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Especifica ões e modelos
Tamanho: 34 cm comprimento X 24,S cm largura;
plástico incolor transparente na parte da frente;
plástico poro colorido no verso e tampa; tampa com
janela em plástico incolor transparente; fecho em
velero.
Em polipropileno 0,40 na cor azul royal,
225mm (A) x 390mm (U
Tradicional em madeira
Tamanho médio

Tamanho médio
Tamanho médio
Tamanho nO3 - (40% vermelhos

4 um

6 um

8 unid

15 um
20 um
30 um

.8 um

lOOum
20 um

Quantidades
240 un

10.1. MATERIALDE USO CONTINUO

10.MATERIALDE USO CONTINUO, DE CONSUMO PARAATENDIMENTOE DE INFORMÁTICA

Itens
Pastas plásticas
coloridas

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

Todos os materiais tanto de uso continuo como de consumo deverão ser disponibilizados
durante toda a vigência do Contrato, sem quaisquer custos adicionais. Deverá ser mantido
estoque para a reposiçllo de materiais consumidos, danificados e/ou indevidos para o
uso, de forma a não impactar o atendimento ao público.

Os quantitativos bem c~mo os tipos poderllo sofrer ajustes ao longo da operação do
Posto em decorrência de alteração na rotina de execuçllo dos serviços.

Os tipos e quantidades relacionadas sllo as essenciais exemplificativas e meras
estimativas - para auxiliar a Empresa que vier a ser Contratada.

No penodo de planejamento para a aquisição serão apresentados modelos originais de
materiais cujas caracterlsticas sllo especificas.

Pasta guia para
assinatura da FIC
Carimbos diversos
Grampeador de
mesa
Perfurador de papel
Tesoura para papel
Almofada p/
carimbo-entintado
Tabua de apoio
para coleta de
impressões digitais
Bisnaga tipo
mostardeira
Sacola de lona p/
malote

DE REFER~N
Capacidade para entregar choques na escala de 1 a 360 joules,
bifásicos;
Modo de funcionamento com análise automática de ECGpara
detecção de Fibrilação Ventricular e Taquicardia Ventricular, com
comandos de voz em português e disparo da desfibrilação pelo
operador através de botão dedicado;
Registro em memória de ECGcontfnuo, eventos crfticos, 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 rio
mlnimo 30 choques em carga máxima;
Memória digital interna e/ ou memória removível externa para
armazenamento dos eventos ocorridos, para posterior transferência
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.
Equipamentos com capacidade para executar os testes ffsicos
necessários para o exame de aptidão ffsica para condutores:
1- Oftalmológica:
- Acuidade Visual
- Campo Visual (Campimetria Horizontal)
- Visão Cromática
- Visão Estereoscópica (Percepção de profundidade)
- Ofuscamento e Visão noturna (Adaptometria)
2- Otorrinolaringológica:
- Acuidade Auditiva
3- Neurológica:
- Esfor o Flsico Manual (Dinamometria Manual).
• Controle remoto sem fio de busca rápida
• Lâmpada halaogênea
• Zoom
Slide completo com pelo menos 39 fi
letras, 10 de números, 10 de snellings e
linha de elementos em cada slide.

• Distância de projeçllo até 7 metr
1 cor o, fixável na parede
Balança tipo manual com esca

Projetor
oftamológico
(projetor
optóticos)

Negatoscó io
Balança
antropomédica

Equipamento de
Teste de Campo
Visual, Auditiva e
Teste de Esforço
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Nota: Os itens sem Especificação Técnica são materiais de uso comum.
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10.3. MATERIALDE CONSUMO - ITENSDE INFORMÁTICA

Nota: O consumo mensal depende da

Itens Méd. mensal
Especificaçõesconsumo

Camada externa: cor branca
Camada interna: cor cinza
Impressão: verso e anverso
Formato do conjunto/envelope: 245mm de
largura x 137mm de altura + 30mm da aba
de fechamento
Distância entre soldas: 126 mm

, Impressão em flexografia na cor cinza
Solda na beira lateral com impressão da
palavra "SEDEX"
Fechamento: com adesivo "hot-melt".
posicionado na parte interna da aba, com
traço vermelho na boca do envelope
sobrepondo-se um ao outro e um segundo
traço adesivo de 40mm no corpo do
envelope para fixação do AR (aviso de
recebimento)

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

Especificações

Utilizado no IIRGD;para limpar as mãos, se
necessário, na coleta de impressão digital.
Tamanho pequeno padrão 05 cm x 20 cm)
Tamanho oflcio
Azul e Preta. Caixa cl 50 unidades

10 un

3 un
2 un
6 cx
20 un
12 un
12 un
150 un
150 un
60 un
4 cx

18 rolos

Méd. mensal
consumo

Bobina té~mica para
Dispensador.1 de senhas

10.2. MATERIALDE CONSUMO PARA O ATENDIMENTO- PREVISÃODE CONSUMO
MENSAL

Álcool Gel - 500 mt

Caderno capa dura
Caderno capa dura
Caneta Esferográfica
Caneta Marca Texto
Cola Branca 90 ml
Cola Bastão 10 gr

Envelope de Polietileno
Envelope Pardo
Lápis Preto N° 2

Papel Branco A4 - 75 Gr

Papel Toalha

Envelope tipo malote para
postagem SEDEX

Neste tópico estão relacionados os materiais de consumo mais comuns e as quantidades
são estimativas a partir de médias identificadas nos Postos Poupatempo atuais, sendo que
estes números poderão sofrer ajustes ao longo da operação do Posto. Existem outros
itens que não estão relacionados, porém podem fazer parte da necessidade momentânea
ou permanente da operação. Ex.: grafite para lapiseira, etc.

Itens Quantidades Especificações e modelos
Pasta fichário 4 12 um Dimensões 270 x 345 x 40 mm
argolas - preta
Senha manual 3.000 un Tamanho 8 cm comprimento x 6 cm largura,
plastificada numerada, impressão monocromática. identificando tipo

de senha (Preferencial. Padrão e Eventual) e órgãos
(IIRGD.Fazenda, Acessa SP, e-poupa, T.R.E etc.)
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Prodesp/Poupatempo

Contratada

quadro abaixo para atividades de Recepção, Orientaç1lo, Informaç1lo e Atendimento ao
Cidadão e na Administração do Posto, cujas especificações est1lo detalhadas nos itens
seguintes.

QUADRO DE POSTOS DE TRABALHOSOB A RESPONSABILIDADEDA CONTRATADA

QUADROTOTAL DE OCUPANTESDE POSTOSDE TRABALHO

111

n.Atenção: a Contratada deverá dimensionar a quantidade de ocupantes para operaç1lo
/ funcionamento ininterrupto do Posto SANTO ANDRÉ, visando obtenç1lo dos tempos
médios de atendimento e de espera estabelecidos por serviço.

••• Nota: Quantificaç1lo baseada nos critérios atuais para os Postos Poupatempo
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 implantaç1lo de novos serviços/ órg1los.
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212

212

Apoio de
punho para
teclado

Mouse pad

10.4. MATERIALDE USO CONTfNUO

, ESPEClFlCAç,l.OEMO
. 1" ,.'" ~ . 'i, ,

Apoio p/ punhos tipo almofada p/ acomodaç1lo de
teclados. Confeccionados em espuma de poliuretano
macio integral isento de hologenados. apresentando
superfície rugosa rSKIN") de contato com os punhos e
na base material antiderrapante. Dimensões: 45 a 55
cm comp X raio borda > 5; altura 2 a 3,5 cm e
largura de 5 a 8 cm.
Fabricada em injeção termoplástica em CPS)de alto
impacto. Sendo a almofada de injeç1lo em poliuretano
com densidade média com caracterfsticas de pouca ou
nenhuma conformaç1lo. Área de rolagem em substrato
de Neoprex de 30 mm. Base em PVC de 24 mm de
espessura com material antiderrapante.

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 manutenç1lo do padr1lo de qualidade dos serviços objeto desta Iicitaç1lo, formulados
tendo como base os padrões existentes nos Postos Poupatempo já instalados e em
operação.

A prestaç1lo de serviços necessária ao adequado funcionamento do Posto Poupatempo
SANTO ANDRÉprevê:

11. ESPECIFICAÇOESA SEREMOBSERVADASNA PRESTAÇÃODOS SERVIÇOSDO POSTO
POUPATEMPO
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11.1. DISPONIBIUZAÇÃODOS POSTOS DE TRABALHO DA CONTRATADA(PONTO
ATIVO)

iO

as

11

23/ Demais

FAZENDA

ACESSASP/e-
T.R.E

11.1.2.Não poderá haver espera, se existir ponto de atendimento livre para ser
aberto para atendimento.

Notas:

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

Existindo cidadão em espera para o atendimento, os pontos de atendimento que não
estiverem abertos 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 diversos serviços.

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

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

Essa medição será monitorada/auditada a qualquer momento pelo Gestor de Qualidade. A
qualquer momento a Prodesp/Poupatempo reserva-se o direito de atualizar as informa ôes
deste item.
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Os postos de trabalho da Contratada serão alocados na Administração do Posto. no
atendimento ao Cidadão nos órgãos da Administração Direta e nos serviços de Recepção,
Orientação, Informação.

A presente licitação utilizará a nomenclatura de "Multitarefa" para designar o perfil
profissional exigido para os postos de trabalho da Contratada. Serão alocados na
prestação de serviços dos diversos órgãos da Administração Direta, com atividades
previstas de atendimento presencial ao Cidadão (emissão de documentos/serviços,
atividades de retaguarda ou atendimento especializado nesses órgãos). recepção,
orientação e informação aos Cidadãos. Deverão ser distribufdos 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 substituição,
- Rrogramada ou não, inclusive para horários de intervalo (refeição/descanso). fica sob a

~ onsabilidade da Contratada, na apresentação da proposta e. na operacionalização do

X :::~;á à Gestão da Qualidade Pro oupatempo o monitoramento e auditoria da
~ualidade dessa operacionalizaç que devei' garantir os postos'de trabalho observando'

/ se os parâmetros dos itens seguir.
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11.1.3.Produtividade - Tempo Médio de Atendimento (TMA)

A Contratada deverá observar o tempo médio de atendimento dos serviços:

do IIRGD,seguindo os indicadores e parâmetros estabelecidos no contrato:

da SERT(Emissão da Carteira Profissional)

O tempo médio de atendimento a ser cumprido será informado pela Superintendência de
Operações quando do inIcio das atividades do Posto e será atualizado trimestralmente.

O tempo médio de atendimento para os serviços da SERTa ser definido trimestralmente
terá como base a média praticada no horário de pico dos Postos Poupatempo; através do
Sistema de Gerenciamento do Atendimento.

Notas:

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.

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 atualizar as
informações deste item.

11.1.4.Postos de trabalho da Contratada na Administração do Posto

Administração: 1 (um posto)

Coordenação de Atendimento: 1 (um posto)

Coordenação de Recursos Internos: 1 (um posto)

• Assistente de Atendimento: 1 (um posto)

2 (dois postos)

Nota: a estrutura apresentada para a Administração do Posto constitui uma referência
mfnima e é baseada na experiência do Poupatempo, podendo a Contratada adequá-Ia de
acordo com as suas caracterfsticas e necessidades especificas.

11.1.5.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.

Atendimento, Recepção e Orientação: perfil multitarefa;

Coordenação e Suporte Técnico: Administraç<'lo.

11.1.6.Horário de Disponibilidade dos Postos de Trabalho

A disponibilização dos postos de trabalho deverá observar o início e término das
atividades inerentes ao horário de operação do Posto. Para tanto, a Contratada deverá
atentar para o dimensionamento mlnimo de ocupantes necessário, desde seu inIcio 05
minutos 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
substituisões durante os horários de intervalo (refeição/descanso) dos ocupantes de
postos de trabalho é responsabilidade da Contratada, assim como a reserva técnica par
as demais substituições (faltas, licenças, férias e outros).

112. Horários de prestaçllo de serviços no Posto Poupatempo

O
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11.2.1.A PRODESP/ Poupatempo realizará constante monitoramento do nivel de
disponibilização dos postos de trabalho, através do acompanhamento do
número de postos ativos por hora, por órgão, no mês referência de
atendimento, de acordo com o padrão abaixo especificado ser fixado e
comunicado no inicio das operações do Posto SANTO ANDRÉ e revisado
periodicamente, seguindo critérios técnicos e de procedimentos para os
serviços prestados.

Cronograma de Implantação, para o inicio do Programa de Formação e
Capacitação, a ser realizado antes da inauguração do Posto.

11.3. Qualificação mlnima exigida para os ocupantes de postos de trabalho da
Contratada, para atendimento aos pré-requisitos de qualidade definidos neste
EDITAL

113.1. Administração - atividades de Gestão /. Administração: para ocupar essa
posição, o ocupante de posto de trabalho da Contratada deverá possuir a
seguinte qualificação/capacitação:

Formação Superior Completa, preferencialmente;

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

Experiência profissional comprovada em atividades de atendimento ao
público;

Bons conhecimentos práticos / teóricos e de legislações (quando for o caso)
nas áreas de administrativo/ financeiro, contratos de prestação de serviços/
terceirização, 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.

11.2.2. A PRODESP/ Poupatempo poderá solicitar à Contratada, a seu critério, a
redistribuição dos postos de trabalho, visando o ajuste da capacidade de
prestação de serviços do Posto Poupatempo, sempre que necessário, nos
novos hor<Írios que se configurarem como .picos de demanda", sazonais ou
permanentes.

11.2.3.A Contratada deverá garantir a prestação dos serviços objeto desta
licitação, de forma ininterrupta nos periodos e horários estabelecidos,
promovendo as substituições que se fizerem necessárias.

Para tanto a Contratada deverá manter a 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: horário de
refeição/ descanso, faltas, atrasos, afastamentos, férias, desengajamento, entre outras.

Os ocupantes dos postos de trabalho da Contratada da reserva técnica deverão
apresentar qU<llificação idêntica ou superior aos demais ocupantes dos postos de
trabalho, e estarem devidamente treinados, uniformizados e identificados por meio de
crachás.

A alocação dos ocupantes dos postos de trabalho da reserva técnica deverá ser
precedida da participação no Programa de Formação e Capacitação (Conceit
Comportamental e para a Execução dos Serviços) seguindo as mesmas especifi ções
definidas no Item PROGRAMADE FORMAÇÃOE CAPACITAÇÃO.

11.2.4. A Contratada

11.3.2. Administração: para ocupar a posição de
ocupante de posto de trabalho
qualificação/capacitação:

e Atendimento, o
possuir a seguinte

em

ao

do
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Boa fluência verbal.

56
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No mrnimo, 2° grau Técnico em EletrÔnica, EletroeletrÔnica,
Telecomunicações, ou ainda, Processamento de Dados
completo;

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

Habilidade no trato social;

Conhecimentos básicos de informática e digitação;

Habilidades pessoais em liderança e atendimento ao público;

Habilidade no trato social;

serviços

Boa fluência verbal.

18 anos ou mais;

Bons conhecimentos de
Word e Excel;

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

Conhecimento em Cabeamento Estruturado;

Habilidade no trato social;

Boa fluência verbal.

113.5. Administração - para ocupar a posição de Atendimento Especializado: o
ocupante do posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte
qualificação/capacitação:

2° grau completo e preferencialmente, cursando nível superior;

18 anos ou mais;

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

Eletrotécnica ou
ou Informática,

r'
'/AI "ç :;c"";JI) ~ll.;:f.;mr,ACÂO R$ 3.38

Bons conhecimentos práticos e das respectivas legislações que envolvem as
áreas de práticas e qualidade de atendimento e gestão de pessoas;

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

Conhecimentos de Aplicativos Windows - Word e Excel, e dos Sistemas
especificos de Gerenciamento de Filas, etc.

18 anos ou mais;

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.

113.3. Administração: para ocupar a posição de Coordenação de Recursos Internos,
o ocupante do posto de trabalho da Contratada deverá possuir a seguinte
qualificação/capacitação: '

Formação Superior Completa, preferencialmente;

Experiência profissional comprovada em cargos chefia, preferencialmente em
empresas de prestação de serviços ou empresas do ramo administrativo /
financeiro;

113.4. Administração - Suporte Administrativo: atividades de Recursos Humanos,
Financeira, Estatrstica, 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;

Bons conhecimentos de informática e digitação, dos
Word e Excel e de Sistema Especffico de Registro e
Frequência;

'- r"
;:b-.Y I. Experiência em Administração
~,~ Administrativas/ Financeiras/Estat.. ~ / .

/' Bons conhecimentos de técnicas

O)
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e também, as que se fizerem necessárias para a tomada de decisões, tais
como: esta!fsticas diárias de atendimento, mapeamento de situações de
contingências, ocorrências inusitadas, relatórios financeiros, relatórios
gerenciais etc.;

Realização de apuração, acompanhamento e análise de indicadores de
desempenho e qualidade do atendimento, visando à melhoria do atendimento
e da gestão da unidade;

Implementação das diretrizes estabelecidas para a melhoria da performance
de prestação de serviços dos postos de trabalho e qualidade de
atendimento;

Acompanhamento direto da operacionalização do atendimento, identificando
problemas e apresentando soluções;

Promoção de atividades visando à melhoria da prestação de serviços com os
Gestores de Qualidade e Representantes Técnicos dos órgãos participantes
do Posto;

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

Acompanhamento da operação dos serviços de apoio no Posto, propondo
melhorias e adequações;

Disponibilizar os relatórios e informações às Superintendências Poupatempo,
de acordo com as definições e periodicidades estabelecidas pela
PRODESP/Poupatempo.

11.4.2.Coordenação de Atendimento:

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

Identificação, análise e proposição às Superintendências
parcerias, objetivando implantar inovações para a
qualidade na prestação de serviços / atendimento

Poupatempo;

2° grau completo;

18 anos ou mais;

Conhecimentos básicos de informática e digitação;

Habilidade no trato social;

Boa fluência verbal.

Descrição das atividades dos postos de trabalho da Contratada

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

11.4.1.Administração:

Gestão, planejamento e administração das atividades de operação e
manutenção do Posto Poupatempo, visando manter a qualidade dos serviços
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;

11.4.

A prestação de serviços objeto desta licitação tem como objetivo dar condições para que
a população usuária faça uma adequada utilização dos serviços e/ou informações a ela
disponibilizada pelos órgãos instalados no Posto Poupatempo.

As atividades desenvolvidas envolvem o bom atendimento ao Cidadão usuário do Posto
Poupatempo, por meio da prestação de serviços, emissão de documentos e a prestação
de informações precisas, objetivas, com cortesia e cordialidade no tratamento e clareza
na comunicação, de maneira a atender às suas expectativas.
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Acompanhamento e controle dos registros relacionados aos servidores
estaduais, tais como frequência, férias, licenças, liSO e distribuição de
uniforme e crachás.

Fornecimento de relatório mensal final impresso e geração de arquivo,
manual ou magnético, referente à frequência de todos os servidores públicos
para a Supervisão dos Órgãos da Administração Direta, e posterior
encaminhamento aos respectivos órgãos de origem de lotação.

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 Q)
Poupatempo para garantir o padrão de qualidade da prestação de serviços
contratada;

11.4.3.Administração - Recursos Internos:

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 funcionamento do Posto;

Elaboração de relatórios de ocorrências registradas de cada perfodo
especifico de prestação de serviços realizada, para apresentação à
Administração;

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

Elaboração de relatórios de ocorrências registradas de cada perfodo
especffico de atendimento acompanhado, para apresentação à Administração;

Análise de relatórios estatisticos e outras fontes de informações tendo em
vista a melhoria do atendimento.

Aplicação da
metodologia e

Acompanhamento do processo de seleção de ocupantes de postos de
trabalho da Contratada, bem como a execução do Programa de Treinamento,
conforme diretrizes definidas pelo Programa Poupatempo para garantir o
padrão de qualidade no atendimento.

Monitoramento continuo do cumprimento das normas e dos procedimentos
definidos pelo Programa Poupatempo e a Legislação vigente, para garantir o
'padrão de qualidade no atendimento;

Avaliação, através de mecanismos diversificados, estabelecidos pela
PRODESP/Poupatempo, junto aos usuários dos Postos Poupatempo, o nivel
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 dific e na xecução
ou realização de serviços ou mesmo acerca do func' amento do osto;
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Realização de previsão/lançamentos de fluxo de caixa;

Preparação de relatórios e borderôs de fechamento financeiro do mês;

Conciliação de movimentação bancária, financeira e fluxo de caixa;

Realização de contatos telefônicos com clientes internos e externos.

Suporte ao almoxarifado, quando for o caso;
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aos setores
demais

às fichas de

Recolher diariamente as fichas de manifestação dos caixas de sugestões e
ler, interpretar e classificar no sistema especifico (SGMC);

Encaminhar as fichas "problemas' para as áreas competentes (supervisores,
órgãos, Coordenador Municipal, Coordenador de Atendimento);

Responder as fichas de manifestações via e-maiL carta ou telefone e dar
baixa no sistema SGMC;

Compilar dados de fechamento e cadastramento das fichas;

Elaborar relatórios quantitativo e qualitativo referente
manifestação dos cidadãos;

Protocolar e enviar as manifestações de elogios
para conhecimento dos representantes
ocupantes de postos de trabalho;

11.4.6.Suporte Administrativo - atividades de Estatfstica e Sistema de Gestão de
Manifestações do Cidadão

Coleta e tabulação de dados, elaboração de gráficos e quadros estatísticos
dos atendimentos diários e mensais, relatório de Atividades, performance da

prestação de serviços dos postos de trabalho, Tempo Médio de Atendimento
c de Espera, controle de materiais (estoque, consumo). atualizações de artes
gráficas, e demais atividades correlatas;
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Acompanhamento da' execução de atividades de manutenção

portaria, entrega e recebimento de documentos,
identificando as necessidades, e emissão de ordens de se
corretivas;

Acompanhamento do consumo de materiais de
solicitação de aquisição, quando for o caso;

Acompanhamento e atualização de
preventivas de todos os serviços;

Realização de todas as rotinas relativas ao Controle de Frequência previstas
para os servidores públicos estaduais, para encaminhamento aos órgãos de
origem do funcionário;

Providências relativas à emissllo e entrega de crachás, fornecimento de
uniformes, controlando a utilização de todos os ocupantes de postos de
trabalho do Posto;

Levantamento de programaçllo de férias e ocorrência / irregularidades
diárias de frequência (atraso, ausência, licenças médicas). bem como
ocorrência de qualquer tipo de acidente ocorrido com servidores públicos
estaduais, apresentando à Administração do Posto.

Realização de abertura de chamados de manutenção dos sistemas,
acompanhando a execução do serviço solicitado pelo profissional de suporte,
visando o restabelecimento do perfeito funcionamento;

Atualização da programação de ocupação de postos de trabalho;

Realização de controle de Campanhas de Responsabilidade Social internas;

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

Apoio às atividades dos postos da Administração.

11.4.5,Suporte Administrativo - atividades de Manutenção de Infraestrutura e
Financeira~;
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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 CFlV;

Controle da atualização automática da lista do software antivírus dos
servidores de rede e das estações de trabalho;

Contato com fornecedores de serviços de manutenção e/ou concessionárias
de serviços de comunicação de dados e telefonia, após criteriosa análise e
diagnose da origem da falha;

Restauração das Bases de Dados de sistemas de apoio do Posto;

Substituição após análise do problema, dos equipamentos de informática e
telefonia que apresentem falhas ou defeitos, com a devida configuração do
recurso envolvido;

Realização de conectorização para cabeamento UTP incluindo montagem de
rack;

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 micro informática 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 licen as
softwares, por fabricante e validade dos contratos;

Controlar a entrada
empréstimos;

no ambiente
Cidadão.

Desenvolvimento de atividades relacionadas ao atendimento especializado,
identificando perfil/necessidades dos usuários dos serviços eletrônicos e
propondo ajustes e melhorias quando for o caso;

Promoção e viabilização da inclusão digital e, ainda, participação ativa no
aprimoramento da interface homem-computador;

Colaboração na formação e capacitação dos ocupantes dos postos de
trabalho designados para o atendimento eletrônico, no que se refere aos
aspectos técnicos do suporte ao cidadão nesse tipo de utilização;

Acompanhamento do cadastramento e atendimento de usuários, mantendo a
organização dos dados para efeito de elaboração de relatórios estatísticos,
bem como colaboração na análise dos dados obtidos.

