJoto exccuUIA) complelo;
• observar novas aberturas nas calhas.

138

OBSERVAÇÕES

DETALHES DE ACABAMENTO
Poça franlal em chapa de aço 0-20 (O,gSmm), para esconder o cabeamenlo no Irecho colre duas mesas juslaposla, observado
pelo lado fronlal das mosas. Tratamento anil-ferrugem e acabamento de plnlura com UnIa a pó elelrostél/ca, na cor cinza
platina semi.fosca loxturlzsda,

REQUISITOS

Na execução do mobiliaria observar o projeto executivo completo.
Ao exocutar a ruraçi\o nas calhas verificar (lS modelos das lomadas a serem ullllzadas.

o moblllárlo deverá alender a norma NR17 de ergonomia e a norma da ABNT NBR13966. Também deverá 85lsr em
conformidade COIII a norma da ABNT NBR14111.
Deverá ser apresontado protótipo, a critério da Prodesp. para aprovaçAo técnica do mobiliário.
Garanlla de 3 anos para 05 defeitos de fabl1caçao.
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto I'oupatempo MAUÁ
7.1\.1'1

~~DESP
TQCnoloni:s da Inrorm:aç'5o

7.A.15

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

MESA PARA REFEITÓRIO 1500 x 700 x 755 mm (h). MRF
MESA DE REUNIÃO 4>1200 x 755 mm (h) - MR4

Desc,.j~:;}o: M.,sa p{"a '~f~I:Ofla t;;Jm O'tnensOes 1500;lo 70:) x ~'5nmm d9 ~ultlla. C(.m laJ'noo di' matlel'a f~Vcslldo com
ImmOi.1!IO Jr~la'TlIrICo nlcnl()do sobr~ t:.'5lrulura metarlC3.

Descrição: Mesa para reuniões com diâmetro de 1200 x -'55 mm de alture, com tampo de madeira
revestido com laminado melaminico montado sobre estrutura metálica,

';,: cIoSsantoS" ~
~~lORRECEelOOPI~UiEimC~,ç~O~2:~__

__ o

------

J1neXOfi.
- Do;It~I;'"lllo!õCO m::"vo!: pran:a. cortlÔ' e vl'tdS. f€lP!odl1lKJOn da I
£:'ir..c.lmc", PflJl1e1ro Grau" "Jdllado J><:)'aFundnçào para o De
'.){<õifl(j.) da ft(e-:OI~àa~!Jh.c,lar p!Clql;) é~!lClJth/lJC011pl&tO.
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~~DESP
Tccnologi3 da Inlol'nlilçáCJ

7.A:16

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ ~~DESP
Tecnologia d,1 Inrarmaçâo

Caderno de Especificações Tér.nic ,

Posto Poupalcmpo MALJÁ

IVlESA DE RI:UNIÃO RETANG 2400x1000x755 mm (h)/8 possoas - MR8

Descrição: Mesa retangular para reuniões para B pessoas, com dimensões 2400 x 1000 x 755
mm de aUura. Com tampo de madeira revestido COm laminado melamlnlco montado sobre
estnJlura metálica.

CB - CADEIRA GIRATÓRIA BAIXA CO

Doscrlçoo:

CiJdeirn giratório com eSf)t1ldar bnixo, i'l55t:'IHo e
c:matomiCilmente. estofDda com esputn;) Injetnda r1
den5ldc1de de 50/00 "Çllm3, revestido em vir il (or CIIlZ[I

COMPONENTES

REOUIS/TOS

• B~se:

Base de nylon illjetIJrJo com E;pCltas. (1[1 crJ( pretn ~ rodizlot,;. dllplo~9H.:ltórios

Sl!nem.:ade Regul ••gem:
Coluna com mecanismo de regulagem de altura por lTlE>io de pist!jo ri gós, com i1(':alr.llllt~ntr; 110
cor preta (pinturn eletrostiUica em epoxl, tom pré trutamento nntlferrugIl1O~o)
Crlpa telescópiciI para d~r .acabamento e proteçtlo n coluna, na cor preta.
Sistema de regulagem mecánil:rJ de Inclí'1açào e üllurn do encosto

Assento e Enco'Sto:

Interno em cornpemmdo mullilál1lintls de l1lôdeir" moldnda a/)ahJlt1tt:.:mll~nli;' (0111 i~~"t:-~1:..11l.j
mínima de 10 ITIIll.