Proposição de atualização, quando necessário, das informações constantes
nas Normas e Procedimentos e observãncia pelo seu cumprimento;

Auxflio ao Cidadão quanto a aspectos operacionais para navegação na
Internet e, ainda, verificação da possibilidade de utilização dos serviços
eletrônicos.

Inspeção e avaliação da infraestrutura ló . a
equipamentos e mudanças no leiaute existe te;

Manutenção da disponibilidade
utilização;

Execução de backup
Posto Poupatempo;

11.4.8.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 se iv)os
aplicativos;
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Atendimento ao Cidadão e / ou Emissão de Documentos:

Encaixe de documentos em pasta plástica e encaminhame
etapa, quando for o caso;

Entrega do documento
bancário, quando for o
do atendimento;

Encaminhamento à
complexidade ou

Atendimento de situações especfficas tais como: pessoas ou crianças
perdidas, Cidadãos com comportamento inadequado ou com problemas de
saúde, comunicando o fato à Coordenação responsável e para o repasse à
equipe da Administração;

Demais atividades acessórias e complementares à prestação de serviços
objeto deste Edital.

Cadastramento de senha e acionamento da chamada eletrônica (ou manual);

• Atendimento do Cidadão, acionando o sistema informatizado correspondente
ao serviço solicitado, por meio de senha pessoal e intransferfvel;

Solicitação ao Cidadão dos documentos e/ou informações necessárias para
a execução dos serviços procurados;

Conferência dos documentos apresentados pelo Cidadão;

Pesquisa de dados/informações em telas diferenciadas nos sistemas
informatizados;

Digitação dos dados cadastrais nos sistemas, necessários à emissão do
documento e/ou serviço;

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
conferência dos mesmos;

11.4.10.

11.4.9.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;

Orientação do usuário quanto à previsão do tempo de espera;

Recepção e triagem nos órgãos para verificação de pré-requisitos e
documentação apresentada pelo Cidadão, condição de conservação e
validade dos documentos apresentados e distribuir senha;

Colaboração na realização das pesquisas de fndice de satisfação dos
usuários, realizadas periodicamente no Posto Poupatempo;

Orientação de filas e chamadas de senhas;

Orientação do usuário nas situações de contingências, quanto à previsão do
tempo de espera e / ou marcação de retomo;

Orientação do Cidadão em eventuais situações de contingências que exijam
a evacuação do Posto, considerando o Plano de Ação de Emergência /
Brigada de Incêndio, do Posto.

Distribuir senhas de retorno em situações de contingências;

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 o~inião, sugestão e
em formulário próprio;

Orientação para o Cidadão no preenchimento de formulários.

Estfmulo e auxrrio para o Cidadão na utilização dos tote
de auto-atendimento;

Informações ao usuário da Internet sobre a disponi ..
meio, monitorando-o e orientando-o na sua . zação;
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Providências de reabastecimento dos suprimentos especfficos das impressoras
(papéis, tinta, tonner);

Auxflio na ordenação e arquivamento de documentos após a realização dos
atendimentos, conforme orientação do respectivo órgão ou entidade, visando
à preparação de relatórios dos serviços realizados ou não;

Auxflio na ordenação e arquivamento de documentos após a realização dos
atendimentos, conforme orientação do respectivo órgão ou entidade, visando
à preparação de relatórios de documentos cancelados e/ou inutilizados por
erro de preenchimento/confecção:

Auxilio na tabulação dos dados de atendimento diário de cada órgão ou
entidade, utilizando-se de modelo estatfstico recebido da Administração do
Posto Poupatempo;

Conferência e entrega do documento pronto ao Cidadão, solicitando a
conferência dos dados;

• Transmissão e recepção de documentos via scanners:

Digitação de dados para a emissão de Atestados de Antecedentes;

Preenchimento dos dados do Cidadão para emissão de CTPS,observando se
é a 1a 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;

um responsável pela
administração direta

solicitado pela Prodesp/Poupatempo,
ervidores Públicos Estaduais.
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Deverá ser realizada a emlssao 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,
pela Administração do Posto.

O controle poderá ser realizado manual ou eletrõnicamente. As informações sobre
o registro dos servidores públicos dos órgãos consistem no mfnimo, dos seguintes
itens:

Cadastro de todos os servidores públicos;

Registro e armazenamento e segurança de todas as informações pelo
perrodo de vigência do contrato;

Registro de várias faixas de horário de trabalho, com jornadas aos sábados
alternados;

Emissão de relatórios de ocorrências: atrasos, faltas, hora extra, falta de
marcação, férias, licenças;

Registros de justificativas de ausências (faltas justificadas, injustificadas e
abonadas) conforme previsão do Estatuto do Servidor Público Estadual:

Registro de compensação de horas para sardas antecipadas ou entradas
atrasadas conforme previsão do Estatuto do Servidor Público Estadual:

Utilização de "Banco de Horas", quando permitido;

Emissão de Relatórios Regulares Mensais: Boletim de Frequência para os
servidores públicos estaduais conforme previsão do Estatuto do Servidor
Público Estadual;

Personalização de relatórios;

Consolidação de informações para a PRODESP/Poupate
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os acessos e
portadores de

Obs: A sala deverá contar com suporte à inFormática presente
durante todo o perfodo de treinamento.

g) InFormar a PRODESP/Poupatempo: endereço completo (inclusive 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 possfveis ocorrências do
treinamento/problemas relativos aos ocupantes dos postos de
trabalho, bem como manter equipe responsável pela organização da
logística e inFraestrutura, garantindo assim a adequada realização do
treinamento;

j) Após o término do treinamento, a Contratada deverá entregar à
PRODESP/Poupatempo em no máximo 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

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 dos conteúdos e
módulos realizados.

B) A Contratada será responsável por:

a) Custear e contratar ambiente para realização do treinam~nto com
capacidade de acomodação para todos ocupantes dos po'stos de
trabalho do Posto, em bom estado de conservação, limpeza e com
disponibilidade de sanitários, no Municfpio de SANTO ANDRÉ ou
região . a, para a realização do treinamento. Observar as

(lições p~ alimentação dos participantes nas proximidades do
locaL Prev rserviços de intervalos como caFés e outros;

e Femininos suficientes para atender o grupo
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12.1.1.Treinamento
Prática"

12.1. Programa de Formação e Capacitação na Implantação do Posto

12. PROGRAMADE FORMAÇÃOE CAPACITAÇÃO

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 flexíveis 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 Fonmação e Capacitação, cujos conteúdos, metodologias, carga horária e
demais especificações são definidas 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 possfveis problemas a fim de garantir a boa execução dos

treinamentos.

O Programa de Formação e Capacitação para os Postos Poupatempo foi concebido em
modalidade de treinamento à distancia.
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das Avaliações e ~
a revisão e . .) ..•
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\ .. '

:' O. .-12.1.1 B. acima.

d) Custear as despesas relativas à remuneração dos profissionais
ministrar o conteúdo;

práticos em posto escola / Posto Poupatempo
Prodesp Custear remuneração, transporte,

r o caso, e alimentação de todos ocupantes dos

Posto Escola/PRODESP (ou em outro local a ser indicado), bem como
aplicação prática na montagem ffsica do posto em implantação, em
perfodo não inferior a 10 (dez) dias úteis.

c) O término do treinamento técnico de informática configura -se com a
entrega do posto pronto para a pré-operação, de acordo com
cronograma de treinamento.

12.1.3.Treinamento em Serviços - Atendimento e Orientação dos órgãos
participantes -"Formação e Especialização - Teórico-Prática"

Realizado em ambiente virtual de aprendizagem (AVA), t.reinamento prático em
posto escola (Posto Poupatempo em operação a ser indicado) e treinamento
prático no posto em implantação para os ocupantes dos postos de trabalho
destinados a atendimento e orientação, com o objetivo de capacitá-lo para o
desenvolvimento das atividades relacionadas à realização dos serviços a
serem oferecidos pelo Posto Poupatempo e os órgãos participantes, bem
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 do
treinamento, através das Avaliações e respectivas tabulações,
detenminando, se for o caso, a revisão e reposição dos conteúdos e
módulos realizados.

c) Elaborar e ministrar treinamento;
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oper,!ndo /

de aproveitamento do

de Informática seguindo

hospedagem, se for o caso, e

com as respectivas tabulações.

j) Custear toda e qualquer despesa relativa ou decorrente da
operacionalização do treinamento, durante o perfodo de sua
execução, para todos os ocupantes dos postos de trabalho;

k) Implementar todas as providências necessárias à execução do
Treinamento, com antecedência suficiente ao cumprimento do
cronograma de realização definido pela PRODESP/Poupatempo e item
12.4 - Configurações Especificas das Salas de Treinamento deste
edital;

t) Para os treinamentos práticos em posto escola / Posto Poupatempo
em operação / Prodesp Custear remuneração, transporte,
hospedagem, se for o caso, e alimentação de todos ocupantes dos
postos de trabalho da Administração do Posto na realização desses
treinamentos, que será praticado nas dependências do
Poupatempo/Postos Poupatempo/Prodesp (ou em outro local a ser
indicado), conforme cronograma a ser fornecido pela PRODESP/
Poupatempo.

12.1.2.Treinamento Técnico de Informática

Realizado nas dependências do Poupatempo/Postos Poupatempo/Prodesp (ou
outro local a ser indicado) para os ocupantes do posto de trabalho Equipe
de Informática, com o objetivo de capacitá-los para o desenvolvimento das
atividades relacionadas à Informática.

A) A Prodesp/Poupatempo será responsável por:
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ste módulo;

B horas para o módulo RCP + DEA e 8 horas para Primeiros Socorros,
ministrado por uma entidade que tenha sido chancelada pela American
Heart Association-AHA ou Emergency Care and Safety Institute - ECSI, da
American Academy of Orthopaedic Surgeons, ou outra entidade certificadora
e reconhecida internacionalmente,' e chancelado pela ACEP - American
College of Emergency Physicians ou atender a uma legislação espedfica do
Munlclplo de Santo André.

Práticas de vivência em posto em operaçlio

Treinamento ministrado a todos novos ocupantes dos postos de trabalho da
Contratada e PRODESP/Poupatempo.

A) A PRODESP/Pou patempo será responsável por:

a) Indicar o Posto Poupatempo para visita monitorada e treinamento
prático.

B) A Contratada será responsável por:

a) Custear todas as despesas relativas à

12.2. Treinamento prático em Posto Poupatempo e Ambientaçlio
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Avaliações e
a revisão e

postos de trabalho de atendentes e orientadores na realização
desses treinamentos, que será praticado nas dependências do
Poupatempo/Postos Poupatempo/Prodesp (ou em outro local a ser
indicado>, conforme cronograma a ser fornecido pela PRODESP/
Poupatempo.

>Custear as despesas relativas à remuneração dos profissionais que irão

B. acima.

Z:' .. Segu." e Medicina do Trabalho / DEA - Desfibrilador----
12.1.5.1. Treinamento para formação de CIPEIROS,conforme exigência legal do

Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR-5
CIPA.

12.1.5.2. 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 NR-23 -
Prot~ção Contra Incêndios.

12.1.5.3. 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

12.1.4.Treinamento Conceitual e Comportamental

Treinamento realizado através de ambiente virtual de aprendizagem com o
acompanhamento de especialistas da PRODESP/ Poupatempo para todos
oc tes dos postos de trabalho do Posto, abrangendo postos de trabalho
a ad 'inistração, atendentes e orientadores, relacionados no item 11 deste
edita - Postos de Trabalho do Posto, durante a fase de implantação do
Po o patempo.

DESP/ Poupatempo será responsável por:

o
00
O)





14 dias de treinamento em sala a ser
contratada

2 dias de treinamento em um Posto Poupatempo da Capital, para
os postos de trabalho da contratada (atendentes, orientadores e
administração) - considerar o deslocamento e alimentação.

d) Ciretran 2 dias no próprio posto a ser inaugurado

Treinamento 5 dias de treinamento em um Posto Poupaternpo da Capital para
os postos de trabalho de TI da contratada - considerar o
deslocamento e alimenta ão.

e)
TI

a) AVA
Ambiente
Virtual de
A rendizagem

b) Posto Escola
Posto

Poupatempo em
opera ão

c) Ambientação Mínimo de 1 dia no próprio posto a ser inaugurado

iR;~DESP
Tecnologia da Inrom1a~o

• Fornecimento de 2 coffee break por dia de treinamento

Prever intervalo para almoço

• Instalações de banheiros masculinos e femininos suficientes para atender o
número de participantes, abastecidos de papel toalha, papel higiênico,

12.3.1.APROVAÇÃOPRÉVIADO AMBIENTEDE TREINAMENTO

12.3. ESPECIACAÇOEST~CNICAS BÁSICASREQUERIDAS- SALAS DE TREINAMENTO
EM AVA

Considerando o modelo de Formação e Capacitação para os Postos Poupatempo no
formato de treinamento à distância, 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~s
condições aqui descritas, em até 10 dias antes do inicio do treinamento, para viabilizaçã
dentro do periodo.

/.
12.3.2.DEFINiÇÃODAS ÁREASCOMUNS E INTERVALOSDE DESCANSO I', --

I.O,~.: ,,1, (~)• Treinamentos previstos para 8 horas por dia ,~~

• Prever área para intervalos como cafés e outros; '--'}.--;,-- ..
,I ./
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12.3.3.CONFIGURAÇÚESBÁSICASDAS SALAS/ AMBIENTESDE TREINAMENTO

Todos os recursos solicitados deverão estar disponfveis com 3 (três) dias úteis de

antecedência ao infcio cios treinamentos;

técnica
toner) e

INFRAESTRUTURA

'i, iEQUIPAMENTOS

podem ser consultados

CONFIGURAÇÚESESPECIFICASDAS SALAS DE TREINAMENTO- AVA

c. 1 (uma) impressora laser mono conforme a especificaçao
REL.SLT.178/2013, Configuração I, com insumos suficientes (papel e
compartilhada com todas as salas de treinamento;

d. 1 (uma) licença de antivfrus para cada microcomputador
treinamento. Poderão ser remanejadas das adquiridas para a i
Posto;

a. Microcomputadores conforme a especificação técnica REl.SLT.l77 /2013,
Configuração I" com fone de ouvido individual, em quantidade suficiente para
que cada participante tenha acesso individual ao equipamento.

b. 1 (um) microcomputador conforme a especificação técnica REl.SLT.
177/2013, Configuração I", a ser utilizado pelo instrutor;

e. 1 (um) Flip-chart
canetas.

12.4.

Nota: O SLA compreende a solução total desde o diagnóstico ao reparo final.

12.3.4.2. As eventuais indisponibilidades ou deficiências que provoquem prejufzo
no treinamento, total ou parcial, estarão sujeitas às penalidades
estabelecidas no contrato.

12.3.4.3. No caso em que um mesmo equipamento de informática apresente
problemas de hardware semelhantes num intervalo mfnimo de 1 (um) dia,
a Contratada é obrigada a substituf-lo às suas expensas, não sendo
possfvel a sua reutilizaçao para o atendimento ao treinamento vigente.
Os equipamentos de informática envolvidos sao todos os fornecidos pela
Contratada.

• 3 38

perfodo de

comunicaçao de dados de acesso à Internet,
os microcomputadores, com velocidade mfnima de

• Apoio técnico
treinamento.

• 2 (dois) circuitos de
balanceados para todos

20mbps cada;

Infraestrutura lógica necessária de pontos de rede interligados, para atender
a quantidade de equipamentos apresentados (microcomputadores);

• Infraestrutura elétrica necessária para todos os equipamentos;

• Infraestrutura necessária para o funcionamento dos circuitos de comunicação
de dados;

sabonete líquido 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.

Todas as salas de treinamento deverão contar com:

• Ambiente com iluminaçao e condicionamento de ar adequados;

• Caso a disposição das mesas for de mesas enfileiradas, uma atrás da outra,
a distãncia mfnima entre elas deverá ser de 1 (um) metro;
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Direcionado a todos ocupantes dos postos de trabalho com objetivo de desenvolver
competências pertinentes ao atendimento com qualidade, tais como comunicação, postura,
relacionamento, equipe, motivação, como lidar com estresse.

13. PROGRAMADE EDUCAÇÃOCONTINUADA

BO

Serviços (Partes

respectivo Programa de Capacitação, a Contratada

Treinamento ministrado aos ocupantes dos postos de trabalho da Contratada e
Servidores Públicos da SERTe IIRGD,sob orientação e ~plicação de especialistas
da Polrcia Civil, da Secretaria do Emprego e das Relações do Trabalho, da
Prodesp/Poupatempo e dos demais órgãos participantes, capacitando-os
desenvolvimento das atividades nos respectivos postos de trabalho.

13.2.

e) Após o término do respectivo Módulo I, a Contra tada deverá entregar à
PRODESP/Poupatempo em no máximo até 05 (cinco) dias úteis as cópias
das listas de presença com assinatura diária dos participantes e as
Avaliações preenchidas no final do treinamento, para evidência da
realização do mesmo.

Módulo 11- Integração ao longo da operação

Treinamento ministrado a todos novos ocupantes dos postos de trabalho da
Contratada e PRODESP/Poupatempo, que iniciarem a prestação de serviços ao
longo da 0p"eração do Posto, garantindo o repasse de todo conteúdo
programático previsto no Programa Poupatempo (Módulo I - Comportamental e
Conceitual "Diretrizes e Pressupostos do Programa Poupatempo"), utilizando o
sistema AVA e outros treinamentos técnicos especlficos, quando necessário, a
fim de garantir a qualificação idêntica ou superior aos demais ocupantes dos
postos de trabalho.

A) A PRODESP/Poupatempo será responsável por:

a) Aprovar o programa e cronograma do Módulo 11.

b) Validar o efetivo resultado e a qualidade, através das Avaliações e
espectivas tabulações, determinando, se for o caso, a revisão e

reposição s conteúdos e módulos realizados.

da será responsável por:
a) resentar proposta de cronograma a ser validada pela

Prodesp/Poupatempo.
ç;!,: °fW--'

. - M;OR~'.~~alizar este programa no infcio das atividades dos novos ocupantes dos
ono:4438.7PP.stosde trabalho.

, t 6111 . T"b'\li~'iE" P"S8t118 co~~s; O Módulo Comportamental e Conceitual poderá utilizar o Sistema
n rnal. dou fé de tr' mento em Ambiente Virtual de Aprendizagem, fornecido

ela Prodesp.

o treinamento no próprio Posto, com um
treinando, com acesso à Internet e fones de

. ar reciclagem para todos os ocupantes dos postos de trabalho da
manutenção do padrão de qualidade de prestação

Módulo I - Comportamental e Conceitual

Aplicado a todos ocupantes de postos de trabalho no Posto, da Contratada e
dos parceiros Poupatempo, através de Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)
ou presencial, fornecido pela Prodesp, em ambiente do próprio posto
Poupatempo, aos sábados, após o horário de funcionamento da unidade, com
duração de 4 (quatro) horas e intervalo de 15 minutos.

Deverá ocorrer, no mfnimo, duas reciclagens ao longo dos 5 anos (uma
reciclagem a cada dois anos).

A) A PRODESP/ Poupatempo será responsável por:

a) Fornecer o Sistema de Ambiente Virtual de Aprendizagem, Conteúdo
Programático e Plano de Aula.

b) Participar das discussões para levantamento de necessidades dos
treinamentos e padronização dos mesmos;

c) Aprovar o cronograma de realização apresentado pela Contratada;
d) Fornecer material didático e certificado para os participantes;

e) Acompanhar a realização do treinamento.

£) Validar fetivo resultado e a qualidade, através das Avaliações e
resp tiva tabulações, determinando, ser for o caso, a revisão e
re siçã dos conteúdos e módulos realizados.

B)

13.1.
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Parte destes treinamentos podem ser ministrados através de Ambiente Virtual de
Aprendizagem - AVA no próprio Posto. Cada turma poderá ter no máximo 25
participantes.

13.4.2.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 NR-23 - Proteção Contra
Incêndios.

82

Rodlzlo dos Ocupantes dos Postos de trabalho

Realizar rodlzio dos ocupantes dos postos de trabalho pelas diversas atividades
dos órgãos, visando à qualificação dos mesmos corno multitarefa, observando
que o início do rodlzio deverá ocorrer a partir do 60° (sexagésimo) dia de
atuação de cada ocupante de posto de trabalho.

13.4.3.Manter pelo menos dois (2) funcionários por turno capacitados para o uso
do desfibrilador e suporte básico de vida ou conforme legislação municipal
espedfica.

13.5.

Teórica e

necessidades dos

do Módulo 1II que

resultado e a qualidade, através das Avaliações e
o caso, a revisão e

d)

A) A PRODESP/ Poupatempo será responsável por:

hardware e software) e linhas de
ne s rios para a aplicação do treinamento, de
e serviço dos órgãos participantes deste módulo

o
00
-...J 13.4. Módulo N - Segurança e Medicina do Trabalho-.\ "?"~ 13.4.1.Treinamento para formação de CIPEIROS, conforme exigência legal do
G) \; Ministério do Trabalho e Emprego, Norma Regulamentadora - NR-5 - CIPA.

'''', O n(")'IJ 0 81
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Reposição de Uniformes143.

84

Composição: 100% poliéster (tolerância de + ou - 3%);

Ligamento: Sarja 2 x 1;

2 calças: a cada 12 meses;

4 blusas de manga curta: a cada 12 mes .

2 blusas de manga longa: a cada

2 lenços: a cada 18 meses;

1 malha de lã: a cada 18 meses;

2 calças: a cada 12 meses;

4 camisas de manga curta: a cada 12 meses;

2 camisas de manga longa: a cada 18 meses:

2 gravatas: a cada 18 meses:

1 malha de lã: a cada 18 meses.

Do Kit feminino:

1 saia: a cada 12 meses;

Os Kits deverão ser substitufdos em sua totalidade com a .seguinte periodicidade ou
sempre que quaisquer de seus itens estejam desgastados antes desse prazo:

Do Kit masculino:

3 jumpers (caso de gravidez) quando for

14.4. Especificação Técnica dos Uniformes e CI. _
" .'/O(1n, GntOa b f'r!(lC/e

l
Dos Tecidos vr;A//TE/''A •
Para a confecção das saias, calças femininas, calças masculinas e jumpers (salopete"1/CAÇAOR$J?

....'8
Composição: 100% poliéster (tolerância de + ou - 3%);

Ligamento: Sarja Z 2 x 2;

Largura por metro: 1,50;

• Tecido: Cosmopolita - ref. 41638 azul marinho noturno - Tecelagem
Panamericana Ltda, ou similar.

Para a confecção das blusas femininas e camisas masculinas

Blusa feminina

83

2 calças

4 blusas de manga curta

2 blusas de manga longa

2 lenços

1 malha de la

4 camisas de manga curta

2 camisas de manga longa

2 gravatas

1 malha de lã

2 calças

Tamanho incompatfvel com o usuário.

1 saia

3 jumpers (caso a funcionária engravidar)

14.2. Substituição de Uniformes

Qualquer peça que compõe o KIT deverá ser substitufda pela Contratada, a qualquer
tempo, a critério da Prodesp, sempre que estiver desgastada ou inadequada para o uso:

Entende-se como inadequada para o uso à peça que apresentar:

Manchas claras ou escuras permanentes, com danificação da cor original do
tecido;

Desgaste do tecido com esgarçamento e desfiado;

Rasgos em partes do tecido, fora das áreas de costuras, cujo conserto só
seria possfvel com a colocação de remendos (eventualmente os rasgos
próximos à área da costura poderiam ser eliminados refazendo-se a costura);

14.UNIFORMES

14.1. 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:
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Linha de Utulo 80, poliester/algodão ou 100% poliéster para fechamentos e
pespontos. Tftulo 120 e filamento para costuras de Overlock

Botão perolizado 4 furos de 14 mm de diâmetro

2fper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecidoy

Camisas masculinas e Blusas femininas

Costuras com máquina 1 agulha ponto fixo para fixação do zfper, vista e
pespontos, em máquina de interlock bitola mínima 10 mm para o fechamento
das laterais, travetes no acabamento da vista e início da abertura traseira,
Overlock nas partes desfiantes do tecido;

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

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

Pais de origem

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

Tratamento de cuidado para conservação através de símbolos e/ou textos
OSO 3758 ou NBR 8719)

As etiquetas deverão ser fixadas às:

Costuras

Centro do degolo, na parte traseira, sob o c

Calças masculinas, calças femininas e saias

Internamente no cós dianteiro esquerdo

Do Detalhamento de Confecção e Desenhos

SAIA SOCIAL FEMININA

Detalhes do Modelo

0\J, ,

85

dos Postos

noturno com listras 'nas
vermelho (orientação), e

seguintes cores: branco (atendimento), azul
ação).

poliéster), possuir tarja com 5 cm de largura na cor azul
formando um triângulo, com medidas laterais de O,85m e

Composição: 33% algodão e 67% poliéster;

Largura por metro: 1,60;

Tecido: Cedrofil - ref. 0002 G1 - branco - Cedro Indústria Têxtil Ltda, ou

similar.

Largura por metro: 1,50;

Tecido: Fontaine - ref. 40866 branco - Tecelagem Panamericana Ltda, ou
similar.

Para

Para a confecção das malhas - unissex

Deverá ser lã 100% acrflica e antialérgica, ref. 100 - Lansul - preta - 3 fios.

Camisa masculina

É o Termo de Garantia, fornecido pelo fabricante do tecido e/ou confeccionista contra
defeitos aparentes e/ou latentes, visando o atendimento ao que dispõe a Lei n. o 8.078
de 11.09.90 e o ~gulamento Técnico de Etiquetagem de Produtos Têxteis. Resolução n.o

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

;\ "d casos de uso ou manuten ão inadequados das roupas por parte dos usuários.
)

, ~/¥~"f1~.6'~
~:l\i~~V
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• Linhas e botões na cor do tecido Aviamentos

• 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

• Tratamento de cuidado para conservação através de sfmbolos e/ou textos
(ISO 3758 ou NBR 8719)

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ W ~
46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72

62,5 63 63.5 64 64,5 65 65.5 66 66.5 67 67.5 68 68,5 69

Linha de Utulo 120, poliéster/algodão ou 100% poliéster para todas as
costuras e filamento de poliéster para Overlock;

• Botões perolizados 4 furos de 12mm de diâmetro para a vista e de lOmm
para as pontas da gola;

• Colarinho e entretela pré-encolhidos;

• Linhas e botões na cor do tecido;

• Botões ext~s 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;

• Tratamento de cuidado para conservação através de sfmbolos e/ou textos
(ISO 3758 ou NBR 8719).

CAMISASOCIAL MASCULINAMANGACURTA

87

Detalhes do Modelo

Colarinho entretelado com pé de gola. pon~d~ 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 curtas ~a fixa, 1 bolso chapado
retangular no lado esquerdo, n(';;m botãl. costas com pala e prega
macho ao centro. / I

o Costuras
00
"'lc.n
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CAMISASOCIALMASCULINAMANGALONGA

Detalhes do Modelo

Colarinho entretelado com pé de gota, 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

Costuras em interlock bitola mrnima 7 mm para o fechamento das laterais,
ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, bainhas, barra e pespontos
em máquina 1 agulha ponto fixo, arremate nos cantos do bolso;

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

+/.1 em

CALÇASOCIALMASCULINA

60 60 5 61 61 5 62 62 5 63 63 5 64 64 5

Aviamentos 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.

Costuras com máquina 1 agulha ponto fixo para colocação de cós, fixação
dos bolsos, zíper, vivos dos bolsos, vista e pespontos em máquina 1 agulha
ponto corrente para o fechamento das laterais e entrepernas (costura aberta
com as bordas overlocadas), com máquina 2 agulhas defasadas ponto
corrente para o fechamento do gancho traseiro (co m as
bordas overlocadas), travetes nos cantos dos b os e no acabame[1to da
vista, Overlock nas partes desfianles do tecid ,

• Zfper de nylon (marca YKK) co

Costuras

','" sSzntos
V~LORRECEBIDOPI AU1EH1IC~,Ç~ORS 3.38

Composição têxtil do produto.

Nome ou razão social do fabricante do tecido e/ou

Linha de título 120, poliester/algodão ou 100% poliéster para todas as
costuras e filamento de poliéster para Overlock;

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

10 mm para as pontas da gola;

Colarinho e entretela pré-encolhidos;

Linhas e botões na cor do tecido;

Botões extras na parte interna.

Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou c

Pars de origem.

• Tratamento de cuidado para

OSO 3758 ou NBR 871g).

Etiquetas
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• Linhas e botões na cor do tecido.

Etiquetas

• Composição têxtil do produto:

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

com as bordas overlocadas), com máquina 2 agulhas defasadas ponto
corrente para o fechamento do gancho traseiro (costura aberta com as
bordas overlocadas), travetes nos cantos dos bolsos e no acabamento da
vista. Overlock nas partes desfiantes do tecido:

• Pontos por cm: 3.5 a 4,0 em todas as costuras.
• 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 símbolos e/ou textos
OSO 3758 ou NBR B719).

• Linha título 80 poliéster/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos e
linha 120 Pilra costuras de pespontos e Overlock;

• Botão perolizado 4 furos de 14 mm;

• Zíper de nylon (marca YKK) com cadarço na cor do tecido;

• Linhas e botões na cor do tecido;

• Botões extras na parte interna,

• 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;

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

• Tratamento de cuidado para conservação através de srmbolos e/ou textos
OSO 3758 ou N8R B719).

Aviamentos

Etiquetas

.

~)com 3 cm de largura e
de botão vista embutida com

Calça social, cós postiço entreteI do e forr
enchance no traseiro. fechamen atr
zíper e dois pences traseiras e d' ois s.

n

~ CT' o .0 ~~.i'l1C,\ND1.!: NÕV~%
2' ,DE' O D,;.~J.:' c'~;'Tà "'NiJR~. SP. ~"\ . O',()

Costuras com má,~uinl 1 agulW 6~")Ip;:,>'~~~ c~oll:a'Çã~7tfé'c~s, fix ~ 1>.
N' . Cf T."oellll !.li 0)

dos bolsos. zfper. ivos dn~ ~"&p.e'Sl\\l,rn~~~~!Y-~'1 ina 1 agulh n. PROD[:'p (.•
. - AutGí,lk.o . I do ::> S \ I 111

onto corrente. para o fecha~!,.~ogr , íllIiijjJ,l'tmll'llttrl1j>"él~ tura a a III eM ;';/1

) \1'~I.fl1Jii:~~~~;IO'I."~~v" . ~;y
\. /" ~~~' ~d- I---- , [!L..'\, E dev li:'

, 1" '. s::!.nt.os -/7.
,'jl.l. - ~

U1pI1\C~.Ç~UK~j,~O\!t,l(IR Rtr.~P,\DOp; ~ .,' r _

TolerAncl.

+/.1 em 40 42 44 46 48 50 52 54 58 58 80 62 64

+/.1 em 51 53 55 57 59 81 83 65 67 69 7' 73 75

+/.0,5em 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

+/.0.5em 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29

+/-1em 35 35,5 36 38,5 37 37,5 38 38,5 39 39,5 40 40,5 41

+/11cm 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85

11 +/.1 em 105.5 106 106,5 107 107,5 108 108.5 109 ;09;5- 110 110.5 111 111.5
ã~~~ii~'~a':~;i,t@+/-0,5em 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,~~ 28,5 1129 29,5 30 30,5

CALÇA SOCIAL FEMININA

Detalhes do Modelo

"- a .
00
-.J
~ Costuras

, .

/.'":
" I,...

~
-



•

•



•
~~DESP
Tecnologl:t da Informação

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ ~DESP
Tecnologia da Inrormn.ç5o

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

104,5 105 105,5 106 106,5 107 107,5 10B 10B,5

N ~ ~ ~ ~ v ~ ~ ~

BLUSA SOCIAL FEMININAMANGACURTA

Detalhes do Modelo

• 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 curtas com bainha fixa e

costas com pala;

• Pais de origem.

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado.

• Tratamento de cuidado para conservação através de srmbolos e/ou textos
(ISO 3758 ou NBR 8719).

". ,'''''' " \~l;c ,38 38 '40 I'l~~~,t' 41,48 ~o.,;'521,i5<4Numeraç~i', Profi~8Ion811,:t 58 58 60 62

pO~'ll~;'h~~M'~dlda&,~'" TolerAncla
~.. 'p' . '"

Col.rlnho,+~,<:;j'" ' :!,!'IJ +/.0,& em 3S 36 37 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 46

B'5~'l'o .jJ"",i" "',., J~~:l+/.1 em 44 46 46 50 52 54 56 56 60 62 64 66 66 70m+/-1 em.,~~;," 37 36 39 40 41 42 43 44 45 46 47 46 49 50

+/-1 em 46 47 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 56 59

+I.1em 23 23,5 24 24,S 25 25,5 26 26,5 27 27,5 26 26,S 29 29,5
ICll"W:')LP-"'i\ ';;~!lf:- +/.1 em 66 67 66 69 70 71 72 73 74 75 76 77 76 79Comprlmonlo ,,~,:fi,J.;

Costuras BLUSA SOCIAL FEMININAMANGALONGA
• 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

Detalhes do Modelo

• 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.

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

• Costuras em interlock bitola mínima 7 mm para o fechamento das lateraís,
ombros e mangas, fixação da gola, pala, bolso, punhos, bainhas, barra e
pespontos em máquina 1 agulha ponto fixo;

.~.

Costuras

s
ospoliéster a

linh e filame
• Linha de Utulo 120 poliester/ algodão ou 100

fechamentos, caseados, pespontos e pregar botões

~

para Overlock; T/,GEL ODE NO '" Q!: ~ANTI.l/,N[),:~
PRAÇ :) CAR~A "!l- f-:A':TO ANDRé. C,P,,..:7 • Botões perolizados 4 furos de 12 mm de d" etr pill<lll llisC!;i': ln.Q?O - Fono: 4438-742:'

- PAI' IA MORE DE /Y.ftW CA~l\l - -r.<beua
~ • Colarinho e entretela pré'encolhidos; ,TENT;C AO- Autolllir,() a ç'oseflle COr"\U -- = .

• Composição têxtil do produto; Fe' a dos _"'7 I. . oS~----. \

,~ • Nome ou razão social do fabricante dO,(ecido e/ou ., ~ IAUTEtmCAçA0
1
:J ,3~RO )r:SP