Espumo em pollur€:tano f1exlvel. isento de CFC, <:lUa ff:5i1i&nci~1, alto) r~51'jléI1Cttl tI prf"lfHl9zlç5c
ele rasgo, nUa tenstlo ~F.: atolll]i.1fnen10 ,~ luplur;;;l. baixa ((Julga IlIeCÔnlCü B IJ.-Ii\'n defüflnaç.lo

flsffhac lfliRUlIfl Pl'lftl l!'.11i40!.lu Coe 50 "91111', e :>pes ..•OI<J 1I1t::t.Ihl Ih.~ ~,O ,unI
Densidade minilll.:l pi.lrn nssE'nto de 60 Kg!m', esr .•essur':l !TImim':l d~ 50 IIIPI,
Assento e encosto revestirlos em 'Jirlil cinza c1.1l'o.

• O mobiliário dC'Jero atende! as Cilractei"lslica";) (islCas e rJlIl1ensl':"lrtms IncIIC[n1d:, fW n.JI In;) e1ê!
ABNT NBR 13£162.

• Deverá ser apre!3entndo protótipo, a cntErin da Prode'Jp. parrl i.lpr(l'/:lçtl.o t~CIIII:él do IIlOI.,lli:ll")
Garantia de 3 ünos para os defeitos de fa1..Hicaç.:io

REFERÊNCIAS

• Alberflex Iinhn Tc-rillo, modelo TOiCGR
• Escriba modelo (:5A 2
• Giroflex linha RemblJS. modelo 54U36r,14000
• Tecno 2000

142

.~

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de aUa densldede com 25mm de espessura reve o com
laminado melamlnlco de aUa pressão de O,8mm de espessura na lace erior, com
acabamento post.loonlng boleado a 180. nos lados maiores e reveslido om lãml • de
madeira de O,7mm com aplicação de selador para madeira seguida de ve z nUrocelul se ou
polluretano na lace Inferior, ou acahamento equivalente em relação á oteção a m ceira e
lisura ao tato.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento textur/zado I Formlline u similar.
Nas menores dlmensõas, os lopos deverão ser encabeçados com fi! de bordo d poliestireno
de l,5mm de espessura, colada com adesivo "hol melling", da esma co do lamlnado
melarninico.
Painel lrontal em laminado melamlnico de baixa pressão, com 18m

9-tafA~fteH(Ofltat-deveié eliC..ostai-se ao talll
250mm do piso.
Estrutura: em tubos de aço com espessura minima de l,5mm de
ferrugem e acabamento de pintura com linta a pó eletroslálic a
texturizada. O apoio no piso deverá ser através de pont s de I
para nivelamento.
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~e PRODESP
1"~.t1f)'()\':l <1.1l"rOl!11;'\Cj:10

ardemo d~ncaçoes , ec as

Posto Poupatempo MAUÁ PRODESP
Tec:.noloCI:I da Infarmnli30

a erno ae specl Icaçoes IeCnlcas

Posto POllpatempo MAuÁ
7.A.H3 7A19

CFl - CADEIRA FIXA DE POLlPROPILENO

DESCRiÇÃO

Especificação técnica

COMPONENTES

ASSENTOE ENCOSTO

Assento e encosto em polipropileno de alta resistência (grande resistêllcia à flexão e
fadiga, alta resistência ao impacto), moldada anatomicarnente e conforme os desenhos
esquemáticos e a foto acima. O assento e encosto serão peças distintas e terão estrutura
metálica adequada ao design das peças em polipropileno, oferecendo o perfeito
acabamento na união das mesmas. O acabamento das peças em polipropileno será liso
ou levemente texturizado, sem relevos ou furos na parte visfvel ao usuário.

efini ,
para que tenha uma fixação na estrutura sem a utilização de parafusos, e os encaixes
visfveis deverão oferecer a continuidade visual do tubo (diâmetro 'M" c espessura de
l,5mm) que faz a união com o encosto. Havendo parafusos de fixação do assento, estas
deverão ficar na parte inferior, de forma a não oferecer contato com o usuário qll~

sentar-se na cadeira.

Cadeira fixa com pés metálicos contfnuos, empilhável .
de alta resistência.

144

Sl5cêlrln tia Re'Julagem:
Colullt.l COI1lIllt=.!(OrlISnln til'! regulagem de nllUlíl r(U meio r1~pl~:t5o:3gós. (:Onl ;'(:'
0)1 preta (pI111ur" eletrostó'1tica úm epoxt, com pré Irutnmento ílntifenuginoso)
1~')Pil teh~scóplc., püra dur ilc.,bnmcnlo e proteçno il coluna, na cor preta.

As~ento e Encosto:
Interne, elll c.mnpen$ado lJlullilârnirw5 de rnodeirtl l110ldndil fllla!om' ..ilmente
míllima de 10 ml11

E~.f\Um.Ll em pOJillfê't.:J110 f1exjv~l, isento de CFG, alt."1 re~ihência,,, a resistênci o propagaçt\o
{le rasgo, alw tenCJt'lo de alongamento e ruptura, !:lnixtl féJdigü I eci."tnica e Kil defom1ttçiio
I)f::rnwnenle com densidade mininw pam encosto d~ 50 l<r~/m3 e:;.;pessun média de SO mm
Df:I1'5ld •.lde lITillllTl<1pma ;l~sento de 00 Kg!m', f:SPo:?SSllrrt rnlllil11" de 50
AS":>Bllto e enl.0sto revestidüS em vinil cinza c1.Jro.

Bn~c;

U~lSf.:0':: nyloll inlt:'I;:l(i(l ((llll !.i patas na cor prel.] :;em rodizlOs e coJ'I'l sal:.alas de apoio düs
pillas

t'.lberfl 'Y hllhóJ I (_'finO
Escribi"l
Girnflex Imh •.1 r~elllbtl('.

1e(oo 2000

t) l1IobJllrtnO devern
f~E.l(-.JTNBR 1:!~IG2"
D£'!veril 5.f'r apresentado protótipo, a critério dil Pro{h:~
, -':11.)fIIlO df: :~iHlOS pard (I~ defeitos de hibricnção

REFERENCIAS

I'?EOUlSITOS

GOMPONENTES

OC5ctiÇ.lO,"

f~,,.-f['lIn glrlltClncl <llln. llpn C81l".n. com espnldar b.lixo. ('5sento e encosto em mildelHl cúmpensildo
lHf)lda!lil íll\i1l0Ilw;alllente. e;h)fQda corn espllIna tnje10dn de polluret[lllO COI1150mm de e~;pessLJm
f~ der.f,ld.)(h" dt?' 5.(ju3':. kÇll1l:t re':eslido em vinil cor cil\L:l cJnro

J.13
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Assento: Largura: 441mm x I'rofundidade:432mm

Encosto: Largura: 441mm x Altura: 30011lln

Altura do assento: 465mm

Altura total do encosto: 780mm

Largura Total: 580mm

Profundidade Total: 540mm

Toda a parte metálica terá um pré-tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura
eletrostática epóxi na cor preta. Deverá oferecer resistência a agentes qufmicos.

DIMENSÕES GERAIS

~~DESP
Tucnolog;a da Infornl.llj:io

Os pés terão conformação continua trapezoidal (conforme desenho csquemático).
confeccionado em perfis de aço trefilado redondo diâmetro 7/16" (ll.llmm). Os dois pés
trapezoidais serão soldados ao chassi que estrutura o assento e encosto, formando todo
o conjunto metálico da cadeira. Esses pés terão ligeira inclinação em :;Uil fixação (ver
desenho esquemático, a vista frontal), de forma a proporcionar o fácil empilhamcnto das
cadeiras. Para garantir a estabilidade do conjunto, haverá uma travessa horizontal soldada
na parte frontal, unindo as duas estruturas trapezoidais, confeccionado com o mesmo
material desses pés.