C
~~~1 • Ide' "o fiscal do fabricante do tecld ,•. ~ta; úl SCN !-7

~_~'"~ ;: . "\â~i/
p~~~~,' .0. }
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Linhas e botões na cor do tecido. Pontos por cm: 4,0 a 4,5 em todas as costuras,

Botões extras na parte interna. Aviamentos

Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista

Pais de origem

Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado

• Tratamento de cuidado para conservação através de slmbolos e/ou textos
OSO 3758 ou NBR 8719)

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

Tratamento de cuidado para conservação através de slmbolos e/ou textos
OSO 3758 ou NBR 8719)

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 48 47 48

M • • ~ ~ M ~ ~ 00 ~ ~ 00 00 ro
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

48 47 48 49 50 51 52 53 54 55 58 57 58 59

00 00,5 81 61,5 62 62,5 63 83,5 64 64,S 85 85,5 86 68,5

00 ~ 00 00 ro n n n ~ ~ ~ n ~ N

Linha 120 poliéster para costuras de Overlock;

Linha na cor do tecido.

Etiquetas

Composição têxtil do produto

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

JUMPERGESTANTE(SALOPETE)

Detalhes do Modelo

MALHA DE LÃ COM DECOTEEM V MANGALONGA UNISSEX

Vestido gestante com 1 prega macho no centro da
deitada de cada lado frente e costas, faixa para regula
e amarrada no centro das costas,

Costuras em interlock bitola 7 m
ombros, fixação da gola, bainhas, barra e
ponto fixo;

Pontos por cm: 4,00 a

Costuras

Detalhes do Modelo

Costuras em interlock bitol

Decote em V na mesma cor da lã, sanfona remalhada co
punhos com sanfona remalhada na mesma cor da lã
barra com sanfona remalhada na mesma cor da lã
ombro com cadarço de poliéster com
cadarço de poliéster com 1 cm de lar

a
~ ..
""tol, "

co Costuras

\
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• Inserção de foto colorida 29 x 22,28 mm com fundo branco centralizada;

• As atividades "Atendimento. ou "Orientação. devem ser escritas com letra
maiúscula e minúscula, na Fonte Arial, na Cor vermelha e Tamanho 11;

• Material do crachá em PVC branc

UNIFORMES.. Especificações Técnicas

15.CRACHÁS

15.1. ESPECIFICAÇOESTÉCNICASDOS CRAC

0.,

• Botões extras na parte interna,

• Composição têxtil do produto;

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

• Linhas e botões na cor do tecido;

• Identificação fiscal do fabricante do tecido e/ou confeccionista;

• Pars de origem;

• Indicação de tamanho de acordo com o tipo confeccionado;

• Tratamento de cuidado para conservação através de srmbolos e/ou textos
(ISO 3758 ou NBR 8719).

Aviamentos

• Linha 80 poliester/algodão ou 100% poliéster para os fechamentos,
caseados e pregar botões e linha para costuras de pespontos e Overlock;

• Botões perolizados 4 furos de 12 mm de diâmetro para a abertura frontal;

Etiquetas

46 48 50 52 54 57 81

37 38 40 42 44 46 62

106 108 110 112 124

78 80 82 84 86 110 113

43 45 47 49 68 70

O
00

~,
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o Definição das cores utilizadas nos logos:

o Azul: pantone blue 72 C (100% cian, 79% magenta);

o Preto: pantone black C 000% preto);

o Vermelho 100% magenta 100% yellow;

o Posição dos logos:

o o logo do cabeçalho com espaço de 10 mm do topo, centralizado;

o os logos do rodapé deverão vir com espaço de 4 mm da direita para
esquerda e 4 mm da esquerda para direita;

o logo no meio centralizar entre os logos da direita e da esquerda, espaço de
3 mm de baixo para cima.

o A forma de inserção do nome e/ou logomarca da Contratada no crachá
será definido pelo Poupatempo após assinatura do contrato;

o Acessório: porta crachá rfgido leitoso na vertical com medidas internas de
54mm x 86mm com presilha com alça leitosa (jacaré) e cordão.

poupa
telnpo

I foto

I

99

16. SERViÇOSGERAISDE APOIO

16.1. LIMPEZA

É de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de serviços de limpeza, asseio e
conservação predial no Posto Poupatempo, que têm como objetivo a obtenção de
adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão-de-obra,
saneantes domissanitários, materiais e equipamentos. A Contratada deverá responsabilizar-
se pelo acompanhamento e fiscalização da prestação do serviço de limpeza de todas as
áreas do Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ, inclusive daquela reservada para
estacionamento dos usuários do Posto, de forma que as mesmas sejam mantidas limpas
e em condições satisfatórias de uso durante todo o perfodo de funcionamento do
Poupatempo.

A Contratada obriga-se a:

o Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da
prestação destes serviços com observância à legislaçilo 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.

o A fornecer os insumos para abastecimento dos sanitários (papel toalha,
papel higiênico e sabonete).

16.2. VIGILÂNCIA

É de responsabilidade da Prodesp o fornecimento de prestação dos serviços de vigilância
/ segurança patrimonial no Posto Poupatempo, que deverão obedecer às seguintes
disposições:

o Deverá ser exercida por vigilantes devidamente uniformizados e sem a
utilização e porte de arma de fogo ao longo do perfodo de funcionamento
do Posto e armado no perfodo noturno e fim de semana;

dentro das instalações do Posto oupatemp
atuação daquelas, inclusive na indica
acontecimento;
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Colaborar nos casos de emergência ou abandono das instalações, visando à
manutenção das condições de segurança;

Cumprir as posturas do Municfpio e as disposições legais Estaduais e
Federais que interfiram na execução dos serviços;

Nos pontos estratégicos do Posto Poupatempo, os vigilantes deverão portar
rádios de comunicação, devidamente licenciados junto aos órgãos
competentes; e manter um rádio com a administração do Posto para contato
com a empresa e comunicação quando houver necessidade de atendimento

a alguma demanda do Posto.

A Contratada obriga-se a:

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.

16.3. COPA

É de responsabilidade da Prodesp os serviços de copa, que compreendem o fornecimento
de café e chá para os profissionais envolvidos nas atividades da prestação de serviços do

Posto.

A Contratada obriga-se a:

Responsabilizar-se integralmente pelo acompanhamento e fiscalização da

prestação destes serviços com • ncia à legislação vigente aplicável, de
forma a assegurar a quali 6e dos iços, de acordo com os parâmetros
estabelecidos pela Prode junto à em esa contratada para esse fim.

capacidade mfnima de 400

banho-maria com

101

o 04 (quatro) purificador de água para a copa e áreas no Posto;

o 03 (três) dispensers para copo descartável para água 200ml;

o 03 (três) dispensers para copo descartável para café SOm!'

16.4. TRANSPORTES

A contratação destes serviços pela contratada para o Posto Santo André tem como
objetivo o transporte de documentos, malotes e equipamentos leves e pessoas, d!;vendo a
Contratada:

Prestar os serviços de transporte por meio de vefculos adequados;

Responsabilizar-se pelos bens (relatórios, fitas, disquetes, materiais diversos)
e equipamentos que transportar, mantendo inclusive sigilo das informações
referentes aos documentos confiados à sua guarda;

Fornecer uniformes apropriados e em quantidades suficientes para cada tipo
de trabalho à sua equipe, bem como os equipamentos convencionais de
segurança quando a execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as
normas de segurança previstas na legislação;

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 vefculos
utilizados, tais como, manutenção mecânica, combustfvel, lavagens,
lubrificação, revisões, pneus, seguros, licenciamentos, multas, entre outras;

Manter sempre os vefculos em perfeitas condições de uso;

Vefculo sugerido; preferencialmente de fabricação na' ai, versão básic da
linha e adequados ao transporte misto de c leves e de passa ~iros
com perfodo de máximo de fabricação até

A disponibilidade
Posto

d
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• 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 Relatórios Mensais de Frequência de Servidores Públicos
da Administração Direta aos respectivos Órgãos de Origem;

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

• Cursos, treinamentos e outras necessidades referentes às atividades do
Poupatempo.

17. FOLHETERIADE INFORMAÇÃOE ORIENTAÇÃOAO CIDADÃO

O fornecimento de folheteria será de responsabilidade da Contratada, considerando os
itens, quantidades e especificações a seguir apresentadas e que constam das Planilhas
de Custos e Formação de Preços deste Edital.

O Poupa~!:.mpofornecerá as diretrizes e os modelos para a execução da folheteria;

A Contratada deverá apresentar os leiautes e os protótipos para aprovação do
Poupatempo / Prodesp.

do RG e de (12 mil e 3 Papel chouché fosco 120 mensal conforme
Conservação da Carteira mil por gramas emissão do RG
de Trabalho (2 modelos) modelo) Cores 4 x 4 e da CTPS no

Acabamento: dobra e refile Posto
Impressos diversos para

Formato: diversos
Reposição a

o atendimento (*)
Papel: off set 90 gramas

cada 30 ou 60
12.000 dias,

Cores: 1 x 1 dependendo doAcabamento: refilado e rernalina
estoque

(0) fichas de manifestaÇ.ão, do IiRGD, senhas manuais, senhas de retorno, protocolo de
Agendamento, e/ou outros
As quantidades deverão estar disponfveis desde o inIcio de operação do Posto
todó o perfodo de vigência do contrato.

18. SISTEMASCORPORATIVOS

O Programa Poupatempo se constitui como uma rede de Unidades de atendimento
independentes, porém monitoradas à distância por uma única Coordenação: a
Superintendência Poupatempo. Para facilitar este acompanhamento e a padronização de
procedimentos, a PRODESP/ Poupatempo desenvolveu alguns sistemas que deverão ser
utilizados pela Contratada.

Estes Sistemas serão cedidos à Contratada por meio de instrumento legal especifico.

A PRODESP / Poupatempo é também responsável pela instalação,
treinamento e suporte técnico destes Sistemas. Assim sendo, todos
Corporativos serão objetos de treinamentos especlficos.

POUPATEMPO

manutenção,
os Sistemas

DOSERVIÇOS18.1. GUIA DE INFORMAÇOES
<www.poupatempo.sp.goy.hr)

O

\,
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Reposi ão média

Formato: 50 em x 21 em
Papel off set 90 gramas
Cores: 4 x 4
Acabamento: dobrado e refilado
Número de dobras: 4 dobras
Formato:
40 x 20 em (aberto)
20 x 20 em (fechado)
Papel couché fosco 120 gramas
Cores: 4 x 4
Acabamento' dobra e refile

Reposição
média mensal
de 1.300
unidades
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18.5. CENTRALDE MONITORAMENTODE SISTEMAS

eração de dados estatfsticos e relatórios para análise do atendimento do
Posto Poupatempo e os Órgãos participantes.

DIMENSIONAMENTODOS RECURSOSNECESSÁRIOS

Será de responsabilidade da Contratada o fornecimento de recursos de hardware,
conforme quantitativos previstos e especificados no item 9 - Teleinformática.

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
au de severidade, ou seja, hardware, software, circuitos de dados e caixas de

pela Prodesp e também outras eventuais em caso de atendimento às necessidades
espedficas.

18.4. SISTEMADE GERENCIAMENTODE ATENDIMENTO

DESCRIÇÃODO SISTEMA

O Sistema de Gerenciamento de Atendimento - POUPAFILA- a ser implantado nos órgãos
participantes do Posto Poupatempo, é de propriedade da PRODESP.O objetivo principal
desse aplicativo é realizar a gestão da demanda diária de atendimento. Como suporte a
sua operação são uti~zados equipamentos como impressoras de senhas, telas lCD para
chamadas de senhas, microcomputadores e servidores disponrveis no mercado e
especificados no anexo 9A - Teleinformática .

.:; ~~~ I(PRINCIPAIS FUNÇOES:'~-t:'j,~~ )
. :iiI' .•~ \'o/.(,,} . são de senha automática e instantânea com possibilidade de inclusão

~.."o: )
. -' de ta de emissão, número de senha, tipo de fila, previsão de tempo de

pera e informações resumidas;

• Visualização da chamada dos números de senhas por meio de telas lCD;

Gerenciamento do atendimento pela administração do Posto e pelo
representante técnico do órgão, possibilitando a alteraçao e reconfiguraçao
das mesas de atendimento, quanto à fila a ser atendida, prioridades de fila

to de trabalho e horários de atendimento;

em tempo real, pela PRODESP / Poupatempo, que
atendimento por serviço, posto de

105

gestão
elogio,

CIDADÃODOMANIFESTAÇOES

de impacto no atendimento (término de

DE

• seguir, rigorosamente, o padrão de requisitos e procedimentos exigidos da

população para a realização dos serviços conforme consta no "Guia de
Informações - Serviços Poupatempo";

• alertar o Gestor de Qualidade Poupatempo para situações at[picas de
atendimento que não constam do "Guia" e/ou com informações
incompatfveis com a prática;

, " ado um sistema informatizado para a operação e a empresa Contratada

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,

ACOMPANHAMENTODE INDICADORESDE GESTÃOE QUAUDADE

Contratada deverá fornecer a PRODESP/ Poupatempo informações e dados estatrsticos
de atendimento, extrafdos do Sistema de Gerenciamento do Atendimento e/ou

c mplementados por planilhas e relatórios elaborados conforme periodicidade estabelecida

<=>
00
00
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O sistema foi desenvolvido Inicialmente com o objetivo direcionar o atendimento para os
horários de menor demanda do Posto.

Planejamento do atendimento (recursos humanos, ferramentas, datas);

Antecipação de tarefas de atendimento;

Diminuição do tempo de atendimento;

Diminuição de filas e tempo de espera;

Melhor aproveitamento de recursos (redução da ociosidade);

Maior conforto ao cidadão;

Entrega do documento no mesmo dia;

• Aumento do acesso e da satisfação do cidadão frente aos serviços públicos

Com a utilização constante desse sistema e incentivo ao cidadão em agendar horário
para o atendimento, há naturalmente maior conforto, confiabilidade e previsibilidade do
atendimento nos Órgãos, além de uma otimização dos recursos ffsicos e humanos
alocados para o atendimento dos serviços prestados.

O agendamento pode ser solicitado através do Disque Poupatempo, no próprio Posto ou
pela internet.

PRINCIPAISBENEFIcIOS:

18.7. SISTEMASINTONIA

O sistema Sintonia de Gestão de Serviços oferece indicadores qualitativos e quantitativos
dos atendimentos e da pesquisa de satisfação a eles associadas.

Os tempos informados pelos atendentes durante a realização dos serviços são aferidos
pelo Sintonia.

O sistema emite um alarme quando o tempo médio previsto para a execução do
é ultrapassado ou quando o fndice de satisfação do cidadão em relação
recebido está abaixo do esperado. O gestor recebe o alarme inst aneamente n
tela de computador.

O sistema é composto
satisfação.

O console Cockpit do gestor apresenta gráficos' rativo
médio de atendimento e os resultados da pesquisa
Poupatempo. O console é amigável e intuitivo.

w1~111
'even:!Bde
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Cadastramento de RH;

CFfV;

A manutenção e o suporte técnico dos sistem s
tele informática são de responsabilidade de cada Órgã

18.6. SISTEMADE AGENDAMENTO

DESCRiÇÃODO SISTEMA

Bilhetagem e Tarifação;

O Sistema de Agendamento a ser implantado, inicialmente, no órgão IIRGD do Posto
Poupatempo é de propriedade da PRODESP.

Sua arquitetura está baseada em Web, com o processamento feito em servidores
centralizados no Data Center da Prodesp e com acesso do usuário via browser.

Outros.

Ponto Eletrônico;

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

Além de acionar as respectivas retaguardas dos Órgãos, a Central de Monitoramento
realiza o registro e monitoramento da ocorrência até a normalização da indisponibilidade.
Este acompanhamento aplica-se a todos os sistemas dos Órgãos, Empresas e Instituições
que participam dos Postos Poupatempo.

Outros sistemas e recursos contemplados:

Acesso à Internet;

Circuitos de dados Intragov;

Equipamentos ativos de rede (Switches L3, Servidores de Rede);

Auto Atendimento Bancário;

Lotus Notes e Webmail - Ferramentas fornecidas pela Prodesp;

Sistema de Gerenciamento de Atendimento - Poupafila;

Sistemas não contemplados - uso

Controle de Bem Patrimonial;

Controle de Estoque;

Gerenciamento de PABX;

o
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que se

• Anuais

Aplicação on-line e móvel que permite a coleta dos dados de atendimentos das salas e-
poupatempo por meio de PDAs que, via WEB, acessa a base de dados em tempo real,
registrando todos os serviços públicos eletrônicos prestados, além das campanhas
realizadas para os levantamentos das caracterfsticas do perfil do usuário e do uso dos
serviços eletrõnicos.

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 serviços
do e-poupatempo, mantendo-se a meta do Poupatempo de monitoração de 100% dos
atendimentos.

Aplicação em ambiente WEB (Intranet) para o registro das Pesquisas de Satisfação
realizadas nos Postos Poupatempo, junto aos cidadãos usuários.

O Poupatempo tem por uma 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

Permite realizar pesquisas das informações dos cidadãos usuários e da sua interaç1l0 com
os serviços eletrônicos no e-poupatempo em tempo real disponibilizando-as via Internet a
vários usuários envolvidos no processo de produção do Poupatempo, além dos provedores
dos serviços eletrônicos.

18.9, SISTEMADE PESQUISADE SATISFAÇÃO

Especificas

Anual realizada por uma empresa externa

())\ O Sistema de Pesquisa de Satisfação permite
'" /,/ tabelas e gráficos para que possamos avaliar a

• ponto de vista do cidadão.

à

dos Sant.OS. , 'l.

";\'CEe\OOPi ~U1EimO,ç~OR$ 3,,,8

Planejamento e otimização da carga de trabalho

Gfstão da qualidade e produtividade dos atend'

Visualização da tendência de violação s ord
real;

SISTEMAe-POUPATEMPO

coleta e

18.8.

Beneffcios

Inicialmente, o Sintonia estará instalado nos Órgãos IIRGD e SERT, com possibilidade de

expansão para o futuro.

Console Cockpit:

Instalado na Administração do Posto Poupatempo para acompanhamento da performance
do atendimento.

Permite a visão integrada da distribuição fTsica dos computadores dos atendentes em
cada órgão prestador de serviços.

Permite a visão quantitativa dos atendimentos realizados, como: tempo de atendimento e
inventário de software e hardware das máquinas utilizadas no atendimento;

Permite a visão qualitativa dos atendimentos realizados, como: pesquisa de satisfação do
atendimento em tempo real;

Agente

Os agentes do Sintonia são instalados nos computadores dos atendentes. S1Io
responsáveis pela coleta das informações estatisticas de quantidade e tempo dos
atendimentos. Os servidores processam as informações e as apresentam no Console
Cockpit do gestor.

Teclado de pesquisa de satisfação

Os teclados de pesquisa de satisfaç1l0 s1l0 instalados nos computadores dos atendentes.
São responsáveis pela coleta das informações estatfsticas 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
[cones. O manuseio do teclado é bastante intuitivo. O equipamen é
usabilidade e acessibilidade do cidadão comum.
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19. RECEPÇÃOAOS MÉDICOSCREDENCIADOSPARAPRESTAÇÃODE SERViÇOSNO DETRAN 20. SIGLASE TERMOSUTILIZADOSNESTECADERNO

. ,

PONTO DE TRIAGEM- Posto de trabalho par
os pré-reqUisitos e documentação apresenta condiç
documentos e distribuição de senha para o aten I

OCUPANTEDE POSTOS DE TRABALHO- Refere-se e aplica-se às equipes de funcionários
dos órgãos parceiros da Administração Indireta, servidores públicos alocados nos órgãos
da Administração Direta e equipe da Contratada.

PONTO DE ATENDIMENTO- Posto de trabalho na linha de frente
e equipado para execução do serviço público (como 2a

renovação de carteira nacional de habilitação, entre
atendimento direto ao cidadão.

AVA - Ambiente Virtual de Aprendizagem utizado para a capacitação das equipes para
os Módulos Conceitual, Comportamental e de Serviços.

CARGOS OBRIGATÓRIOS - Denominação dada aos servidores públicos legalmente
responsáveis por atribuições/ atividades próprias do Poder Público por ex. cargos da
carreira policial.

CIRETRAN- Circunscrição Regional de Trânsito - órgãos dos DETRANsnos municfpios do
interior dos estados, teQ1a responsabilidade de exigir e impor a obediência e o devido
cumprimento da legislação de trânsito no âmbito de sua jurisdição.

CTPS - Carteira de Trabalho e Previdência Social, documento emitido pela Secretaria de
Estado do Emprego e 'Relações do Trabalho.

DETRAN- Departamento Estadual de Trânsito.

e-poupatempo - Projeto que disponibiliza gratuitamente serviços públicos pela Internet,
por meio de orientação e ajuda de profissionais. Neste projeto, analisam-se dificuldades
do Cidadão no manuseio do sistema computacional e no acesso à Internet, como
também, os problemas existentes nos sitios governamentais.

IIRGD- Instituto de Identificação "Ricardo Gumbleton Daunt", vinculado à Secretaria de
Segurança Pública, responsável pela emissão de Carteira de Identidade e Atestado de
Antecedentes.

POSTO DE TRABALHO - Espaço ocupacional para
de atendimento, retaguarda, triagem ação

/

111

A Contratada deverá disponibilizar local para a recepção e cadastramento de médicos
que deverão prestar atendimento nas salas médicas no Posto.

Este local poderá ser no próprio Posto Poupatempo ou outro local no municfpio, de fácil
acesso, com capacidade de recepcionar 30 (trinta) pessoas.

O local deverá conter 3 microcomputadores e 1 impressora, aparelho de datashow, 3
mesas e 6 cadeiras para atendimento.

As pessoas que irão cadastrar os médicos serão funcionários da Prodesp / Poupatempo,
cabendo à Contratada apenas a disponibilização do local e infraestrutura.

O perfodo para realização destes serviços está previsto para, pelo menos, 15 (quinze)
dias antes do infcio da pré-operação e com previsão de duração de 2 dias (8 horas
cada), a serem definidos durante o perfodo de implantação, conforme o número de
inscritos.

o
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preenchido de forma ininterrupta, de acordo com a necessidade dos serviços, durante

todo o horário de funcionamento do Posto.

PRODESP- Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, vinculada
à Secretaria de Gestão Pública.

RETAGUARDA- Posto de trabalho para a realização das atividades relacionadas aos
serviços solicitados, que não exigem a presença do cidadão.

SERT- Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho.

SGMC- Sistema de Gerenciamento de Manifestações do Cidadão.

113
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ANEXOS
DO CADERNO DE ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS

ANEXO 7 A - MOBILIÁRIO
ANEXO BA - COMUNICAÇÃO VISUA

ANEXO 9A - TELEINFORMÁTI
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7AI AA - ARMÁRIOALTO 800 x 500 x 1600 mm (h)

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

ANEXO 7A

MOBILIÁRIO

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS

Armário de madeira com dimensões 800 x 500 x 1600mm (h) com 2 portas de ahrir,
revestido com laminado melamínico, dotado de 3 prateleiras removíveis.
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7A2 Aap - ARMÁRIOALTO 800 x 500 x 1600m (h) PARAPASTASUSPENSA 7A3 AB. ARMÁRIOBAIXO 800 x 600 x 755mm (h)

118

Componentes:
Tampo superior 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 na face superior e inferior. O acabamento frontal será encabeçado
com perfil cheio de PVC, boleado a 1800 , encaixado e colado ao tampo de
madeira.
Os demais topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de polietileno de
l,5mm de espessura colada com adesivo "hot melting" ,na mesma cor e tonalidade
do laminado melamfnico. (Referência de cor: L 139 Platina - acabamento
texturizado / Formiline ou similar).
Corpo, portas e prateleiras em madeira aglomerada de alta densidade com 18mm
de espessura revestido com laminado melamlnico de baixa pressão, na mesma cor
do laminado melamrnico do tampo. Todos os topos visfveis deverão ser
encabeçados com fita de polietileno. As laterais do corpo deverão ter furação a
cada 3cm para regulagem das prateleiras.
Dobradiças metálicas, em número de 2 em cada
de iso'.
Fechadura com sistema de travamento simultâneo
Ponteiras de nylon dotadas de dispositivo par
Puxadores de metálicos.

Armário de madeira com dimensões 800 x 600 x 755mm (h) com 2 portas de abrir,
revestido com laminado melamfnico, dotado de 1 prateleira removfvel.

Armário de madeira com dimensões 800 x 500 x 1600mm (h) com 2 portas de abrir,
revestido com laminado melamlnico, dotado de 1 prateleira removível - e 3 suportes para
pastas suspensas.

\\1.
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7.AA ME2.l. MESADE TRABALHO 1400 x 700 x 755mm

Mesa com dimensões 1400 x 700 x 755mm (h), com tampo de madeira revestido com
laminado melamrnico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação, e de gaveta tipo porta -objeto. A
estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço,
de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos lados
maiores do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como o
conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto. A estrutura e o
painel frontal devem permitir, 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.

com laminado
frontal deverá

119

cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de
ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 <O,95mm), para esconder o cabeamento no
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas.
Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, deslizando sobre perfis
metálicos fixados no tampo.

120
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7A5 ME3 - MESADE TRABALHO1200 x 800 x 755mm cor cinza platina sef11i.fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de
ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 <O,95mm). para esconder o cabeamento no
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas.

....•.

Mesa com dimensões 1200 x 800 x 755mm (h), com tampo de madeira revestido com
laminado melamrnico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação, e de gaveta tipo porta -objeto. A
estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em balanço,
de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos lados
maiores do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como o
conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto. A estrutura e o
painel frontal devem penmitir, 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.

com laminado
frontal deverá
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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
lógica/telefonia na outra. Tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com
tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mm), sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio contfnuo do cabeamento. Terá
mesmo acabamento das calhas.
Gaveta rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, deslizando sobre perfis
metálicos fixados no tampo. Frente da gaveta em madeira aglutinada com
330x55mm e 18mm de espessura, revestido em laminado melamrnico da mesma
cor do tampo e fita de bordo de l,5mm de espessura.
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 eletrostática, na
cor cinza platina semi-fosca texturizada.
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 Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
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
utilizadas.
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de parafusos nas peças de madeira

ou MDF) com 25mm de
revestido com laminado melamínico de alta pressão de O,8mm de
na face superior e laminado melamrnico de baixa pressão na face

de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar.

Mesa com dimensões 1200 x 700 x 755mm (h), com tampo de madeira aglutinada
revestido com laminado melamrnico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel
frontal com duas linhas de calhas para passagem de fiação e gaveta tipo porta. objeto.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos
lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como
o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, 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.

7A6 ME3.1 - MESA DE TRABALHO 1200 x 700 x 755mm
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cor cinza platina semi-fosca texturizada. O apoio no piso deverá ser através de
ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento.
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
lógica/telefonia na outra. Tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com
tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mm), sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio contfnuo do cabeamento. Terá
mesmo acabamento das calhas.
Gaveta rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, deslizando sobre perfis
metálicos fixad'os no tampo. Frente da gaveta em madeira aglutinada com
330x55mm e 18mm de espessura, revestido em lamínado melamrnico da mesma
cor do tampo e fita de bordo de l,5mm de espessura.
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 eletrostática, na
cor cinza platina semi-fosca texturizada.
O mobiliário deverá atender a norma NRI? 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 Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
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.
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ou MDF) com 25mm de
pressão de O,Bmm de
baixa pressão na face

Mesa com dimensões 1200 x 600 x 755mm (h), com tampo de madeira aglutinada
revestido com laminado melamínico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel
frontal com duas linhas de calhas para passagem de fiação e gaveta tipo porta-objeto.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos
lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como
o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, 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.

7A7 ME3.2 - MESADE TRABALHO1200 x 600 x 755mm
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7A8 ME4 - MESADE TRABALHO 1000 x 800 x 755mm Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 <O,95mm), sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio contfnuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mfnima de 1.5mm de espessura,
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na
cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de
ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 (0.95mm), para esconder o cabeamento no
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas.
Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno, deslizando sobre perfis
metálicos fixados no tampo.
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Mesa com dimensões 1000 x 800 x 755 mm (h), com tampo de madeira revestido com
laminado melamlnico montado sobre estrutura' metálica, dotada de painel frontal onde
serão fixadas duas calhas para passagem de fiaçílo e de gaveta porta-objeto.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm,
aproximadamente, de um dos lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentação
do usuário da mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas
no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, quando justapostas, perfeita continuidade
das calhas que serílo fixadas ao painel frontal.
As mesas serílo fixadas umas às outras, de modo a garantir a estabilidade do conjunto.
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7A.9 ME4.l - MESADE TRABALHO 1000 x 700 x 755mm Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 <O,95mm), sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mfnima de l,5mm de espessura,
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na
cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de
ponteiras de nylon. dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 <O,95mm), para esconder o cabeamento no
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas.
Gaveta: rasa, tipo porta-objeto, moldada em polietileno. deslizando sobre perfis
metálicos fixados no tampo.,
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com laminado
frontal deverá

Mesa com dimensões 1000 x 700 x 755 mm (h), com tampo de madeira revestido com
laminado melamrnico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação e de gaveta porta-objeto.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm,
aproximadamente, de um dos lados maiores do tampo, permitindo a livre movimentação
do usuário da mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas
no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, 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.
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7AIO ME5 - MESADE APOIO 800 x 800 x 755mm Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mm), sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio continuo do cabeamento.
Estrutura: em tubos de aço com espessura mfnima de l,5mm de espessura,
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática,
na cor cinza platina semi-fosca texturizada. O apoio no piso deverá ser através de
ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 (O,95mm), para esconder o cabeamento no
trecho entre duas mesas justapostas, observado pelo lado frontal das mesas.
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com laminado
frontal deverá

Mesa com dimensões 800 x 800 x 755mm (h), com tampo de madeira revestido com
laminado melamfnico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 200mm de um dos
lados do tampo, permitindo a livre movimentação do usuário da mesa, bem como o
conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, 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.
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Estrutura: em tubos de aço com espessura mfnima de l,5mm
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com tinta a pó
na cor cinza platina semi-fosca texturizada. O apoio no piso deverá
ponteiras de nylon, dotado de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 (Q,95mm), para esconder o cabeamento no
trecho entre duas mesas justapostas, observado pelo lado frontal das mesas.
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Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura
revestido com laminado melamrnico de alta pressão de O,8mm de espessura na
face superior e laminado melamrnico de baixa pressão na face inferior.
Referência de cor : L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar.
O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de cabos,
arrematadas com peças de nylon injetado.
O topo, em um dos lados do tampo com 800mm, junto ao usuário da mesa,
deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180" , encaixado e
colado ao aglomerado. Nos demais lados do tampo, os topos deverão ser
encabeçados com fita de bordo de poliestireno de l,5mm de espessura, colada
com adesivo "hot melting". Os encabeçamentos deverão ser da mesma cor do
laminado melamínico.
Painel frontal em aglomerado com 18 mm de espessura, revestido com laminado
melamlnico de baixa pressão na mesma cor do tampo. O painel frontal deverá
encostar no tampo e ficar a aproximadamente 250mm do piso.
Prever buchas metálicas para fixação de parafusos nas peças de aglomerado.
Calhas em chapa de aço n.o 20 (O,95mm), dimensões 70x75mm, com aberturas
previstas para 2 tomadas de elétrica em uma das calhas e 2 tomadas de
lógica/telefonia na outra 'com furação universal.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 <O,95mm),sobrepostas à duas
calhas de mesas 'ustapostas, permitindo o apoio contínuo do cabeamento.
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7A12 ME6.l - MESA DE APOIO 600 x 700 x 755mm

Mesa com dimensões 600 x 700 x 755 mm (h), com tampo de madeira revestido com
laminado melamrnico montado sobre estrutura metálica, dotada de painel frontal onde
serão fixadas duas calhas para passagem de fiação.
A estrutura dos pés deve ser composta por eixos verticais e hastes horizontais em
balanço, de modo que as peças verticais e o painel frontal estejam a 50mm de um dos
lados do tampo com comprimento 800mm, permitindo a livre movimentação do usuário da
mesa, bem como o conforto necessário às pessoas que estiverem sentadas no lado
oposto.
A estrutura e o painel frontal devem permitir, 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.

Estrutura: em tubos de aço com espessura mfnima de l,5mm de espessura,
tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura .com tinta a pó eletrostática, na
cor cinza platina semi-fosca texturizada. Os apoios no piso deverão ser através de
ponteiras de nylon, dotados de dispositivo para nivelamento.
Peça frontal em chapa de aço n020 (O,95mm), para esconder o cabeamento no
trecho entre duas mesas justapostas, observadas pelo lado frontal das mesas.

136





'l

~~DESP
Tecnologia d3 Inrorn1illj.ào

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ ~DESP
Tecnologi:t da Inrorm:tç50

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

7A13 MR4 - MESADE REUNIÃO~12()() x 755 mm (h) 7A14 MRF - MESAPARAREFEITÓRIO1500 x 700 x 755 mm (h)

Mesa para reuniões com diâmetro de 1200 x 755 mm de altura, com tampo de madeira
revestido com laminado melamlnico montado sobre estrutura metálica.

Mesa para refeitório com dimensões 1500 x 700 x 755 mm de altura, com tampo de
madeira revestido com laminado melamlnico montado sobre estrutura metálica,

Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura
revestido com laminado melamlnico de alta pressão de O,8mm de espessura na
face superior, com acabamento post-forming boleado a 180° nos lados maiores e
revestido com laminado melamrnico de baixa pressão na face inferior.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar.
Nas menores dimensões, os topos deverão ser encabeçados com fita de bordo de
poliestireno de l,5mm de espessura, colados com adesivo "hot melting", da, mesma
cor do laminado melamlnico.
Estrutura: em tubos de aço 1010/1020, secção retangular de 20mmx40mm
espessura de chapa l,5mm (chapa 16).
Suportes de fixação do tampo em chapa de aço 1010/1020 de l,9mm de
espessura (chapa 14), estampados, com dimensões 35mm x 25mm, soldados à
estrutura.
Partes metálicas com acabamento anti-ferruginoso e pintura em tinta a pó "hlbrida",
eletrostática, cor cinza platina semi-fosca texturizada,
Fechamento de topo em aço 1010/1020 de l,5mm de espessura a
soldado em todo o perlmetro (juntas esmerilhadas), ou ponte ir m polipropi
100% injetadas, fixadas à estrutura por meio de enc e na mesma c
tonalidade da tinta de acabamento.
Sapatas em polipropileno 100%, injetadas, na mesma de
acabamento, fixadas à estrutura através de e . 'f."
Parafusos de fixação do tampo, auto-a achantes ~ .)~"\ ncados.
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Componentes:
Tampo em madeira aglomerada de alta densidade com 25mm de espessura
revestido com laminado melamrnico de alta press1io de O,8mm de espessura na
face superior, e laminado melamlnico de baixa press1io na face inferior.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / FormiUne ou similar.
O topo deverá ser encabeçado com perfil cheio de PVC, boleado a 180°, encaixado
e colado ao aglomerado, da mesma cor do laminado melamlnico.
Estrutura: pés com formato de estrela com no mrnimo 5 pontas em chapa de aço
com espessura mlnima de l,5mm de espess , tra mento anti-ferrugem e
acabamento de pintura com tinta a pó eletros Ica, na co cinza platina semi-fosca
texturizada. O apoio no piso deverá ser atr és de pon iras de nylon, dotado de
dispositivo para nivelamento.
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7A15 CB - CADEIRAGIRATÓRIABAIXA COM RODfzlOS

Cadeira giratória com espaldar médio, assento e encosto em madeira compensada
moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada de poliuretano com 50mm de
espessura e densidade de 50/60 kg/m3, revestida em vinil cor cinza claro.

COMPONENTES
Base de nylon injetado, na cor preta, com 5 rodfzios duplos giratórios, revestidos
com silicone,
Coluna com mecanismo de regulagem de altura por meio de pistão a gás, com
acabamento na cor preta (pintura eletrostática em epoxi, com pré tratamento
antiferruginoso).
Capa telescópica para dar acabamento e proteção à coluna, na cor preta.
Sistema de regulagem mecânica de inclinação e altura do encosto.

SUPORTEPARAENCOSTO
Com regulagem de altura e inclinação, acabamento em pintura eletrostática em
epóxi em pó,
Regulagem com uma média de 8 a 10 estágios, através de um sistema de caneca
articulada ou catracas/serillha, com um curso de no mfnimo 80mm.

REQUISITOS
O mobiliário deverá atender as caracterfsticas f1sicas e dimensionais indicadas na
norma da ABNT NBR 13962.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.

REFERÊNCIAS
Alberflex tinha Torino, modelo TO/CGR
Escriba modelo C5.42
Giroflex linha Rembus, modelo 54L66M4000
Tecno 2000

" \
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Detalhe do assento

O encosto, confeccionado em polipropileno pigmentado, será conformado para que
tenha uma fixação na estrutura em que os encaixes visíveis oferecem a
continuidade visual do tubo (diâmetro ~" e espessura de l,5mm) que faz a união
com o assento. Havendo parafusos de fixação do encosto, estas deverão ficar na

Cadeira fixa com pés metálicos
polipropileno de alta resistência.

7A17 CFI - CADEIRAFIXA DE POllPROPILENO

COMPONENTES
Assento e encosto em polipropileno de alta resistência (grande esistência à flexão
e fadiga, alta resistência ao impacto), moldada anatomicamente 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.
O assento, confeccionado em polipropileno pigmentado (cor a definir), será
conformado para que tenha uma fixação na estrutura sem a utilização de
parafusos, e os encaixes visfveis deverão oferecer a continuidade visual do tubo
(diâmetro 'Á" e 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 que sentar-se na cadeira.
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Cadeira giratória alta, tipo caixa, com espaldar baixo, assento e encosto em
madeira compensada moldada anatomicamente, estofada com espuma injetada de
poliuretano com 50mm de espessura e densidade de 55/65 kg/m3, revestida em
vinil cor cinza claro.
Base de aço com proteção e acabamento em polipropileno na cor preta ou base
de nylon injetado, com 5 hastes, sem rodízios.
Sistema de regulagem de altura por meio de pistão a gás

Referências:
Alberflex linha Torino
Escriba
Giroflex linha Rembus
Tecno 2000

7A16 CA - CADEIRAGIRATÓRIAALTA
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Vista posterior
DIMENSOESGERAIS
Assento: Largura: 441mm x Profundidade:432mm
Encosto: Largura: 441mm x Altura: 300mm
Altura do assento: 465mm
Altura total do encosto: 780mm
Largura Total: 580mm
Profundidade Total: 540mm

143

parte inferior do encosto, de forma a não oferecer contato com o usuário que
sentar"se na cadeira.

PÉSCONTfNUOS METÁLICOS:
OS pés terão conformação contrnua trapezoidal (conforme desenho esquemático),
confeccionado em perfis de aço trefilado redondo diâmetro 7/16" (l1,l1mm). 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 sua fixação (ver desenho esquemático, a vista frontal), de forma a proporcionar
o fácil empilhamento 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 deslizadores, fixados por meio de
encaixe ao perfil do pé. Estes deslizadores, confeccionados por meio de injeção em
polietileno, terão como característica uma grande resistência à abrasão e à
impactos e proporcionarão uma flexibilidade e resistência adequadas aos
movimentos e carga de uma cadeira em uso constante.
Toda a parte metálica terá um pré"tratamento antiferruginoso e acabamento em
pintura eletrostática epóxi na cor preta. Deverá oferecer resistência a agentes
qufmicos.
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7Al8 CE2 E CE4 - CADEIRADE ESPERALONGARINACOM 2 E 4 LUGARES

Cadeira longarina de 2 (CE2) e 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 desnfveis. Acabamento da estrutura e pés com
pintura eletrostática preta.

COMPONENTES

Assento e encosto em polipropileno de alta resistência (grande resistência à flexão
e fadiga, alta resistência ao impacto), moldada anatomicamente 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
parafusos, e os encaixes visfveis deverão oferecer a continuidade visual do
(diâmetro ~" e espessura de l,5mm) que faz a união com o enc avendo
parafusos de fixação do assento, estas deverão ficar na parte i rior, de forma a
não oferecer contato com o usuário que sentar-se na cadeir
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comprimento será de 1050mm e para 4 lugares, 2150mm. A fixação dos pés à
trave será feita com chapa de aço de 4,65mm de espessura e aparafusadas, de
forma a oferecer a completa estabilidade do conju nto.
Toda a parte metálica dos pés receberá um pré-tratamento antiferruginoso e
acabamento em pintura eletrostática epóxi. A trave receberá um pré-tratamento
antlfernuginoso e acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor preta. Todo o
acabamento deverá oferecer resistência a agentes qufmicos.
Haverá acabamento em peças injetadas de polipropileno (preto) nas pontas visfveis
dos tubos e na solda entre o pé e o tubo vertical. As sapatas serão reguláveis, e
também confeccionadas em polipropileno.
Estrutura em longarina de aço com pré-tratamento antiferruginoso e acabamento
em pintura eletrostática epóxi na cor preta.Deverá oferecer resistência a agentes
qufmicos.
O dimensionamento e sistemas de fixação e soldas da estrutura deverão ser
adequados para suportar a carga de uso.
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DIMENSOESGERAIS
Assento: Largura: 441mm x Profundidade:432mm
Encosto: Largura: 441mm x Altura: 300mm
Profundidade dos pés: 620mm
Altura do assento: 465mm
Altura total do encosto: 780mm
Largura Total - 2 lugares: L= 1050mm
Largura Total - 4 lugares : L= 2150mm

REQUISITOS
Deverá ser apresentado um protótipo para
aprovação técnica do mobiliário.
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O encosto, confeccionado em polipropileno pigmentado (cor a definir), será
conformado para que tenha uma fixação na estrutura em que os encaixes visfveis
óferecem a continuidade v' ai o tubo (diâmetro ~" e espessura de l,5mm) que
faz a união com o a ento Havendo parafusos de fixação do encosto, estas
deverão ficar na parte nferi do encosto, de forma a não oferecer contato com o
usuário que sentar-s na d a.

ESTRUTURA ETÁLlC UNIÃO DO ENCOSTO/ASSENTO:
A estrutura de ligação entre o assento e encosto será confeccionada em tubos aço
redondos de diâmetro ~" (l9,05mm) e l,5mm de espessura, que acompanham o
desenho das conchas, conforme o desenho esquemático. A parte superior do tubo
deverá ser reduzida conicamente, de forma a proporcionar o perfeito acabamento
entre a estrutura e o encosto, por meio de fixação por pressão (vide detalhe do
encosto). Os dois tubos laterais que unem o assento ao encosto terão travessas
em tubo de diâmetro y""xl,5mm de espessura na parte inferior, formando o chassi
que estrutura esse conjunto. Essa estrutura será fixada a uma chapa metálica
medindo pelo menos 150mmx180mm (espessura de 4,75mm), que será utilizada
para a fixação da cadeira à longarina.
Toda a estrutura de aço terá um pré-tratamento antiferruginoso e acabamento em
pintura eletrostática epóxi na cor preta. Deverá oferecer resistência a agentes
qufmicos.

ESTRUTURADA LONGARINA
A estrutura da longarina é formada por uma travessa e 2 pés laterais no modelo
com 2 lugares e 3 pés (l central e 2 laterais) no modelo com 4 lugares.
A base da estrutura será com pés metálicos, com sapata antiderrapante e
regulagem para desnfvel. Esses pés serão fabricados em tubo de aço elfptico
(medindo 30x60mm e espessura de l,90mm) curvado (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 30x70mm (espessura de l,5mm),
com um comprimento variável conforme a quantidade de lugares. Para 2 lugares, o
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Assento conformado anatomicamente injetado em resina tenmoplástica, pOIiPropif~RoRSJJ8
(PP) copolímero que tem como caracterfstica alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga, boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência
qurmica e a solventes, pigmentado em diversas cores.
Na parte frontal a fixação na estrutura (chassi) se dá através de 3 ganchos
estruturados e na parte traseira a fixação na estrutura metalica se dá através de
um sistema clic, não utilizando parafusos na fixação do assento. Medidas: largura
de 441 mm e profundidade de 432 mm.
Encosto conformado anatomicamente injetado em resina termoplástica, polipropileno
(PP) que tem como caracterfstica alta resistência à fratura por flexão ou fadiga,
boa resistência ao impacto, boa estabilidade térmica e alta resistência quifmica e a
solventes, pigmentado em diversas cores.
A fixação se dá através de encaixe sob pressão na estrutura (Chassi) em dois
pontos, cada um em uma extremidade do encosto (Lado diretio e lado esquerdo),
não ficando nenhum parafuso aparente, utiliza-se apenas 2 parafusos de medidas:
4,2mm x 19 mm para fixaç:lo do encosto, fixados na parte inferior do encosto
ficando os mesmos imperceptfveis ao usuário. Medidas: Largura de 441 mm e
altura de 300 mm.
Estrutura metálica tubular (chassi) em formato de concha constitufda de 2 tubos de
diâmetro de 'l4" (l9,05mm) e espessura de 1,5mm nas laterais interligados por 2
travessas em tubo diâmetro ~" x 1,5mm. As extremidades da parte superior da
estrutura são estampadas reduzindo conicamente o diâmetro do tubo de 19,05mm
para 9mm, fazendo desta parte reduzida a parte de fixação sob pressão do
encosto. Na parte frontal da estrutura os tubos 'l4" são interligados através de
solda MIG/MAG em uma estrutura em formato U fabricada em tubo ~" x l,5mm. A
estrutura serve de estruturação e interligação do assento em encosto plástico,
dando sensação de continuidade e ficando aparente entre assento e encosto nas
extremidades dos mesmos o tubo diâmetro 7~", demais partes da estrutura não
aparentes.
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Respeitar a curvatura ergonomlca do assento e encosto. O encosto, com medida
aproximada de 300mm de altura, terá uma leve curvatura na parte superior e
inferior (vide desenho esquemático).
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.
As cadeiras serão sem braços.

REFER~NCIAS
Cadeira Fixa Clever- MCAD
Cadeira Clever - Piovezana
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CORTE VERTICAL

BV - BANCO DE VESTIÁRIOEM MADEIRA

Banco de vestiário com l,20m de comprimento, estrutura em perfis de ferro
tratados e pintados com tinta esmalte preto fosco e assento de caibros de
madeira ipê, tratados e envernizados na cor natural.
Os pés deverão ser revestidos com borracha colada para proteção do piso.
Obs: quando da execução ver projeto executivo completo.

7A20

151

O chassi é soldado através de sistema MIG/MAG na estrutura contInua que é de
aço trefilado redondo diâmetro 7/16" (ll,llmm) soldada com sistema MIG/MAG.
Essa estrutura é dobrada em duas partes, perna direita e perna esquerda, unidas
por solda no centro e com travessa frontal curvada, fabricada no mesmo material,
servindo de reforço estrutural.
Estofados (opcional) produzidos através de duas capas com detalhes com costura
dupla que revestem o assento e encosto, os revestimentos podem ser retirados a
qualquer momento para lavagem, as fixações dos mesmos são através de encaixe
na parte inferior do assento e através de velero na parte posterior do encosto.
Revestimento em teido 100% lã, com resistência ao pilling, solidez da cor à luz,
solidez da cor à fricção, auto extingufvel e não inflamável.
Apola braços soldados por sistema TIG na estrutura tubular do chassi, em tubos de
diâmetro ~" x l,5mm. Na região onde os tubos dos apoia braços encostam na
estrutura tubular (chassi) é feito um encaixe através de estampagem em prensa, a
fim de melhorar o acabamento da solda.
Acabamentos superficiais em pintura eletrostática em epóxi pó com rée-tratamento
antiferruginoso (fosfotizado), revestindo totalmente a partes metálicas com pelfcula
de aproximadamente 50 a 80 mrcrons com propriedades de resitência a agentes
qufmicos e também podem ter tratamento superficial de cromagem.
Deslizadores ou pezinhos injetados em resina termolástica, polietileno (PE) que tem
como caracter'siticas elevada resistência ao impacto e à abrasão, elevada
resistência qulmica, atóximo, impermeável, flexfvel e imuneà corrosões qufmica e
galvânica e sem coloração, tendo sua essência a transparência. Fixados a estrutura
através de encaixe dispensando qualquer elemento fixador.
Prancheta fabricada em MDF, com medidas aproximadas de 320mm x 240mm, com
espessura de 18,5mm, com 4 buchas plásticas M6 de fixação ao suporte metálico,
com medidas 50mm x 100mm entre si. A prancheta é acoplada na estrutura
metálica através de um mecanismo metálico articulado, fixada através de dois
parafusos M6 x 12mm e dua orcaS M6. O mecanismo permite que a prancheta
fique em posição de desc o ao la60 do assento da cadeira quando não estiver
sendo utilizada pelo usu o, na ve fcal, de modo a não ocupar espaço lateral.
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7A.21 Apm - APARADORDE MADEIRAlBOOx350xl000(h)mm

i
I

• i!

II
llA'r...-, r1"Pw.orlO'In' ••rr••.•• ,...

r.tall'f'~ •••.",••••.•~