Na parte inferior dos pés serão colocados 4 destizadores, fixados por meio de encaixe ao
perfil do pé. Estes deslizadores, confeccionados por meio de injeção em polietileno, lerão
como caracterfstica uma grande resistência à abrasão e à impactos e proporcionarão ulTla
flexibilidade e resistência adequadas aos movimentos e carga de uma cadeira em uso
constante.

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Detalhe do assento

ESTRUTURAMETÁLICADE UNIÃO DO ENCOSTO/ASSENTO:

Detalhe do encosto

145

PÉS CONTINUaS METÁLICOS:

A

o encosto, confeccionado em polipropileno pigmentado, será conformado para que tenha
uma fixação na estrutura em que os encaixes visfveis oferecem a continuidade visual do
tubo (diâmetro 0/.;" e espessura de 1,5mm) que faz a união com o assento. Havendo
parafusos de fixação do encosto, estas deverão ficar na parte inferior do encosto, de
forma a não oferecer contato com o usuário que sentar-se na cadeira.

/R;~DESP
Tccnologi •• da Inf"orm;lç;\a
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAuÁ

CADEIRA DE ESPERA, LONGARINA COM 2 LUGARES e
CADEIRA DE ESPERA LONGARINA 4 LUGARES

DESCRiÇÃO

~ODESP
Tecnologia da Inrormil~ão

Especificação técnica

7A20

Cadeira longarina de 4 lugares (CE4). com encosto e assento em polipropileno
conformada anatomicamente. fixados em estrutura de aço. Pés metálicos com sapata
antiderrapante e com regulagem para desníveis. Acabamento da estrutura e pés com
pintura eletrostática preta.

ASSENTO E ENCOSTO

COMPONENTES

148

Assento e encosto em polipropileno de alta resistência (grande resistência à Oexão e
fadiga. alta resistência ao impacto). moldada anatomicarnente e conforme os desenhos
esquemáticos e a foto acima. O assento e encosto serão peças distintas e terão estrutura
metálica adequada ao design das peças em polipropileno. oferecendo o perfeito
acabamento na união das mesmas. O acabamento das peças em polipropileno será liso
ou levemente texturizado, sem furos ou relevos acentuados na parte visível ao usuário.

O assento, confeccionado em polipropileno pigmentado (cor a definir). será conformado
para que tenha uma fixação na estrutura sem a utilização de paráfuSõs. e os encaixes
visfveis deverão oferecer a continuidade visual do tubo (diâmetÇo ~.. e espessura de

. , l,5mm) que faz a união com o encosto. Havendo p rafusos de/fixação do assento. estas
11 :..

Caderno de Especificações Técnicas

Posto I'oupatempo MAUÁ

os Santos
~IDOPI AU1ENTIC~CÃO RS 3.38 -- ~ ~-~

. .----

Cildeifil Fixa Cicver- MCAD

DESENHO ESQUEMÁTICO

Cadeira Clevel"- I'iovezana

Deverá seI apresentado um protótipo para a Superintendência do Poupatempo para
aprovação técnica do mobiliário.

Deverão ser respeitadas as especificações de bitolas das estruturas, acabamentos, e
a equivalência formal do encosto e assento apresentados nessa especificação.

I~espeitar il curvatura ergonõmica do assemo e encosto. O encosto, com medida
aproximada de 3001llln de altura, terá uma leve curvatura na parte superior e
inferior (vide desenho esquemático).

Cilriltlliil de 3 atlas para os defeitos de fabncação.

I\~:,Glc!eirtls serão selll hraços.

flEFER~NCIAS
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~~DESP
Tccnologi3 da Informação

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ ~ODESP
Tecnologia da Informação

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

deverão ficar na parte inferior, de forma a não oferecer contato com o usuário que
sentar-se na cadeira,

lLestrutura da longarina_é formada_por uma travessa e 3 pés (l central e 2 laterais) ,no
modelo com 4 lugares.

DIMENSÕES GERAIS

Assento: Largura: 441mm >: Profundidade:t1321n1ll

A base da estrutura será com pés metálicos. com sapata antiderrapante e regulagem para
desnlvel. Esses pés serão fabricados em tubo de aço elrptico (medindo 30x60mm e
espessura de 1.90mm) cUlvado <Conforme desenho esquemático abaixo). soldada em um
tubo vertical oblongo (medindo 30x60mm e espessura de l,90mm). Os pés serão unidos
por uma trave horizontal confeccionada com um tubo de aço retangular de 30x70mrn
(espessura de l,5mm), com um comprimento variável conforme a quantidade de lugares.
Para 4 lugares, o comprimento será de 2150mm. A fixação dos pés à trave será feita
com chapa de aço de 4,65mm de espessura e aparafusadas. de forma a oferecer d

completa estabilidade do conjunto.

Toda a parte metálica dos pés receberá um pré-tratamento antiferruginoso c acabamento
em pintura eletrostática epóxi. A trave receberá um pré-tratamento <lntiferruginoso e
acabamento em pintura eletrostática epôxi na cor preta. Todo o acabamento deveriÍ
oferecer resistência a agentes químicos.

Haverá acabamento em peças injetada~; de polipropileno (preto) nas ponl as visíveis dos
tubos e na solda entre o pé e o tubo vertical. As sapatas serão reguláveis, e tamhém
confeccionadas em polipropileno.

Estrutura em longarina de aço com pré-tratamento antiferruginoso e acabamento em
pintura eletrostática epóxi na cor pretaDeverá oferecer resistência a agente ') co..

O dimensionamento e sistemas de fixação e soldas da estrutura
para suportar a carga de uso.

"

E' dos Santos
li ,~'.;PRErER!OOPi AUTENTIO,CÃO RS 3.38

Detalhe do assento

ESTRUTURADA LONGARINA

Detalhe do encosto

ESTRUTURAMETÁLICADE UNIÃO DO ENCOSTO/ASSENTO:

o encosto, confeccionado em polipropileno pigmentado (cor a definir), será conformado
para que tenha uma fixação na estrutura em que os encaixes visíveis oferecem a
continuidade visual do tubo (diâmetro 0/," e espessura de l,5mm) que faz a união com o
assento. Havendo parafusos de tixaçllo do encosto. estas deverão ficar na parte inferior
do encosto, de forma a não oferecer contato com o usuário que sentar-se na cadeira.
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Posto Poupaternpo MAUÁ ~~DESP
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAuA

Profundidade dos pés: 6,:0I11ITi

Altura do assento: 465rnrn

Altura total do encosto: 780111111

I.argura Total - " lut;ares : L= 2150l11m
'ib1wl L==1050

1

.'~l •¥.......... 'o. ¥ .••• ~ ,._ ~" •• ~

I),~<~;~k:;;:b;j.:lL=2150
! ti~ ~

., 152

----'-~- ..__ .~

l--_._----

"t--_ ...~---~----.-,
I

I

flEFER~NCIAS

Cadeira Fixa C1ever- MCAD

Cadeira C1ever - Piovczana

REQUISITOS

DESENHO ESQUEMÁTICO

Dever;"l ser apresentado um protótipo para a Superintendência do
aprovação técnica do mobiliário.

o
~
W
~ Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.

As cadeiras serão sel11braços.
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ ~~DESP
Tecnologl3 da Informi\ção

Caderno de Especificações Técnicas

Posto 1'0lJpatempo MIIUÁ

I-

7.A.21 7.A.22

BANCO DE VESTIÁRIO EM MADEIRA. BV
CADEIRA FIXA COM PRANCHETA. CP

Descrição: cadeira empilllável, com prancheta reballvel, do lado direito ou esquerdo do
usuário, com acabamento em melanina alio pressão na cor I. 139 plalilla, fixado el11um
suporte de aço na cor prelo.
Assento e encoslo em compem:ado Bnatomicarnente moldado, com acauamento HfI1
curupixá e verniz na cor natural.
Eslrulura l;ontlnua de fonna lrapezoidal, em lubo de aço soldado com 19mm lle diãmetro na
cor prela com deslizadores de nylon.