llf"'l~'D')'It,N.llA'o'l~ •••••r~"'I'~'\o\t)
Ç(lI'Il.""Al~ •••!!llIr. 'Ollf.OOC'O'h..,~•••••

Aparador em compensado naval com revestimento laminado melamrnico texturizado na cor
cinza, Dimensões: 1800x350x1000(h)mm.

com 250101 de
de 0,80101 de
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Componentes:
Bancada, fechamentos laterais e rodapés em c
espessura revestido com laminado melamf' o de
espessura em todas as faces.
Referência de cor: L 139 Platina - acab
Pés com dispositivo para nivelamento
Verificar no desenho a projeção do orte do rev timento laminado melamfnico.
Quando da execução ver projeto e ecutivo co
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7A22 BM4 - Balcilo Modular 7A23 BI - BALCÃO DE INFORMAÇCES

PLANTA GERAL

Balcilo em chapa de MDF revestido com laminado melamrnico acabamento
texturizado.
Referência de cor: Externamente: cor/padrão a definir
Internamente: cor preta
Quando da execuçilo ver projeto executivo completo e visitar Posto Cidade Adernar
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Descrição: balcão de chapa de MDF revestido com laminado melamrnico
acabamento texturizado.
Referência de cor / Formiline ou similar: L 139 Platina:
Quando da execução ver projeto executivo completo .
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REQUISITOS
O mobiliário deverá atender a norma NR17 de ergonomia.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabrica'ção.
Na execução do mobiliário observar o projeto executivo completo.
Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem
utilizadas.

~~DESP
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7A24 BM.d - BALCÃOMODULARACESsfvEL

COMPONENTES

TAMPOS, LATERAISE FUNDO,
Tampo, laterais e fundo em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF)
com 25mm de espessura revestido com laminado melamrnico de alta pressão de
0.8mm de espessura . Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado
/ Formiline 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 topo das peças em madeira aglutinada deverão ser encabeçados com fita de
bordo de polietileno de l,5mm de espessura, colada com adesivo " hot melting".

,/ Os encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado melamfnico.

/... /'"" RODAPÉE BASE
Rodapés e base em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com
25 mm de espessura, revestido com laminado melamrnico na cor preta. As bordas
visfveis terão fita de bordo de polietileno de 1,5mm de espessura na cor preta.

~DESP
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CALHAS
Calhas em chapa de aço nO 20 (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-ferrugem e acabamento de pintura com
tinta a pó-eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada.
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 (O,95mm), sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio contfnuo do cabeamento. Terá
mesmo acabamento das calhas.
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7A.25 BM6 - BALCÃOMODULARDE APOIO COM GAVETAS(PADRÃODETRAN)

",

02 (duas) calhas em chapa de aço n.O 20 (O,95mm), dimensões 100x75mm, com
aberturas previstas para 4 tomadas de elétrica em uma das calhas e 4 tomadas de
lógica/telefonia na outra, com furação universal.
Quando da execução ver projeto executivo completo.

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.
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Os topos visfveis deverão ser encabeçados com fita de bordo de polietileno de
1,5mm de espessura, colada na chapa de MDF, na mesma cor do laminado
melamfnico.O tampo deverá ser dotado de duas aberturas para passagem de
cabos, arrematadas com peças de nylon injetado.

03 (três) gavetas em chapa metálica (pintura eletrostática na cor cinza) com painel
frontal em MDF 25 mm, revestidas com laminado melamfnico da mesma cor do
tampo; altura externa de 130 mm e altura interna útil de 90mm. Todas as gavetas
serão dotadas de aletas metálicas, puxadores e fechaduras. Para cada gaveta serão
destinados 10 separadores metálicos com pintura eletrostática na cor cinza. As
gavetas terão 'torrediças metálicas, com trava anti-queda.
03 nichos em MDF de 25 mm, com altura interna útil de 150 mm e divisórias
internas formadas por aletas metálicas removfveis (conforme peça gráfica).
Acionamento do tampo através de pistão pneumático. O tampo será dotado de
puxador metálico e fechadura.
02 (duas) calhas em chapa de aço n.o 20 (O,95mm), dimensões 100x75mm, com
aberturas previstas para 4 tomadas de elétrica em uma das calhas e 4 tomadas
de lógica/telefonia na outra com furação universaL
Quando da execução ver projeto executivo completo.

161

fechamento
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CÓ°mponentes:

. - Tampo, pés de apoio, nichos e parte frontal das gavetas em chapa de MDF 25mm
I---A revestida com laminado melamfnico de baixa pressão; painel de fechamento da
N parte posterior em chapa de MDF 18mm, revestido em laminado melamfnico de

baixa pressão. O balcão deverá estar apoiado sobre sapatas niveladoras em nylon.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline.
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7A27 BNCl - BALCÃOCORRESPONDENTEBANCÁRIO(ANTIGONOSSACAIXA) 7A28 BNC2
ACESSIBIUDADE

BALCÃO CORRESPONDENTE BANCÁRIO (ANTIGO NOSSA CAIXA)

164

texturizado.
....,

C0
Balcão de madeira revestido com laminado melamfnico acabamento
Referência de cor / Formiline ou similar: L 139 Platina:
Quando da execução ver projeto executivo completo

~ CAUWJ ElJ CHAPA
OE. <.o n' 20 •
1 . 7 em

fUROS PARA P/.Ss.\GtM
DE El.rIRl:A. L6GI CA E
lEl£f1)1

B~Ié"ãode madeira revestido com laminado melamrnico acabamento texturizado.
Referência de cor / Formiline ou similar: L 139 Platina.
Quando da execução ver projeto executivo completo
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7A29 BEV - BALCÃO PARAÁREADE VISTORIADETRAN

166

LATERAISE FUNDO.
Laterais e fundo em MDF com 25mm de espessura revestido somente na parte
interna com laminado melamrnico de alta pressão de O,8mm de espessura.
Referência de cor: L 139 Platina - acabamento texturizado / Formiline ou similar.
O topo das peças em MDF deverão ser encabeçados com fita de bordo de
po!ietileno de l,5mm de espessura, colada com adesivo " hot melting". Os
encabeçamentos deverão ser da mesma cor do laminado melaminico.

CONCRETOAAJIAllOr.-----.-.----

CHAI'A,~IlI:l'.,25mmRE1_mIDOCOO li[ 0:;'~.:.:--;:::~í\f>:- -TI;'~=
l"'lN\llO"ElWI.co"ffii:iiJLiêOWlll2>lfHrn;;.,~ < c_. _.:)

iRõF.fl'..RICAj-.ClIr,m ~!'AArEfw.M1I. "'% --;-'-- ..
B.v'C1D.\ENIllf"l.\lrct<; /

R['£S1'lOOOHlAllrijCõliEülII~1:O rEI(!J'lz.iõõ , <.:
CORLJlS PIATltIAIREF.I~Ó"'Ik:A)f;; :tICAIlEÇAl/ENIO ~ ~::'.;

NASIlOOOIoS,IJ'ICCNZAOOlEACOA IG' " ? o)

C-f"PUI\lJUt.=arrll" R:-,mooU)l.J '.~' o <}

L~I"J.OO~ELMftflCOTE:(flJnlZ'OOeOOl'3!lP~mVI ~.~ 8 ••••••• tIO á: ;i
iJ\E:.fóRHIC'lc,of:lEHCÀrEçN,}ENTOttASE-:wMSEU _. ;:: <::.-

m,)ERJ.lnlE'()e.1311CCRCltlZo\ '-8 --
".'!

':~IJ.
~ .<:
ti >',

:ulAP~~JAE\t:all\luroEJI g ;j/ ~I j
u"flUlO,m.üJiiêõTEi:~lAOOCCAPRETO ~. ,! A .•..)

_fl"_'_:.,; ::'~,~/::(i~,.,;;'..

PRATELEIRA
A prateleira, sobre atam
laminado melamfnico.
Referência de cor: L

165

laminado melamrnico de

Balcão especial composto de tampo de trabalho, escaninho, prateleira e área para
guarda de cadeira alta, confeccionado em MDF revestida em laminando melamrnico de
alta pressão, medindo L=2720mm H=1750mm e P=600mm (medidas totais externas),
dotado de 2 linhas de calhas metálicas para passagem de cabos.

COMPONENTES

A-.:/
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CORTeM

It'lStA TAMPO (PAlITE SUPERIOR)'

BASE (PARTE NfRtORIVI!TA,

7.A.30 EN - ESCANINHO(PADRÃo DETRAN)

Escaninho em chapa de MDF com dimensões 900(() x 900(h) x 400(1') mm, estruturado_~
internamente por chapas de MDF formando 9 vãos de igual tamanho; aberto nos 2 lado~ .•..
opostos; d~tado de 18 bandejas metálicas removfveis e reposicionáveis, tanto horizontQ
quanto verticalmente.

,

CORTE ESCANINHO

PLANTA TAMPO PRATELEIRA SUPERIOR (C)

IJ[I..----I
"!.~?~""I~l--------:".!.~,,===_=__=====-_- __:...-__=:';...£.~.~~

PERSPECTIVA ESQUEMÁTICA
ESCANINHO

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
lógica/telefonia na outra. Tratamento anti-ferrugem e acabamento de pintura com
tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca texturizada_
Emendas de calhas: peças em chapa de aço n020 <O,95mm),sobrepostas à duas
calhas de mesas justapostas, permitindo o apoio contfnuo do cabeamento. Terá
mesmo acabamento das calhas.

ESCANINHO
Escaninho em chapa de MDF com dimensões 900(() x 900(h) x 400(1') mm,
estruturado internamente por chapas de MDF formando 9 vãos de igual tamanho;
aberto nos 2 lados opostos; dotado de 18 bandejas metálicas removfveis e
reposicionáveis, tanto horizontal quanto verticalmente.
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",

Estruturas laterais em compensado de madeira com 15mm de espessura revestido
com laminado melamrnico de alta pressão de O,Smm de espessura na face superior
e inferior;
Divisórias internas em compensado de madeira com lOmm de espessura revestido
com laminado melaminico de alta pressão de O,Smm de espessura na face superior
e inferior;
Tampo traseiro em compensado de madeira com lOmm de espessura revestido
com laminado melamrnico de alta pressão de O,Smm de espessura na face superior
e inferior;
Referência de cor : L 139 Platina - acabamento texturizado / F
Furação no tampo traseiro para 4 parafusos "B S".

7A31 ES - ESCANINHO(PADRÃo IIRGO)

Componentes:

Escaninho de madeira com dimensões SOO(L) x 660 (h) x 250 (p) mm, com 12 divisórias
aberta. Revestido com laminado melaminico.

(3.

169

antas
VALOR RECEelDO Pi AU1EiITIC~,CÁO RS 3.38

Na face oposta à da colocação dos pés, prever buchas para colocação de pinos
de travamento (cavilhas), necessários quando da utilização de dois escaninhos
sobrepostos. Essa utilização será a mais usual.
A montagem dos escaninhos deverá ser feita no local, podendo ocorrer montagem
de 2 escaninhos sobrepostos, escaninhos apoiados em superffcies planas
construfdas ou escaninhos fixados em alvenarias.
Fornecer 9 porta-etiquetas com aproximadamente lOcm de comprimento que
possam ser encaixados / colados nos topos encabeçados por fitas de polietileno,
permitindo a identificação dos 9 vãos de cada escaninho.
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. --.;

S I t!!!J' ~~'/~. / ",/fi
eli~ ~ ~~.

/lALOP ~08~C\"---- da 1f~
Arquivo de aço, 4 gavetas montadas sobre trilhos telescópicog I~e A" niWt~rtura '8(/~
total. Medindo 1335mm (altura) x 490mm (largura) x 670mm (profundidade. 7 UT5mrAl'iO

"1':;-'1 RSJ 7"
Caracteristicas: ovO

Chapa de aço SAE 1010/1020:
Corpo e estrutura intema em chapa 22 (Q,75mm);
Gavetas em chapa 24 (Q,60mm);
Trilhos telescópicos e guias em chapa 16 (l,50mm);
Haste de travamento de gavetas em chapa 16 (l,50mm);
Fechamento inferior (junto ao piso) em chapa 24 (O,60mm).
Puxadores em zamac no acabamento steel de 96mm.
Fechadura de tambor ciUndrico (mfnimo 4 pinos) com sistema de travamento
simultâneo das gavetas.
Chaves em duplicata.
Compressores para pastas em todas as gavetas.
Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga
metálica não ferrosa cromado ou niquelado.
Gavetas dotadas de corrediças providas de rolamentos de aço estampado 0= ., .•..
25mm / e= lOmm em número de oito por gaveta. ~.•
Pintura em tinta em pó hibrida Epóxi/Poliéster, eletrostática brilhante, polimeriza a
em estufa, espessura mfnima de 40 micrometros na cor CINZA.
Sapatas niveladoras em metal cromado com base de polipropileno injetado ~m .
dimensões 35mm x 3/8" xI" com chapa de fixação de 26mm x 35mm x 3/8".
Porca soldada internamente à base para fixação das sapatas. . • .} .••
Capacidade por gaveta: 40 a 50 pastas ou 55kg. h ~

Referência: I:)~~ I
Pandin - www.pandim.com.br - AP OF 4SCTC , .,.---' I •

171
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Estante em aço desmontável recebendo fosfatização, antioxidação e pintura esmalte
sintético com secagem em estufa de alta temperatura, cor cinza, composta por
cantoneiras perfuradas com abas iguais de 38mm e # 2 mm, com 6 prateleiras
variando entre 400 a 460 mm de profundidade para carga de até 150 kg, seu
comprimento entre 915 a 950 mm e sua altura entre 1.970 a 2.000 mm, reforço
lateral e de fundo.

Referências:
- Fiel
- Pandin - mod.. EP'6AR - 06 Prateleiras
- lsma - modo ESTANTEABERTA
- Beni Mobile

~~DESP
Tecnologia da Informaç3.0

7A.32 EM - ESTANTEMETÁUCADESMONTÁVELREFORÇADA(HMÁX. 2.l0m)

http://www.pandim.com.br
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7A,34 GR - GUARDA-ROUPADE AÇO UM MÓDULO Cf 4 PORTAS 7A,35 LAl - LIXEIRADE AÇO INOXIDÁVELFIXADANO PISO

Lixeira em aço inox n014 fixada no piso através de uma estrutura em chapa de
aço com pintura esmalte semi-brilho, cor preta.

174

Referências:
Inoxbrito
Karinox
Montinox

Desenhos:
Planta, cortes, vistas e detalhes reproduzidos do padrão Metrô 1 modelo EK-23,
código PP- 9.00.00.00/663-925

173

Guarda-roupas de aço chapa de 26 mm, com 4 portas com ventilação, recebendo
fosfatização, antioxidação e pintura esmalte sintético com secagem em estufa de
alta temperatura, cor cinza, e portas na cor laranja ou azul. Fechamento das portas
com dispositivo para cadeado individual.
Medidas de cada módulo variando entre 1.920 a 1990 mm de altura, 320 a 345
mm de largura e 410 a 430 mm de profundidade.

Referências:
Isma - ref. ST GR-202/4
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7A36 CLP - CESTO DE LIXO PARAPAPEL/ ÁREADE TRABALHO 7A37 CLat - CESTO DE LIXO PARABOX SANITÁRIOCOM TAMPA E PEDAL

176

CARACTERfsTICAS:
Lixeira de 10,51com balde interno, acionamento por pedal.
Acabamento em inox polido
Modelo a ser utilizado nos box dos sanitários;
Modelo deverá ser compatfvel com as dimensões disponíveis no box sanitário;
Para os sanitários de deficiente definir modelo com tampa vai-e-vem.

175

.7

Cesto de papel cilfndrico para área de trabalho, em polipropileno cor branca,
capacidade 13L, dimensões 0 230mm x 300mm de altura

Referência:
Marfinite H 30
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7A3B CLLt - CESTO DE LIXO PARA LAVATÓRIO DOS SANITÁRIOS COM TAMPA VAI-E-VEM 7A39 CLCd - LIXEIRA PARA COPOS DESCARTÁVEIS

Lixeira de 37,5 litros. com tampa vaivém, em inox polido.
Dimensões aproximadas: 71altura x 26,51argura x26.5 profundidade
Utilização: junto às bancadas dos sanitários I vestiários.

Caracterfsticas:
Capacidade para aproximadamente 470 copos de água e 170 copos de café.
Acabamento em inox polido.
Referência: "Só lixeiras", código cd634ip

/
/

178177
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7A40 CR - CADEIRADE RODAS 7A41 CAIXA DE SUGESTOESEM ACRluco

180

Caixa de sugestões (urna) em acrilico cristal transparente, com bolsa frontal para
encaixe de folheto • tamanho a4 vertical.
Dimensões da caixa: alt.330mm. x aba 30mm. x prof.80mm. x larg.245mm. com
tampa de correr e porta falder alt.200mm. x largo 220mm. x prof. 25mm. na parte
frontal e espessura 3mm.
Deverá ter furação que permita afixação em paredes. _ ""
Conforme modelo desenho em anexo.

Cadeira de roda em aço com pintura epóxi na cor preta, dobrável em duplo "X".
Apoio para braços.
Apoio para pés removfvel.
Aro de propulsão cromado
Acento reforçado com tiras especiais.
Almofadas em espuma para usuário de até 160 Kg.

REFERÊNCIAS:
"Baxmann Jaguaribe"
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7A43 DI - DISPLAYPARAPEDESTALDE FILA TAMANHO A4

~~DESP
Tec.nolozta da Inrormação

7A42 COl - COFREDE CHÃO ALTURA 1000 LARGURA450 PROFUNDIDADE400
EXTERNO

mm -
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182

Display em chapa de aço carbono e acrflico. fixação compatfvel com o pedestal
com sistema retrátil para orientação do fluxo de pessoas.

Referência:
Easyline TAMANHO A4

181

Cofre de chão revestido em aço com segredo e fechadura de segurança, com duas
prateleiras e duas gavetas.
Dimensão externa: Altura 1000 a 1100 / Largura 450 / Profundidade 400mm
Peso aproximado: 255Kg
Pintura: Cinza
Referência: Cofre W-100 - OFFICE
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7A44 DI3 - DISPLAYPARAPEDESTALDE FILATAMANHOA3 7.A.45 PE - PEDESTALPARAFILA COM FITA RETRÁTIL

CS0,

t
,\ '.

~)\
~

I <\ "

184

Sistema retrátil para orientação do fluxo de pessoas; pedestal composto por uma
base em ferro laminado envolvido por um anel protetor de borracha, corpo tubular
em alumfnio com acabamento em cromo, fita na cor preta.

Referência:
Easyline

••.J ""

183

Display em chapa de aço carbono e acrflico, fixação compatfvel com o pedestal
com sistema retrátil para orientação do fluxo de pessoas.

Referência:
Easyline TAMANHOA3
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7A46 PORTA BANNER 7A47 PF - PORTA FOLDER EM ACRfuco COM 4 BOLSAS TAMANHO A6

185

Referência:
1128 Adplast

Caracterfsticas Técnicas:
- Dimensões 200x100x400mm

Porta-folhetos quádruplo em acrfiico

185

t iMl£l.
I:Oi~S')E
S. Mi\)RE

Refer~ncia:
- Display Studio
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7A48 PF.l - PORTAFOlDER EM ACRfuco COM 1 BOLSATAMANHOAS 7A49 QUADRO DE AVISO 1,20 x l,50m

188

,)

Caracterfsticas Técnicas
Chapa em material zincado. tratamento antiferugem, pintur
Dimensões 120 x BOx 1 cm

Quadro metálico para fixação de informes com imas.

Referência:
Cortiarte

187

Porta folder A5 - (display) em acrflico cristal transparente - modelo dy445 - para
folhetos A5 - 21cm.altura x 15cm largura - vertical display "I": com 2,Omm de
espessura / bolso: 12cm altura x 15.5cm. largura x 2.5cm. profundo com 3,Omm. de
espessura.

Referência:
Acrildestac Ind. Com. ltda -EPP
Acrilmais
MJ Acrflico
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Relógio de parede com mecanismo a quartzo de alta precisão, disposto em caixa
de aço pintado na cor branca, fundo branco, diâmetro 45 cm, números em
algarismo arábicos.
Funcionamento com pilha comum para 1 ano.

7AS1 RG - RELÓGIODE PAREDE

Referências:
Dimep

CY
\

189

\

7ASO QUADRO BRANCO
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7A52 SUPORTEDE CPU (SCP1) ESlRElTO 7A53 SUPORTEDE CPU (SCP2) LARGO

DESCRiÇÃO
Suporte para CPU em chapa de aço nO 16 (1,52 mm) perfurada, fixado ao tampo
por meio de 6 parafusos auto-atarraxantes de 25 mm, cabeça panela. Os furos da
chapa deverão permitir perfeita ventilação da CPU. Tratamento anti-ferrugem e
acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca
texturizada. Tamanho: 100 x 400 x 400mm (LxHxP)

REQUISITOS
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos d abricaç o.
Na execução do mobiliário observar projeto
O suporte deverá ser instalado n mesas.
O produto não deverá apresent rebarba ou elementos cortantes.
Ao executar o suporte de CP verifica o modelo do equipamento a ser utilizado,
de forma que o mesmo sup e o se peso e esteja adequado às suas dimensões.

191

DESCRIÇÃO
Suporte para CPU em chapa de aço nO 16 (1,52 mm) perfurada, fixado ao tampo
por meio de 6 parafusos auto-atarraxantes de 25 mm, cabeça panela. Os furos da
chapa deverão permitir perfeita ventilaç1io da CPU. Tratamento anti-ferrugem e
acabamento de pintura com tinta a pó eletrostática, na cor cinza platina semi-fosca
texturizada. Tamanho: 180 x 400 x 400 mm (LxHxP)

REQUISITOS
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.
Na execução do mobiliário observar o projeto e
O suporte deverá ser instalado nas me ,-' .•.
O produto não deverá apresentar r arbas ou elemento cortantes.
Ao executar o suporte de CPU rificar o modelo~ó' equipamento a ser utiliza~{ ~
de forma que o mesmo suport o seu peso e e teja adequado às suas dimensõ~ ~

192
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7A54 ESPELHOPARASALA MÉDICA1,20 x O,BOm 7A55 MACA DE EXAME(INCLUSIVEESCADA)

194

Maca com estrutura em tubos de aço de 1 ~" esmaltada cor branca, com
ponteiras de PVC, leito estofado revestido de napa lavável, cor preta, cabeceira
móvel, dimensões lBOOx600xBOOmm.
Escadinha em estrutura tubular esmaltada com ponteiras de PVC, piso revestido de
borracha com bordas de alumfnio polido.

Referência:
MARCMIL271 e 256

193

Espelho
acabamento fosco, fundo em compensado Pinus com 3m
galvanizados.

Caracterrsticas:
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7A,56 BEBEDOURODE PRESSÃO(ACIONAMENTOLATERAL/ FIXAÇÃONA PAREDE) 7A,57 CAFETEIRAAUTOMÁTICA INDUSTRIALCOM CAPACIDADEPARA 20 (VINTE) UTROS.
COM 2 DEPÓSITOSDE 101 CADA
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Máquina automática de café com dois depósitos de água de 101 cada um,
totalizando a capacidade de produzir 201 por vez.
Equipamento cilfndrico em aço inox côa o café automaticamente, deverá possuir
sistema de segurança que interrompe o funcionamento no caso de falta de água.
Deverá acompanhar ainda suporte. aro coador, saco coador, mangueira e
recolhedor de impurezas.

Referência:
"Magicafé"

195

Bebedouro de pressão suspenso para fixação conforme alturas especificadas.
Deverão ser instaladas sempre duas peças lado a lado, sendo que uma com
altura adaptada para pessoas portadoras de necessidades especiais.

Caracterfsticas Técnicas
Capacidade de no mfnimo 300 pessoas por hora
Tampo em aço inox escovado com ralo sifonado;
Torneira de jato em plástico injetado com protetor bocal
Fornecer água gelada e natural;
Acionamento elétrico da torneira
Baixo consumo de energia

Referência:
BDF 300, IBBL
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7AS8 FOGÃO ELÉTRICO2 BOCAS 7AS9 FORNO DE MICROONDAS

Fogão Cooktop Elétrico 2 Bocas

198

-

.v J

Forno microondas 30 litros.
Capacidade - 30L

Dimensão Sem Embalagem (AxLxP)- 300xS39x420mm

Peso Sem Embalagem 16kg

Referências:
Microondas Brastemp AtiveI 30 litros
Forno Microondas - Cód. do produto: BMK45AE

197

Peso

-:i:::~.-:.:-Bo:~:.._.._---I~~:a~:l
Acendimento automático I Sim I
Voltagem I 220 V I
Altura 3.0 cm I
Largura I
Profundidade

Referências:
Fogão Brastemp BDG30A Cooktop Elétrico 2
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Trocador de fraldas suspenso para fixação conforme alturas especificadas.

200

- Capacidade de depósito de água: Mlnimo 3L
Filtro de carvão ativado
Ajuste de temperatura
Dimensões aproximadas: Largura: 31cm / Altura: 43cm / Profundidade: 33cm

Referência:
- ISSL FR600

199

""." '"'84

ErnTest°
" dos Santos

~e pe PI~U1ENi\C~CkORS 3.38

Caracterrsticas Técnicas
Peça em polietileno;
Com cinto de segurança;
Deverá suportar carga estática de até 11Okg

Referência:
Greice

- Koala -KB 100
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7A62 REFRIGERADOR DE DUAS PORTAS COM CAPACIDADE MfNIMA DE 400 LITROS COM

FREEZER
7A63 MARMITEIRO 100 MARMITAS SISTEMA BANHO-MARIA COM CAVALETE

Caracterfsticas;

Marmiteiro para 100 marmitas, sistema ele banho Maria, com 4 bandejas em aço
inox, estrutura (cavalete) em aço inox 430, elétrico, 110 ou 220v
Dimensões(CxP): 95x60cm,

Referência:
- "Rodrigues Alfano"

202201

Consumo aproximado de energia: 53kWh/mês
Capacidade do refrigerador: 3l7L aprox.
Capacidade do freezer. 86L aprox.
Capacidade total: 400L aprox.
Largura: 71 cm aprox.

- Altura: l,75m aprox.
Profundidade: 80kg aprox.

Referência:
- Brastemp Ative! BRM48NR

\ ,
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7A64 DISPENSERPARACOPO DESCARTÁVEL200ml 7A65 DISPENSERPARACOPO DESCARTÁVa 50ml

Suporte para copos descartáveis de 150 a 250ml, para fixação em parede, e com
sistema de liberação individual de copo por meio de alavanca. Possui tampa na
parte superior.

Suporte para copos descartáveis de café (50mO, para fixação em parede, e com
sistema de liberação individual de copo por meio de alavanca. Possui tampa na
parte superior.

CARACTERfsnCAS:
Cerca de 80 copos de 50ml
Tubo em acrnico e demais peças em polipropileno
Cor: branca
Dimensões aproximadas: Altura: 40cm I Largura : 18cm I Profundidade :

REFERÊNCIA:
"Poupa-copo para copo de café"
"Free cup interject" para copo de café

CARACTERfsTICAS:
Tubo em acrnico e demais peças em polipropileno
Cor: branca
Dimensões aproximadas: Altura: 40cm I Largura : 18cm I Profundidade: 8cm

REFERÊNCIA:
"Poupa-copo para copo descartável"
"Free cup interject" dispenser para copo decartável
"Suporte para copos descartáveis Pulire"

o
CD
W
W

,
203 204
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7.A.66 VARAL DE PAREDERETRÁTIL
7A67 CARROHIDRÁUUCO

206

2000
1100
530
180
80

Nylon I Poliuretano

Ca acidade de carga (kg)
Comprimento útil dos garfos (mm)
Largura externa dos garfos (mm)

Altura garfos elevados (mm)
Altura garfos abaixados (mm)

Rodas

Carro hidráulico 2,000 Kg - equipado com bomba hidráulica dotada de ponto
neutro. que evita a elevação involuntária da carga e possibilita operações
ergonomicamente adequadas em razão da suavidade do bombeamento.

Dimensões mfnimas:

205

.J'::... ••
~ ).,.~.1";1"'
.,,"\

Varal de parede retrátil com capacidade de carga mfnima de 7kg
- Cor branca

Quantidade de varetas: 5
Dimensão do produto aberto: 120x55x18cm
Dimensão do produto fechado: 120x18x6cm
Material: Aço
Referência: Maxeberhard
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7.A.68 DVl - DIVISÓRIACEGAh=l.lOm e=O,09m

Divisória cega modular com 90 mm de espessura e 1100 mm de altura, constitufda
por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado melamfnico de baixa
pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados.
Reférência de cor: L 139 Platina / Formiline ou similar:

ESTRUTURA
Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa
14 (l,98mm), montada sobre guias metálicas que garantirão o alinhamento da
divisória no piso e nas paredes. Prever a estabilidade do conjunto.
A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta
a pó eletrostática na cor cinza platina.
As junções de cantos serão em peças rfgidas, com acabamento epóxi eletrostática
na cor cinza platina. Haverão peças para a junção de cantos em 90°, em "T", e
junções nos 4 • conforme projeto, de forma que as faces visfveis não
apresentem f ações.

207

das tampas para a sarda de cabos é feita no local, em função da necessidade de
cada projeto especffico.
O rodapé deverá receber trata'mento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó
eletrostática na cor cinza platina.

DETALHESDE ACABAMENTO
O topo das divisórias e as faces laterais sem junção deverão ter uma régua de
acabamento em chapa metálica com pintura eletrostática na cor cinza platina, que
permitam a sua retirada e recolocação quando necessária.
Os cantos dos encontros entre as réguas de acabamento deverão receber arremate
com peça da mesma cor das réguas.
Os módulos dos painéis de fechamento serão colocados lado a lado, sem fresta
vertical entre eles.

REQUISITOS
O mobiliário deverá atender a norma da ABNT NBR 13964.