Observaçfio: Quando da produção dovera ser observada urna quantidade d<.: 10lYu do tolol
das unidades destinadas aos llsuàrios canhotos.

Referendas:
GlraOex02M1OOOBAO

Fia•••m
Securil lipo 40/4

,.
;..~c.ro (ll -cJ,~FlCl$ lI(
!t'r. ,\1•• 4;;'••. ""

/~ I nlJ ••f ••~ [ C •• Q1:M.:'''t1.:.s'

FoJo;;••nl~O m: ~ ["IU.1 • "tlilY.'
P.tr.'" 1.1.\1."1[,'•.•.• lXN C.'4.U':i~" ••",'ltlA

/' .,. ~ ••• _~ ••••• ~ •••••••• ~ •••• _ •••••• __ .~ ••• , ••• _~._ •• H.

"/
/

"

50 ver pr<lleto executivo completo.

D"scrlç~o: banco de vestiário com I ,20m de comprimento, e.trutu", em perfis de ferro
tratados e pintndos corn tinta esm;.)lle preto fosco e assento de c~ubrosd~ m~delra Ipé,
lratados e enverlllzodos na cor natural.
Os pe5 deverno ser revC$hdos com bormchn colada pom proteçi\o do piSO

153
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

•
iR;~DESP
Tccnologl3 (/3 Inform,lção

Caderno de Especificações Técnicas

Posto POllpatempo MAUÁ

APARADOR DE MADEIRA 1800x350x1000(h)mm - APm

I',I
11
I1
II
lj,

iJl

o=~=~".=~II
"t:~tIlU'.t:() •.•I..'Y••••••b')lll!'.LrA"r'l:~;."~•.(l,m"""" ••• " m~ ••_ ••__ I
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Em
Fellp ..... s .OR$338
V~LORRECEe\OOPI AUlE:mC~.çA .

qlli1l1do da execllç,io ver projeto executivo

Pés COI11dispositivo paril nivelamento

Vf!rificiJr DO desenho il projeção cio corte

Referência de cor: L 139 Platina - acabamento lexturizado / Formiline ou

.•.•..... ".

Descrição: Apilrador em compensado naval com revestimento laminado melamlnico
tf~xtllrizado na cor cinza. Dimensôes: 1800x350x1000(l,)mm.

Componentes.
lJ<lIlCada, fechamentos laterais e rodapés em compensado naval com 25mm de
espessura revestido com laminado melamínico de alta pressão de 0,8mm de espessura
em lodas as faces.

Obs:

lj5

D,ll" da ítltima revisão: 1U/07/20]2
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto POUpalempO MAUI'

BM.d - BALCÃO MODULAR PNE

CORTE TRANSVERSAL

'_0"'''''1'0.:1'~~~~>1~~i~"\....." ----
~:,:~.I~~~;;~;:2:~
ll( '''C~O

VISTA FRONTAL

Especificação técnica:

DESENHOS ESQUEMÁTICOS

~ODESP
"!Cnologla da Inrormnçiio

7.A.25

11•••

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

Referência de cor / Formiline ou similar: L 139 Platina:

Obs: quando da execução ver projeto executivo completo .

••11 Jk,•• ../1-- I~u ,,11 "
PLANTA TAMPO SUPERIOR PLIY~TA TAMPO INFERIOR PLANTA DA BASE

Descrição: balcão de chapa de MDF
acabamento texturizado.

iR;~DESP
Ttlcnolol1i=t ci.1ln'ormnç;ío

7.A.24

~~~'Yil'[;óh ,

••••• "':u.t'w jo,,('f.,,~~,:il'Nlo.t~ , ••••••••• lo I

V"TWT~\ _

l"I1I(,oC •••• A.".,.--.
" •••••••• AVO ••••••• _ •••••

VISTA FUNDOS

i
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rI ----,-1--
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REQUISITOS

Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mm), sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitiMO o apoio continuo do cabeamento. Tei1l
mesmo acabamento das calhas.

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ
~~DESP
Tccnologi:J d:1 Informi\çÃo

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo MAUÁ

de alta pressão, dotada de 2 linhas de
Possui tampo retrátil na parte frontal,

•, '

COMPONENTES

TAMPOS, LATEHAISE FUNDO.

O mobiliário deverá atender a norma NR17 de ergonomia.

Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.

OBSERVAÇCES

Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.

Na execução do mobiliário observar o projeto executivo completo.

Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem utilizadas.

I

V) .160

5 Sant.os
"I) PIAUiEiHlUCÃO R$ 3.38 ..::::=--== ;:..~

Tanlpo, laterais e fundo em madeil'a aglutinada de média densidade (MDP ou MDF)
com 25111111de espessura revestido com lanllnado melamínico de alta pressão de
O,il111111de esressura. Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado /
Forrlliline ou similar.

A borda frontal do tampo deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a
180". encaixado e colado ao tampo de madeira .

O tampo superior e as laterais deverão ser dotados de duas aberturas cada para
passagem de cabos, arrematadas com peças de nylon injetado.

O tampo retrátil de 750mm de largura, e com avanço de 300mm deverá ser em
madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 25mm de espessura
revestido com laminado melamfnico de alta pressão de O,8mm de espessura .
I<eferência de cor: I.. 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar.
sistema de ferragens deverá permitir que o tampo deslize livremente até a p lção
máxima, e permaneça travado nessa posição, caso o usuário necessite.

O topo das peças em madeira aglutinada deverão ser encabeçados com fi de
de polietileno de 1,5111111de espessura, colada COI11adesivo " hot nelti
encabeçamenlos deverão ser da mesma cor do laminado melamfnico.

RODAPÉE BASE

CALHAS

Hoclapés e base el11madeira aglutinada de 1111idiadensidade (MD
111mde espessura, revestido COIl1laminado melamrnico na co re. s
terão fita de bordo de polietileno de l,5mm de espessur a c pret
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Caderno de Especificações Técnicas

Posto I'ollpatcrnpo MI\UÍI

7.A.26 7.A.27
BIVI6 - BALCÃO MODULAR DE APOIO COM GAVETAS CARA CNH BALCÃO MODULAR DE APOIO COM GAVETAS PARA CNH - BM6_2

~-,~~
/

D scrição: Balcão de madeira com dimensões 1300 x 600 x 1000 mm (h), dotado
de 3 gavetas com puxadores metálicos e fechaduras ; painel de fechamento na
parte posterior, onde serão fixadas duas calhas para passagem de fiação.

Descrição: Balcão da madeira com dimensões 1300 x 600 x WOO111/11 (h), dotado do 3 gavela5 COI1i

puxadores metálicos e fechaduras; painel de lechamento na parle posterior, oncfo serão fixadHs (hlas cal/Ui::;
para passagem de fiação .

'''''''rJI'''''' __ .ccao-- ~::'~';~~::,:
~~~~.::TI=;rrr~

HEV"'Ç..lo fROU1Al

•.•.......000•••••. , .••" •••••••.•• '0
-.~fl~f'11.

COATE ESQUEAlÀT1CO

."'" í!l
~--

El~v,<,ÇAoFRONTAl.

o tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos. arrematadas com p
nyton injetado.

05 topos visíveis deverão ser encabeçados com fita de bordo de polietilcno
colada na chapa cle MOF, na mesma cor do laminado mclamfnico.

c erenClu e cor:

Sapatas ajustáveis t!m nylon.

4 tomadas de elétrica em uma da5 calhas c 4 toméldas
universal.

Componentes:

Tampo c pés de apoio em chapa de MDF 25 mm. revestida com laminado mctarninico de baixa pressão;
painel de fechamento na parte poslerior em chapa de MDF 18 Olm, revestido com laminado mclamfnico
de baixa prcssào.

Obs: quando da cxecuçãg ver projeto executivo completo .

161
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