Apresentar laudo que comprovem os testes de resistência recomendados pela
norma da ABNT NBR14112.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.
Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem
utilizadas.

208



."

•



Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

das tampas para a saída de cabos é feita no local, em função da necessidade de
cada projeto especifico.
O rodapé deverá receber tratamento anti-ferruginoso e píntura com tinta a pó
eletrostática na cor cinza platina.

~DESP
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REQUISITOS
O mobiliário deverá atender a norma da ABNT NBR 13964.
Apresentar laudo que comprovem os testes de resistência recomendados pela
norma da ABNT NBR14112.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação,
Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem
utilizadas,

DETALHESDE ACABAMENTO
O topo das divisórias e as faces laterais sem junção deverão ter uma régua de
acabamento em chapa metálica com pintura eletrostátíca na cor cinza platina, que
permítam a sua retirada e recolocação quando necessária.
Os cantos dos encontros entre as réguas de acabamento deverão receber arremate
com peça da mesma cor das réguas.
Os módulos dos painéis de fechamento serão colocados lado a lado, sem fresta
vertical entre eles.
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Divi õ' cega modular com 90 mm de espessura e 1600 mm de altura, constituída
J strutura metálica e painéis de fechamento em laminado melamrnico de baixa
ão com 15 mm de espessura, em ambos os lados.
rencia de cor: L 139 Platina I Formiline ou similar:

cbP'"
,dOU"

EL DE FECHAMENTO
Painel em madeira aglutinada de média densidade (MDP ou MDF) com 15mm de
espessura revestido com laminado melamínico de baixa pressão <BP)em ambas as
'faces, com acabamento das bordas em fita de pvc de 1mm na mesma cor dos
painéis em todo o perímetro do painel.
O sistema de fixação dos painéis frontais possibilitará o saque frontal e individual
de cada painel de forma a pellllitir o acesso ao interior das divisórias. A fresta na
parte superior deverá ser o mínimo necessário para pellllitir esse saque frontal.

RODAPÉS
Rodapés metálicos com 200mm de altura, com tampas removíveis dos dois lados
do painel em chapa de aço nO 20 (O,95mm), com calhas independentes para o
cabeamento de lógica e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação

~~DESP
Tl!Cnologr.a dJi Inrorrtl:'\Ç50

7A69 DV2 - DIVISÓRIACEGAh=1.60m e=O,09m
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DETALHESDE ACABAMENTO
Os módulos dos .painéis de fechamento serão colocados lado a lado, sem fresta
entre eles.

REQUISITOS
O mobiliário deverá atender a norma da ABNT NBR 13964.
Apresentar laudo que comprovem os testes de estabilidade e resistência
recomendados pela norma da ABNT NBR14112.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.
Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem
utilizadas.

RODAPÉS
Rodapés metálicos com 200mm de altura, com tampas removfveis dos dois lados
do painel em chapa de aço nO 20 <O,95mm), com calhas independentes para o
cabeamento de lógica e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação
das tampas para a sarda de cabos é feita no local, em função da necessidade de
cada projeto espedfico.
O rodapé deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó
eletrostática na cor cinza platina.

na
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Divisória cega modular com 90 mm de espessura e 2140 mm de altura, constitufda
por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado melamfnico de baixa
pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados.
Referência de cor: L 139 Platina I Formiline ou similar:

ESTRUTURA
Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa
14 U,98mm), montada sobre guias metálicas que garantirão o alinhamento da
divisória no piso e nas paredes. Os elementos de caixilharia serão em perfis de
alumfnio extrudado, com mesmo acabamento da estrutura. Prever a estabilidade do
conjunto, considerando que os painéis não atingem o teto e os ambientes não
possuem forros.
A estrutura em aço everá re eber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta
a pó eletrostátic na cor cin platina.
As junções de antos serã em peças rfgidas, com acabamento epóxi eletrostática
na cor cinza platina. Hav rão peças para a junção de cantos em 90°, em 'T', e
junções no 4 lados, conforme projeto, de forma que as faces visfveis não
apresente fur

7A70 DV4 - DIVISÓRIACEGAh=2,14m e=O,09m





~~DESP
Tec:nologra da Inro,.,n;\ç50

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ ~~DESP
Tecnologia da InfomtAÇô\o

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

214

RODAPÉS
Rodapés metálicos com 200mm de altura, com tampas removlveis dos dois lados
do painel em chapa de aço nO 20 (O,95mm), com calhas independentes para o
cabeamento de lógica e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação
das tampas para a sarda de cabos é feita no local, em função da necessidade de
cada projeto especifico.
O rodapé deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó
eletrostática na cor cinza platina.

REQUISITOS
O mobiliário deverá atender a norma da ABNT NBR 13964.
Apresentar laudo que comprovem os testes de estabilidade e resistência
recomendados pela norma da ABNT NBR14112.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricaç1io.
Ao executar a furação nas calhas verificar os modelos das tomadas a serem
utilizadas.

DETALHESDE ACABAMENTO
Os módulos dos painéis de fechamento serão colocados lado a lado, sem fresta
entre eles.
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que frontal e individual

média densidade (MDP ou MDF) com 15mm de
melamínico de baixa pressão (BP) em ambas as

a d pv de 1mm na mesma cor dos

Divisória mista (cega e vidro) modular com 90 mm de espessura e 2140 mm de
altura, constitufda por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado
melamlnico de baixa pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados até a
altura de 1100 mm e vidro simples, temperado, # 6 mm acima dessa altura.
Referência de cor: L 139 Platina I Fonniline ou similar:

ESTRUTURA
Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa
14 (l,98mm), montada sobre guias metálicas que garantirão o alinhamento da
divisória no piso e nas paredes. Os elementos de caixilharia serão em perfis de
alumínio extrudado, com mesmo acaba tp da estrutura. Prever a estabilidade do
conjunto, considerando que os pain;Ln iÓ atingem o teto e os ambientes não
possuem forros.
A estrutura em aço deverá receb tr mento anti-ferruginoso e pintura com tinta
a pó eletrostática na cor cinza p.atin .
As junções de cantos serão em pe as rígidas, com acabamento epóxi eletrostática
a cor cinza platina. Haverão as para a junção de cantos em 90°, em 'T', e

junções nos 4 lados, confo p ojeto, de forma que as faces visfveis não
apresentem furações.

7.A.71 DV5 - DIVISÓRIAMISTA h=2,14m e=O,09m

a
c.D
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Divisória mista/ cega e vidro modular com 90 mm de espesura e 1600 mm de
altura, constitufda por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado
melamfnico de baixa pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados até a
altura de 1100 mm e vidro simples, temperado, # 6 mm acima dessa altura.
Referência de cor: L 139 Platina / Formiline ou similar.
-Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa
14 O,98mm), montada sobre guias metálicas, e elementos de caixilharia em perfis
de alumfnio extrudado. Prever a estabilidade do conjunto, considerando que os
painéis não atingem o teto e os ambientes não possuem forros.
A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta
a pó eletrostática na cor cinza platina.
Rodapés metálicos com 200mm de altura, com tampas removíveis dos dois lados
do painel em chapa de aço nO 20 (Q,95mm), com calhas independentes para o
cabeamento de lógica e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação
das tampas para a sarda de cabos é' I, em função da necessidade de
cada projeto especifico.

em
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Divisória cega modular com 50 mm de espessura e 1100 mm de altura, constitufda
por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado melamfnico de baixa
pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados, sem rodapé metálico para
passagem de cabeamento.
Referência de cor: L 139 Platina / Formiline ou similar.

ESTRUTURA
Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa
14 (l,98mm), montada sobre guias metálicas. Prever a estabilidade do conjunto.
A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta
a pó eletrostática na cor cinza platina.
As junções de cantos serão em peças de aço rfgido, com o mesmo acabamento
da estrutura. Haverão peças para a junção de cantos de 90°, em "T", e junções
nos 4 lados on orme projeto, de forma que as faces visrveis não apresentem
furações.

o



•



~~DESP
Tvcnolonla da Inrormi\ç50

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ ~~DESP
Te<:nologl •• da Inrorm:uj50

Caderno de Especificações Técnicas

Posto Poupatempo SANTO ANDRÉ

7.A.74 DP2 - PORTADUPLADE DMSÓRIA CEGAh=2,10 7.A.75 DP3 - PORTADE DIVISÓRIACEGAh=l,10m

218

Porta de abrir para divisória DV1 confeccionada com 35 0101 de espessura, quadro
de madeira maciça de la qualidade, miolo tipo colméia de papelão Kraft e
contraplacado em chapa dura de 3 0101, revestida com laminado melamrnico de
alta pressão.
Referência de cor I L 139 Platina - texturizado (Fórmica)
Batente: utilizado em vão pré-definido, de acordo com o projeto, confeccionado em
perfis de alumfnio extrudado. Deverá possuir ferragens para fixação nos montantes
internos. Receberá pintura eletrostática em pó, na cor cinza, referência de cor I
cinza OB - código C1964 (Epristinta).
Ferragens: cada porta terá duas dobradiças AI A cromadas e uma fechadura tipo
botão - chave com maçaneta cromada, para divisória, referência Lockwell.

217

o Porta composta por 2 folhas de abrir confeccionadas com 35 0101 de espessura,
quadro de madeira maciça de la qualidade, miolo tipo colméia de papelão kraft e
contraplacado em chapa dura de 3 0101, revestidas com inado melamfnico de
alta pressão.
Referência de cor I L139 Platina - texturizado (Fór 'ca)
Batente: utilizado em vão pré-definido, de acordo 001 projeto, confeccionado em
perfis de alumfnio extrudado. Deverá possui ~ superior e ferragens para
fixação nos montantes internos. Recebe ,nt a let stática em pó, na cor cinza,
referência de cor I cinza OB - có . o C1964 ( ri nta).
Ferragens: cada porta terá tr dobradiças I cromadas e uma fechadura tipo
botão - chave com maça a cromada, par . isória, referência Lockwell.

o
~ Porta dupla para divisórias DV4, DV5, DV6 e DV9.
~
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7.A.76 DP6 - PORTADE DIVISÓRIACEGAh=l,60m 7.A.n DV5a - DIVISÓRIAMISTAALTURAVARIÁVEL,DV5 ADAPTADA

)
.•... ..."

Divisória mista (cega e vidro) modular com 90 mm de espessura e altura variável,
constituída por estrutura metálica e painéis de fechamento em laminado melamínico
de baixa pressão com 15 mm de espessura, em ambos os lados até a altura de
1100 mm e vidro simples, temperado, # 6 mm acima dessa altura.
Referência de cor: L 139 Platina I Formiline ou similar:

ESTRUTURA
Estrutura composta por montantes e travessas em tubos e perfis de aço em chapa
14 (l,98mm), montada sobre guias metálicas que garantirão o alinhamento da
divisória no piso e nas paredes. Os elementos de caixilharia serão em perfis de
alumfnio extrudado, com mesmo acabamento da estrutura. Prever a estabilidade do
conjunto, considerando que os painéis não atingem o teto e os ambientes não
possuem forros.
A estrutura em aço deverá receber tratamento anti-ferruginoso c pintura com tinta
a pó eletrostática na cor cinza platina.
As junções de cantos serão em peças rígidas, com a
na cor cinza platina. Haverão peças para a junção e cantos em 90°, m 'T', e
junções nos 4 lados, conforme projeto, de f ma que as faces (
apresentem furações.

219

Porta de abrir para divisórias DV4, DV5, DV6 e DV9 com 35 mm de espessura,
confeccionada com quadro de madeira maciça de la qualidade, miolo tipo colméia
de papelão kraft e contraplacado em chapa dura de 3 mm, revestida com laminado
melamfnico de alta pressão.
Referência de cor I 1139 Platina - acabamento texturizado I Formiline ou similar.
Batente: utilizado em vão pré-definido, de acordo com o projeto, confeccionado em
perfis de alumfnio extrudado. Deverá possuir ferragens para fixação nos montantes
internos. Receberá pintura eletros tica em pó, na cor cinza, referência de cor I
cinza OB - código C1964 ristinta).
Ferragens: cada port erá três d9bradiças AI A cromadas e uma fechadura tipo
botão - chave co açaneta cromada, para divisória, referência Lockwell.
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O sistema de fixação dos painéis frontais possibilitará o saque frontal e individual
de cada painel de forma a permitir o acesso ao interior das divisórias. A fresta na
parte superior deverá ser o mfnimo necessário para permitir esse saque frontal.

RODAP~
Rodapés metálicos com 200mm de altura. com tampas removfveis dos dois lados
do painel em chapa de aço nO 20 (0.95mm). com calhas independentes para o
cabeamento de lógica e de elétrica ocupando toda a largura do painel. A furação
das tampas para a sarda de cabos é feita no local. em função da necessidade de
cada projeto específico.

- O rodapé deverá receber tratamento anti-ferruginoso e pintura com tinta a pó
eletrostática na cor cinza platina.

DETALHESDE ACABAMENTO
- Os módulos dos painéis de fechamento serão colocados lado a lado. sem fresta

entre eles.

ANEXO 8A
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COMUNICAÇÃO VISUAL

ESPEClFICAÇCES TtCNICAS
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REQUISITOS
O mobiliário deverá atender a norma da ABNT NBR 13964.
Apresentar laudo que comprovem os testes de estabilidade e resistência
recomendados pela norma da ABNT NBR14112.
Deverá ser apresentado protótipo, a critério da Prodesp, para aprovação técnica do
mobiliário.
Garantia de 3 anos para os defeitos de fabricação.
Ao executar a furação nas calhas verificar os a serem
utilizadas.
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ESPECIFICAÇOES TtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9,A,{ RELSLT. 177/2013 - DESKTOPS E SERVIDOR

Novembro/2013

PREÂMBULO

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela ro onente deverá
obrigatoriamente atender.

y
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9.A1.1.5 MEMÓRIARAM
a) Deverão ser fornecidos no mfnimo 4GBytes de memória RAM por computador.
b) Barramento de memória no mfnimo do tipo DDR3 1333MHz ou superior.

volátil e'...•

9.Al.l.6 CIRCUITOS INTEGRADOSDE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
(CHIPSET)

a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o
processador de no mfnimo 5gt/s, de acordo com o processador ofertado.

b) O chipset deverá suportar no mfnimo memória RAM do tipo DDR3 com frequência
igualou superior a 1333MHz e deverá ser capaz de operar com dois canais
simultâneos (dual channel memory).

c) Deverá possuir controladora SATA 111.
d) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatível com

o padrão ACPI versão 1.0 ou superior.

9.A 1.1.4 DO RESULTADO
a) Para fins de comprovação de desempenho, a PRODESPexecutará nos computadores

fornecidos, o SYSmark 2007 selecionando Official Run 3 utilizando'se do mesmo
procedimento especificado.

b) O fndice a ser considerado é o SYSmark 2007 Preview Rating e será calculado a
partir da média aritmética dos três valores gerados, desprezando-se a parte
fracionária.

c) O resultado do fndice SYSmark 2007 Preview Rating deverá ser igualou superior a
210.

d) A PRODESP poderá solicitar a qualquer tempo, o documento gerado com o
resultado obtido pelo SYSmark 2007 Official Run 3 do computador entregue, com a
indicação da configuração utilizada para o mesmo.

e) O computador a ser entregue, deverá estar de acordo com a configuração utilizada
nos testes, bem como com todas as especificações técnicas solicitadas.

9.A.1.1.7 PLACAMÃE (MOTHERBOARD)
a) O BrOS deverá ser do tipo Flash Memory,

eletricamente reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de vfdeo o no

que o computador for inicializado.
c) A inicialização do computador everá

usuário, via CDROM e/ou disco r . o,
através do recurso WOL (Wake on LA
Execution Environment).

d) Deverá possuir recursos
inicializar o computador
B105.

a) Deverão ser fornecidos Microcomputadores All-in-One novos, idênticos e sem uso
anterior. O modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de
encerramento, na data de entrega da proposta.

9.A.l.l.l PROCESSADOR
a) 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com

suporte à extensão 64 bits, com tecnologia de fabricação de 22 ou 45 nanômetros
e memória cache integrada ao processador.

b) Cache L2 e/ou L3 de no mfnimo 3M8ytes.
c) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do

sistema deverá ser de no mínimo de 5 GT/s (Gigatranfers por segundo).
d) Deverá ser comprovado o desempenho correspondente à pontuação mfnima de 210

obtida com software BAPCO SYSmark 2007 no modo customizado e selecionando o
cenário SYSmark 2007 Preview Rating, com 3 (três) interações, conforme
procedimentos especificados nos itens 2.2.1, 2.2.2 e 2.2.3.

e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia
compative! com o padrão ACPI versão 2.0 ou superior e deverá possuir controle
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

9.A.1.1.2 PROCEDIMENTOSPRELIMINARES
a) Formatar o disco rfgido com uma única partição NTFS, ocupando o espaço máximo

disponfvel.
b) Instalar o Windows 7 Professional versão original em Inglês.
c) Alterar em "User Accounts - User Account Control Settings" para "Never notify".
d) Instalar os drivers que serão fornecidos pelo fabricante para todos os dispositivos

de hardware, como chipset, vfdeo, som e rede.
e) Verificar se todos os dispositivos estão corretamente instalados no geren .

dispositivos.
f) Resolução de vfdeo deve ser a mfnima pedida no item 2.9 alfnea "d".
g) Desconectar cabo de rede e reiniciar o equipamento.
h) Não será permitido a instalação de qualquer driver que

segurança do windows para execução do teste.

a)
b)
c)
d)
e)

9.A.l.l DESKTOPALL-IN'ONE - CONFIGURAÇÃOI
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9Al.l.B PORTASDE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectores das portas de entrada/salda de sinal devem ser identificados

no padril.o de cores PC-99 System Design Guide, bem como pelos nomes ou
slmbolos.

b) No mlnimo 06 (três) portas USB versil.o 2.0 ou superior.
c) 01 (uma) porta da interface de rede padrão RJ45.

9.A.1.1.9 INTERFACEDE REDE
a) No mfnimo 01 (uma) interface de rede por computador.
b) Padrão PCI, on-board.
c) Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.
d) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicaçil.o de lOMbps ou

100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.
e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEEB02.3 para lObaseT

(Ethernet), IEEE B02.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE B02.3ab para
lOOObaseT(Gigabit Ethernet).

t) Deveril.o possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot Execution Enviroment
(PXE).

g) leds de sinalização para link e atividade;

9.A.1.1.10 INTERFACEDE REDEWIRElESS
a) No mlnimo 01 (uma) interface de rede wireless por computador;
b) Padrão PCI ou superior;
c) Faixa de frequência 2.4GHz a 2.4B35GHz;
d) Segurança WPA, WPA2;
e) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEEB02.l1b IEEE802.11g

e IEEEB02.11 n.

a)
b)
c)

d)

a)
b)

9A1.1.13 DISCO RfGIDO
a) No mlnimo 01 (um) disco rfgido por computador.
b) Tipo interno ao gabinete.
c) Disco rlgido padril.o SATA 111 ou superior.
d) Capacidade mfnima de armazenamento por disco de 500GBytes.
e) Velocidade de rotação mfnima de 5400rpm ou superior.
t) Taxa de transferência de dados de no mlnimo 600MBytes/s ou superior.
g) Tecnologia de pré-falha SMART(Self Monitor Analysis Report Test) incorporado.

9Al.1.14 UNIDADEÓPTICA DVD-RW
a) No mfnimo 01 (uma) unidade por computador.
b) Tipo interno ao gabinete.
c) Padril.o SATA ou tecnologia superior.
d) Deverá ser fornecido software para gravaçil.o de DVD e CD, compatfveis com os

padrões suportados pela unidade fornecida.

9Al.1.15 KIT DE ÁUDIO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de

som. 01 (um) Alto-falante por computador.
b) A controladora deverá possuir 01 (uma) salda amplificada para canais estereofônicos

e 01 (uma) entrada para microfone.
c) Deverá ser fornecido Alto-falante interno com amplificador de sinal, de modo a

eliminar o uso de caixas de som externas.

9.A1.1.16 WEBCAM
a) Deverá ser fornecido 01 (uma) webcam integrada por computador.
b) Resolução mfnima 1.3 Mpixel

9A1.1.17 lEITOR DE CARTÃODE MEMÓRIA
a) Deverá ser fornecido 01 (um) leitor de cartão de memória por computado
b) Compatfvel com cartões SD (Secure Digita0, MMC (MultiMedia Card).

9.A 1.1.18 TECLADO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) teclado por computador.
b) Teclado com conjunto de no mfnimo 104 tecla

função.
c) Compatibilidade com o padril.o ABNT Variant
d) Conector do cabo de sinal padril.o USB.

9.A 1.1.19 MOUSE
a) Deverá ser fornecido 01 (um) mouse por com
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b) Mouse tipo óptico com 3 botões, sendo 2 para seleção de objetos e 1 tipo scroll
para rolagem.

c) Resolução de no mlnimo 400dpi.
d) Conector do cabo de sinal padrão USB.

9.A.l.l.20 MONITOR DE VfDEO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) monitor de vfdeo integrado ao gabinete formando

único volume.
b) Tipo Matriz Ativa TFT LCD e tecnologia LED policromático de no mfnimo 20

polegadas.
c) Formato widescreen 16:9.
d) Resolução gráfica mfnima suportada de 1600 x 900 pixels.

9.A.1.1.21 GABINETEDA CPU
a) Gabinete tipo Ali in One.
b) Deverá possuir no mfnimo 01 (uma) baia para unidade óptica.
c) Deverá possuir no mfnimo 01 (uma) baia interna para disco rfgido.
d) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção para
prevenir o desligamento acidental do computador.

e) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador para
indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

9.A.l.l.24 AGENTEPARAGERENCIAMENTOE INVENTÁRIO
a) Para o gerenciamento e inventário do computador, deverá ser disponibilizado um

agente DMI ou WMI, o qual deverá informar no mfnimo o número de série, fabricante
e número do ativo fixo do equipamento em campo editável; modelo e frequência de
c10ck do microprocessador; quantidade de memória RAM instalada; tamanho total do
disco rfgido; versão da BIOS e do sistema operacional instalado.

9.A1.1.25 QUAL.lDADEDO EQUIPAMENTO
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido

por um órgão credenciado pelo INMETROou Certificado similar, comprovando que o
COMPUTADORestá em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information
Technology Equipment Including Elctrical Business Equipmentl, para segurança do
usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

b) Deve possuir identificação impressa com o nome do fabricante, modelo e número de
série, estas identificações não poderão ser feitas com etiquetas autoadesivas de

. fácil remoção ou danificação.

9.A.l.1.26 ACESSÓRIOS
a) Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e cabos para

o pleno funcionamento do mesmo.

.,

9.A1.2.l

9.A.1.1.27 ACONDICIONAMENTO
a) Os computadores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com

caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o
empilhamento e as vibrações.

9.Al.1.28 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas

as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração,
operação e administração.

a)

\ \

9.A.1.1.22 FONTE DE ALIMENTAÇÃO
a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa, bivolt com seleção

automática 100 - 240 VAC , capaz de sustentar a configuração máxima do
computador.

b) Deverá ser fornecido cabo de alimentação elétrica padrão brasileiro NBR
14136:2002, e deverá ser fornecido adaptador para tomada NEMA 5-15P.
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a) 01 (um) processador, padrão de arquitetura do processador xB6 de 32 bits com
suporte à extensão 64 bits, com tecnologia de fabricação de 32 ou 45 nanômetros
e memória cache integrada ao processador.

b) Frequência de c10ck real de no mlnimo de 1.1GHz por núcleo de processamento,
com 02 núcleos físicos.

c) Cache L2 e/ou L3 de no mfnimo 1MBytes.
d) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do

sistema deverá ser de no mInimo de 2.5 GT/s (Gigatranfers por segundo).
e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia

compatfvel com o padrão ACPI versil.o 2.0 ou superior e deverá possuir controle
automático para evitar superaquecimento que possa danificá-lo.

9.A.1.2.2 MEMÓRIARAM
a) Deverão ser fornecidos no mlnimo 4GBytes de memória RAM por computador.
b) Barramento de memória no mlnimo do tipo DDR3 1333MHz ou superior.

9.A.1.2.3 CIRCUITOS INTEGRADOSDE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
(CHIPSET)

a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o
processador de no mlnimo 2.5 GT/s (Gigatransfers por segundo).

b) O chipset deverá suportar no mlnimo memória RAM do tipo DDR3 com frequência
igualou superior a 1333MHz.

c) Deverá possuir controladora SATA 11,com no mlnimo 1 conector.
d) Deverá implementar mecanismos de redução de consumo de energia compatfvel com

o padrão ACPI versão 2.0 ou superior.

9.A.1.2.4 PLACAMÃE (MOTHERBOARD)E BIOS
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando

eletricamente reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de vfdeo o nome do fabricante do

que o computador for inicializado.
c) A inicialização do computador deverá ser realizada na s quência defini

usuário, via COROM e/ou disco rfgido, bem como supo ar pela plac
através do recurso WOL (Wake on LAN) compatlvel com o pad
Execution Enviroment).
Deverá possuir recursos
inicializar o computador
BIOS.

b) No mfnimo 04 (quatro) portas USB versão 2.0, com os conectores externos na cor
preta, sendo que 01 (uma) porta para monitor de vfdeo padrão DB15 VGA e 01
porta HDMI, compatfvel com o monitor de vfdeo ofertado neste item.

c) 01 (uma) porta da fnterface de rede padrão RJ45, com conector externo na cor
preta quando a interface de rede Ethernet for on-board.

9.A.1.2.6 INTERFACEDE REDE
a) No mfnimo Ol(uma) interfaces de rede por computador.
b) Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOL) e Pré-boot Execution Enviroment

(PXE).
c) Padrão PCI, on-board e/ou off board.
d) Interface de rede padrão Gigabit Ethernet.
e) Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de lOMbps ou

100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.
f) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE B02.3 para lObaseT

(Ethernet), IEEE B02.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE B02.3ab para
1000baseT (Gigabit Ethernet).

9.A.1.2.7 INTERFACEWIRELESSLAN
a) No mlnimo 01 (uma) interface Wireless LAN por equipamento.
b) A interface Wireless LAN deverá estar interna ao gabinete do equipamento.
c) Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE802.11 b/g/n

9.A.1.2.B CONTROLADORADE VfDEO
a) 01 (uma) controladora de vfdeo por computador.
b) Controladora onboard ou offboard com capacidade para controlar no mlnimo 2

monitores de video compatfvel com padrão VGA ou superior.
c) Tamanho de memória de vldeo de no mlnimo 256MBytes, com mecanismo de

alocação dinâmica ou não da memória RAM do sistema. Caso a alocação seja
efetuada de forma dinâmica, o mesmo deverá permitir que parte da memória RAM
do sistema seja alocada para vfdeo, à medida que seja necessária e liberada
quando não estiver sendo usada.

d) Resolução gráfica mlnima de 1600 x 900 pixel.
e) Deverá ser compatfvel com DirectX lO, para suportar o Windo
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c) Di'sco rfgido padrão SATA 11ou superior.
d) Capacidade mlnima de armazenamento por disco de 320GBytes.

c) O computador deverá ser fornecido com drivers em mfdia ótica para a interface de
rede, controladora de vfdeo, controladora de disco e demais componentes.

9.A.1.2.11 KIT DE ÁUDIO
a) Deverá ser fornecido 01 (um) Kit de Áudio composto por 01 (uma) Controladora de

som.
b) A controladora deverá possuir no mfnimo 01 porta para áudio e 01 porta para

microfone.

9.A.1.2.16 QUALIDADEDO EQUIPAMENTO
a) O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do

fabricante, modelo e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada
com etiquetas de fácil remoção ou danificação.

TIPO DE SERVIDOR9A1.3.l

9.A 1.2.18 ACESSÓRIOS
a) Deverão ser fornecidos junto com o computador, todos os acessórios e cabos para

o pleno funcionamento do mesmo.
b) Deverá ser fornecido Dl cabo HDMI de no mfnimo 1,2 metros de comprimento para

cada equipamento.
c) Devera ser fornecido Dl suporte VESA para cada equipamento

9.A1.2.19 ACONDICIONAMENTO
a) Os computadores e os acessórios devem estar acondicionados em embalagens com

caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o
empilhamento e as vibrações.

9.A.1.2.20 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência, contendõ todas

as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, confi ração,
operação e administração.

a) Deverão ser fornecidos Servidores

9.A1.2.17 CERT~FICAÇÃOANATEL
a) Deve ser comprovado que a interface de rede Wireless ofertada é homologado pela

ANATEL, conforme resolução nO242 de 30 de novembro de 2000. Deve ser indicado
no site oficial da ANATELo documento de comprovação

b) A certificação/homologação do produto ofertado deverá constar no site da Anatel
Agência Nacional de Telecomunicações

http:LLsistemas.aoateLgm-.brLsgchLconsull.aLhomo10gacaoLtela.asp?sisqsmolulo=lQ199.

9.A.1.2.13 LACREDE SEGURANÇA
a) O computador deverá ser fornecido lacrado com etiqueta autoadesiva antiviolação

(VOID).

9.A.1.2.15

9.A.1.2.12 GABINETEDA CPU
a) Gabinete tipo USFF (Ultra Small Form Factor), permitindo a utilização na posição

horizontal e vertical sem comprometer os componentes internos e o funcionamento
do computador.

b) O gabinete deverá possuir abertura para ventilação.
c) O computador deve possuir botão liga/desliga e deve ser desligado por software

mantendo pressionado o botão, o qual deve possuir dispositivo de proteção para
prevenir o desligamento acidental do computador.

d) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do computador para
indicar e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo.

e) Dimensões máximas do gabinete 200mmx200mmx72mm (largura x profundidade x
altura).

b)

9.A.1.2.14 FONTE DE ALIMENTAÇÃODA CPU
a) Deverá ser fornecida 01 (uma) fonte de alimentação externa.
b) Faixa de tensão de entrada de 1l0VAC a 220VAC à 60Hz, com seleção automática

de tensão.
c) Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia

plugue padrão NBR 14136 (novo).
d) Deverá ser fornecido adaptador para cada cabo de alimentação forneci

novo padrão NBR 14136 para o padrão NEMA5-15P.

a)

http://http:LLsistemas.aoateLgm-.brLsgchLconsull.aLhomo
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a) Servidor tipo Monoprocessado de arquitetura x86 com 1 processador com tecnologia
de até 8 Core por processador físico (Octa_Core).

b) Gabinete tipo rack padrão 19 polegadas com altura máxima de lU.

9.A.1.3.2 PROCESSADOR
a) O servidor deverá ser fornecido com 01 processador com tecnologia de até 8 Core,

originalmente projetado para servidores.
b) Padrão de arquitetura do processador x86 de 32 bits com suporte à extensão 64

bits, com tecnologia de fabricação de 32 ou 45 nanômetros.
c) A Memória cachê L2 e/ou L3 deverão estar integrados ao processador.
d) A velocidade do barramento de comunicação do processador com o restante do

sistema deverá ser de no mfnimo de 5.8GT/s (Gigatranfers por segundo).
e) O processador deve implementar mecanismos de redução de consumo de energia

compatfvel com o padrão ACPI v.2.0 e controle automático para evitar
superaquecimento que possa danificá-lo.

9.A.1.3.3 PERFORMANCE
a) O servidor ofertado deverá ter lndice SPECint_rate_base2006auditado de no mfnimo

180 para um processador de tecnologia até 8 Core.
b) Caso o servidor ofertado esteja auditado com mais que um processador de

tecnologia de até 8 Core, deverá ser aplicada a fórmula SPECinlJate_base2006
estimado = SPECintJate_base2006 auditado • (número de processadores ofertado /
número de processadores auditado), sendo que o processador ofertado deverá ser
idêntico ao processador auditado e o Indice resultante do SPECintJate_base2006
estimado não poderá ser inferior ao exigido neste item.

e) Caso servidor ofertado não esteja auditado com a mesma frequência de clock
ofertado, será aceita, sem penalidades, Indice estimado do SPECintJate_base2006,
desde que seja utilizado para calculo, índice auditado de SPECinuate_base2006 do
mesmo modelo do servidor ofertado porém com características técnicas idênticas ou
superiores em core's e frequência de clock em relação ao ofertado. Para este caso,
deverá ser aplicada a fórmula:
SPECinlJate_base2006 estimado = SPECinlJate_base2006 auditado • (frequência de
clock ofertado / frequência de clock auditado).
Não será aceito para cálculo, lndice SPECinuate_base2006 auditado de
cuja frequência de clock seja inferior à frequência de clock ofertado.

f) Para fins de cálculo, deverá ser considerado duas casas decimais após a vi
g) Os Indices SPECintJate_base2006 utilizados como referências serão v .

ao site Internet www.spec.org - Standard Performance Evaluation orati n
h) Não serão aceitas estimativas para modelos de s Or1lRJN~ ~t1N

Standard Performance Evaluation Corporation - SP ílR~ O 14~~ . 431-7422
utilização de servidores em cluster, bem como ImJtj;tl.~~tl~ t 'orillJbe

có
llA~m. sente pia

ao mínimo solicitado nesta configuração. racomo origm. fé
\

9.A.1.3.4 MEMÓRIARAM
a) Deverão ser fornecidos no mfnimo 16 GBytes de memória RAM por servidor.
b) Módulos de memória com tamanho mlnimo de 4GBytes.
c) O servidor deverá suportar escalabilidade de memória de no mlnimo 128GBytes e

deverá permitir crescimento de no mlnimo o dobro ao solicitado sem a necessidade
.de substituições dos módulos de memória instalados.

d) No mínimo do tipo DDR-3 RDIMM de 1333MHz ou superior, com suporte a correção
de erros ECC.

9.A1.3.5 CIRCUITOS INTEGRADOS DE CONTROLE AUXILIAR DO PROCESSADOR
(CHIPSm

a) O chipset deverá suportar velocidade do barramento de comunicação com o
processador de no mfnimo de 5.8GT/s.

b) O chipset deverá suportar no mlnimo memória RAM do tipo DDR-3 ECC com
frequência igualou superior a 1333MHz.

c) Controlador de memória deverá suportar correção de erro de 1 bit e detecção de
erro de 2 bits (ECC).

d) No caso de falha de qualquer um dos processadores, o servidor deverá executar
automaticamente reinicialização, sem necessidade de intervenção manual.

e) Barramentos de comunicação baseados no padrão PCI-Express
f) Deverá implementar mecanismos. de redução de consumo de energia compatfvel com

o padrão ACPI versão 2.0.

9.A1.3.6 BIOS
a) O BIOS deverá ser do tipo Flash Memory, utilizando memória não volátil e

eletricamente reprogramável.
b) Deverá mostrar no monitor de vldeo o nome do fabricante do servidor sempre que

o servidor for inicializado.
e) Deverá suportar qualquer data superior ao ano 2010.
d) A inicialização do servidor deverá ser realizada na sequência definida pelo usuano,

via CDROM e/ou disco rlgido, bem como pela placa de rede através do recurso
WOL (Wake on LAN).

e) Deverão possuir recursos de controle de permissão através de senhas, uma para
inicializar o servidor e outra para acesso e alterações das configurações do

9A1.3.7 SLOTS PCI
a) Padrão 64bit PCI-Expressou superior.
b) O servidor deverá disponibilizar no mínimo

de todas as caracterfsticas solicitadas

9A1.3.8 PORTASDE COMUNICAÇÃO
a) Todos os conectores das portas de

pelos nomes ou slmbolos.

http://www.spec.org
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b) No mrnimo 04 (quatro) portas USB versão 2.0.
e) 01 (uma) porta para monitor de vídeo padrão DB15 VGA porto
d) 02 (duas) portas RJ45 para rede Gigabit Ethernet.
e) 01 (uma) porta LC short wave para rede SAN Fibre Channel.

9.A.l.3.9 CONTROLADORADE VfDEO
a) 01 (uma) controladora de vrdeo por servidor.
b) Tamanho de memória de vrdeo de no mfnimo 8MBytes.
c) Resolução gráfica de 1024 x 768 pixels.

9.A.1.3.l0 CONTROLADORADE DISCORfGIDO(RAIO)
a) No mfnimo OI controladora para controle dos discos rfgidos.
b) Onboard e/ou offboard padrão PC/-Expresso
e) Deverá possuir canais suficientes para o controle dos discos rfgidos solicitados.
d) Padrão SAS ou superior.
e) Memória cachê implementada na controladora com no mfnimo de 256MBytes com

bateria (baUery-backed cache) ou flash para gravação.
t) Taxa de transferência de dados de no mfnimo 6Gbps por canal.
g) Deverá suportar a implementação dos nrvels de RAIOO + 1 ou lO, I, 5 e 6.
h) Deverá possibilitar a implementação de no mrnimo 8 (oito) drives lógicos.
I) As funcionalidades de array devem ser implementáveis e configuráveis por hardware

através de utilitário especifico.

a) No mfnimo 02 discos rrgídos por servidor.
b) Tipo hot pluggable de perfil de no máximo 2 J.2 polegadas.
e) Capacidade mfnima de armazenamento por disco de 300GBytes.
d) Disco rrgido padrão SAS de 6Gbps ou superior
e) Velocidade de rotação mfnlma de 10.000rpm.
t) Tecnologia de pré-falha SMART (Self Monitor Analysis Report Test) ou equivalente

incorporado.

9.A.1.3.13 UNIDADEDE LEITURADE DVDROM
a) No mrnimo 01 (uma) unidade de leitura de DVDROM por servidor.
b) Tipo interno ao gabinete.
e) Taxa de transferência de leitura no mfnimo de 8X para DVDROM e de 24X para

COROM.

9.A.1.3.l4 GABINm DA CPU
a) Gabinete tipo rack com altura máxima de lU.
b) Deverá possuir no mrnimo 4 baias tipo "hot pluggable" de 2,5 para disco rfgido hot

pluggable.

e) Deverá possuir display ou leds acoplados no painel frontal do servidor para indicar
e permitir monitorar as condições de funcionamento do mesmo indicando alertas e
falhas de hardware.

COMPATIBILIDADES9.A.1.3.17

9.A.1.3.l5 FONTE DE ALIMENTAÇÃODA CPU
a) O servidor deverá ser fornecido com todas as fontes de. alimentação principal e hot

pluggable, necessárias para o funcionamento na sua configuração máxima.
b) O servidor deverá ser fornecido com todas as fontes de alimentação redundantes e

hot pluggable, para automaticamente substituir fonte de alimentação principal em
caso de falha, mantendo assim o seu funcionamento.

c) Faixa de tensão de entrada de 100VAC à 240VAC à 60Hz, capaz de sustentar a
configuração máxima do servidor.

d) Deverá ser fornecido cabo para cada fonte de alimentação de energia elétrica com
plugue 2P+T, padrão NEMA 5-15P ou padrão NBR 14136 (novo). Caso seja fO.lJlecido
cabo com plug no padrão NBR 14136 (novo), deverá ser fornecido ad ....,.am
cada cabo, do novo padrão NBR 14136 para o padrão NEMA 5-1

a)

DISCO RfGIDO

9.A.1.3.l1 INTERFACEDE REDElGE
No mfnimo 04 portas de rede por servidor.
Padrão de conecto r RJ45.
Padrão Integrada e/ou se offboard deverá ser no mínimo padrão de barramento
PC/-Expresso

Interface de rede padrão Gigabit Ethernet com recurso de aceleração por hardware
para processamento de fluxo de dados "coprocessador integrado", como a
tecnologia TOE (TCP/IP Offload Engine) ou equivalente.
Deverá operar automaticamente nas velocidades de comunicação de lOMbps
100Mbps ou 1000Mbps, bem como no modo full-duplex.
Compatibilidade funcional e operacional com os padrões IEEE802.3 para 1
(Ethernet), IEEE 802.3u para 100baseTX (Fast Ethernet) e IEEE 80
1000BaseT (Gigabit Ethernet).
Deverão possuir recursos de Wake on LAN (WOU.
Suporte à VLAN e link Agregation.
Implementar a funcionalidade de Receive Side Scal'

9.A.1.3.l2

a)
b)
c)

d)

O e)c.o
OJ t)

I-'"

~

g)
h)
j)
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a) O servidor e todos os seus periféricos deverão ser compatfveis com os sistemas
operacionais Windows 2012 Server, Red Hat Enterprise Linux 6, Suse Linux Enterprise
Server 11 e versões superiores para as arquiteturas de processadores 32 e 64 bits,

b) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da
Microsoft para o sistema operacional Windows Server 2012 e/ou superior a ser
comprovado através do link bup:LLwwyLwindowsseDlercatalog.com.

c) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility lisO da
Red Hat para o sistema operacional Red Hat Enterprise Linux 6 e/ou superior a ser
comprovado através do Iink https'/Ihar.dware redhall:.om.

d) O servidor ofertado deve estar certificado no HCL (Hardware Compatibility List) da
Novell para o sistema operacional Suse Linux Enterprise Server 11 e/ou superior a
ser comprovado através do link bttp:L!--WWW.Suse.comLLy..ess.eaa:bL5.eaa:bJsp.

e) O servidor ofertado deverá estar certificado no HCL da VMWare para o software de
virtualização VMware Infrastructure - ESXi Server 5.1 e/ou superior a ser
comprovado através do link
bttp;~VI1JWate.c.om/.Leso.utcesLc.omp.atibilityLseaa:b.pbpr.

O As interfaces de rede do servidor ofertado deverão estar certificados no HCL da
VMWare para o software de virtualização VMware Infrastructure - ESXi Server 5.1
e/ ou superior, a ser comprovado através do link
hIIp' / /www vmware.com/resourcesLcompat ibility /seaa:b.pbp7deviceCatcgQl}'.:ia.

9.A.1.3.l8 DRIVERS
a) Deverá ser fornecido, obrigatoriamente, junto com o servidor, CD de inicialização

contendo o programa de inicialização e configuração do servidor, para as versões
dos sistemas operacionais citados no item "Compatibilidade com Sistema
Operacional" e próprio para o servidor ofertado, o qual deverá conter todos os
drivers (interface de rede, controladora de disco rfgido, controladora de vídeo e
demais componentes que o acompanham) possibilitando ao usuário facilidades na
instalação do sistema operacional.

O b) Não serão aceitos para atendimento deste item, CD contendo somente os drivers.

~w

b)

c)

e) Deve permitir acesso remoto a console (teclado, mouse e monitor) no modo gráfico
do sistema operacional ou quando o mesmo estiver inoperante;

O Deve informar o status do equipamento indicando componentes com falha e log de
ocorrências;

g) Deve permitir a configuração remota e boot do equipamento através de driver virtual
(CD, DVD, Floppy) localizado em estação remota;

h) Deve permitir a ativação e desativação do servidor (power on/otO mesmo em
condições de indisponibilidade do sistema operacional;

j) Disponibilizar solução cliente-servidor de software de gerenciamento (cliente/agente e
console/gerent~. A solução deve ser compativel com o padrão IPMI 2.0 e suportar,
no mfnimo, os seguintes recursos:

j) Permitir o gerenciamento centralizado dos servidores através de interface WEB;
k) Realizar inventário de hardware, BIOS, firmware e drivers e armazená-lo em

repositório de forma a possibilitar relatórios customizados;
I) Possuir recurso de update de BIOS, Firmware e Drivers através de repositório de

update;
m) Permitir o monitoramento de performance e consumo de energia dos servidores;
n) Emitir alertas de falha de hardware e permitir a criação de filtros de alertas isolados

e notificação por e-mail;
o) Suporte aos padrões SNMP, DMI e IPMI;
p) Compatibilidade com os sistemas operacionais Windows, Linux;
q) Descoberta e monitoração de VMware ESX e descoberta de máquinas virtuais

Windows e Linux.

9A1.3.20 QUALIDADEDO EQUIPAMENTO
a) Deverá ser entregue Certificado ou Relatório de Avaliação de Conformidade emitido

por um órgão credenciado pelo INMETROou Certificado similar, comprovando que o
SERVIDORestá em conformidade com a norma IEC 60950 (Safety of Information
Technology Equipment Including Eletrical Business Equipmentl, para segurança do
usuário contra incidentes elétricos e combustão dos materiais elétricos.

b) O produto ofertado deverá possuir identificação impressa com o nome do
fabricante, modelo e número de série. Tal identificação não poderá ser realizada
com etiquetas de fácil remoção ou danificação.

a)

9A1.3.22 ACESSÓRIOS
a) Deverão fornecer junto ao servidor, kit de trilh

cabos para fixação dos servidores em racks

http://bttp:L!--WWW.Suse.comLLy..ess.eaa:bL5.eaa:bJsp.
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b) O kit de trilhos para fixação e braço metálico organizador de cabos deve ser
retrátil. permitindo o deslizamento do servidor a fim de facilitar a manutenção do
equipamento.

9.A.1.3.23 ACONDICIONAMENTO
a) Os servidores e os acessórios deverão encontrar-se acondicionados em embalagens

com caixa e calços de proteção especialmente desenvolvidos para suportar o
empilhamento e vibrações.

9.A.1.3.24 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Deverão ser fornecidos manuais técnicos do usuário e de referência contendo todas

as informações sobre os produtos com as instruções para instalação, configuração,
operação e administração.

ESPECIACAÇÕES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

'9.A.2 RELSLT.178/2013 - IMPRESSORAS

novembro/2013

PREÂMBULO

[SPEClFICAÇOES TÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
minimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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9.A.2.lIMPRESSORALASEROU LEDMONOCROMÁTICA- CONFIGURAÇAOI

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas. idênticas e sem uso anterior. O modelo
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na
data de entrega da proposta.

9.A.2.l.l TIPO DE IMPRESSORA
a) Impressora monocromática A4, com tecnologia Laser ou LED.

b) Fornecer l(uma) bandeja adicional para formulário personalizado medindo: 280 X
181 mm (A1t X Larg), 120 g/m2, devendo a mesma suportar no mfnimo 500
(quinhentas) folhas padrão M.

9A2.l.6 GABINETE
a) O gabinete da impressora deverá possuir display de cristal lfquido para exibição de

status operacional;
b) O nfvel da tensão de alimentação deverá ser de 115 v a 60 Hz, com tolerância de

+1- 10% sem o uso de adaptadores de tensão.

9.A.2.1.9 DOCUMENTAÇAOTÉCNICA
a) Ao entregar o produto, fornecer manual técnico do usuário e de referência com

todas as informações sobre produto, instruções para instalação, configuração e
operação - em português.

9.A.2.2.2 CARACTERfSTlCASTÉCNICAS
a) Sistema de impressão em papel térmico;
b) Velocidade de impressão mlnima de 200 mm/s;
c) Resolução mínima de 180 ppp;

9.A.2.2.l TIPO DE IMPRESSORA
a) Térmica direta para impressão de (Chamada

integralmente compatível com o mesmo.

9.A.2.2IMPRESSORATÉRMICA- CONFIGURAÇAOIV

a) Deverão ser fornecidas impressoras novas, idênticas e sem uso anterior. O modelo
ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento, na
data de entrega da proposta.

9A.2.1.7 ACESSÓRIOS
a) Fornecer para cada impressora cabo de alimentação e cabo USB, para conexão da

impressora ao computador.

9.A.2.1.8 SUPRIMENTOADICIONAL
a) Entregar para cada impressora toner suficiente para imprimir 20.000 páginas a 5%

de cobertura em papel A4. O mesmo deverá estar em conformidade com a Norma
ISO I IEC 19752, original do mesmo fabricante da impressora, 100% novo e de
primeiro uso, e não sendo aceito em hipótese alguma, produto remanufaturado,
reciclado, recondicionado ou pirateado.

CARACTERfsTICASTÉCNICAS
nominal de impressão mínimo de 52 (cinquenta e duas) PPM (M ou

9.A.2.l.3 INTERFACEDE COMUNICAÇAO
1 (uma) interface de comunicação USB versão 2.0 ou superior, e l(uma) interface
Ethernet com detecção automática para as velocidades de 10/100Mbps BaseT.

9.A.2.1.2
a) Velocidade

Carta);
b) Processador com velocidade mfnima de 600 Mhz;
c) Resolução mfnima de 1200 X 1200dpi;
d) Possuir dispositivo automático que permita a impressão frente e verso (Duplex);
e) Possuir no mínimo 128 (cento e vinte e oito) Mbytes de memória, expansfvel a 320

(trezentos e vinte) Mbytes no mfnimo;
f) Com recurso que permita impressão a partir de Pen-Drive via painel do operador

sem a necessidade de um PC conectado;
g) Volume mensal de impressão suportado deverá ser de no mfnimo 225.000 paginas;
h) Entregar para cada impressora 01 (um) Kit de cartucho de toner Preto;
j) Suportar linguagem da impressora PCL 5, PCL 6, Post Script 3 e PDF;
j} Compatfvel com os sistemas operacionais Linux, Windows XP Profissional e 7 ou

mais recente;
k) Possuir recurso para impressão confidencial;
I) Possuir suporte a impressão frente e verso da FIC (Ficha de Identificação Civil) de

120 g/m2 e que possui medida personalizada: 280 x 181 mm (AlI. X Larg,) com
serrilha.o

c.o
O')

~ a)

/~
a)
b)
c)
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d) Cam na minima 4 (quatro.) Kbytes de memória au buffer de recepção.;
e) Suparte ao. usa de babinas térmicas cam papel de 56 au 57 au 58 mm de largura;
f) Passuir recurso. de avança de papel Line Feed e LEDs para sinalização. de ligada e

falha;
g) Deve supartar as canjuntas de caracteres; Cade Page 437, 850, 858 e 860;
h) Deve supartar as códigas de barras: intercalada 2 de 5, ITF, EAN-13/8, Cade 39, 93

e 128, cadebar e UPC-A;
j) Deve permitir a traca de babina sem a usa de ferramenta;
j) Passuir guilhatina cam carte autamática de na mfnima 1 (um milhão.) de cartes em

papel recamendada pela fabricante da impressara;
k) Impressão. de caracteres claros e individuais, que não. sejam canflitantes (cama

exemplas, "O" - zero sem carte diaganal -, letra "O" bem redanda, letra "M" que
não. se canfunda cam a letra "H" e vice-versa, letra "I" diferente da número. "1",
entre autros);

I) Passuir driver campatfvel cam as sistemas aperacianais Windaws XP Profissianal,
Vista e 7 au mais recente;

m) Passuir fante de alimentação. cam faixa de tensão. de 115 / 220 valts a 60hz, cam
talerância de +/- 10% (ajuste autamática).

9.A.2.2.3 INTERFACEDE COMUNICAÇÃO
a) Passuir l(uma) interface de camunicaçãa USB versão. 2.0 e l(uma) serial padrão.

RS232C.

9.A.2.2,4 ACESSÓRIOS
a) Farnecer para cada impressara cabo. de alimentação., serial e USB;
b) Saftwares e drivers necessárias para a instalação., canfiguraçãa e diagnóstico. da

impressara.

9.A.2.2.5 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Cada impressara farnecida deverá canter um canjunta de manual técnica cantenda

tadas as infarmações sabre a equipamento. cam as instruções para instalação.,
canfiguraçãa, aperaçãa e diagnóstico..

9.A2.3 MULTIFUNCIONALLASEROU LED COLORIDOA3 - CONfiGURAÇÃOV

a)

9.A.2.3.1 TIPO DE MULTIFUNCIONAL
a) Calarida cam tecnalagia Laser au LED.

9.A2.3.2 CARACTERfsTICASTÉCNICAS
a) Cam funções de impressara, capiadara, scanner e fax;
b) Cam HD de na mfnima 160 GB para a recurso. de impressão. segura;
c) Memória m!nima de 1 GB 0024 Mbytes);
d) Linguagens de Impressão. PCL5/6 e PastScript 3;
e) Valume mensal de impressão. supartada mfnima de 100.000 páginas;
f) Passuir dispasitiva autamática que permita a impressão. frente e versa (Duplex);
g) Passuir radfzia cam trava a fim de facilitar a lacamaçãa e instalação. da

equipamento.;
h) Cam alimentadar autamática de falha (ADF), cam capacidade para na mfnima 100

(cem) falhas (telter/M, 75g/m2);

i) Entregar para cada equipamento. 01 (um) Kit de Cartuchas de Taner campasta das
seguintes cares: Preta, Ciana, Magenta e Amarela;

j} Campatfvel cam as sistemas aperacianais Windaws XP Prafissional e 7 au mais
recente.

9.A2.3.3 VELOCIDADEDE IMPRESSÃO
a) Resaluçãa mfnima real de 600 X 600dpi;
b) Velacidade naminal de impressão. mínima de 30 (trinta) ppm em preta e 30 (trinta)

ppm em car (M au Carta).

9.A.2.3,4 SCANNER
a) Farmata máxima das ariginais A3;
b) Resaluçãa de na mfnima de 300dpi;
c) Velacidade de digitalização. mfnima de 30 ipm a 200dpi (preta au car);
d) Permitir 256 (duzentas e cinquenta e seis) tans de cinza para digitalização.;
e) Calarida cam a recurso. de encaminhamento. para pasta em rede e e-mail nas

farmatas TIFF e JPEG.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

9.A2.3.6 FAX
a) Resaluçãa mfnima de 200 dpi;
b) Velacidade de na mfnima 33.6 KBps;
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c) Imprimir relatório de transmissão e recebimento;
d) Permitir o envio de fax direto da estação de trabalho.

a) Fornecer para cada equipamento cabo de alimentação, USB e RJ lI, para o bom
funcionamento do multifuncional.

9.A.2.3.7 INTERFACEDE COMUNICAÇÃO
a) l(uma) interface de comunicação USB versão 2.0 ou superior e l(uma) interface

Ethernet com detecção automática para as velocidades de 1O/100Mbps BaseTx
integrada.

9.A2.3.14 DOCUMENTAÇÃOTÉCNICA
a) Ao entregar o equipamento, fornecer manual técnico do usuário e de referência com

todas as informações sobre o equipamento, instruções para instalação, configuração
e operação - em português.

9.A.2.3.8 GERENCIAMENTO
a) Ol(um) software agente de gerenciamento local e remoto;
b) Tipo gerenciador de impressão;
c) Suportar protocolos de comunicação TCP/IP e SNMP;
d) Módulo de Software deverá suportar aplicação gráfica Windows ou via Browser Web,

executada em qualquer estação da rede local;
e) Com funções de controle como configuração de endereço IP;
f) Permitir funções de supervisão como: Monitoração da situação operacional da

impressora quanto à pronta/fora de linha, sem papel na bandeja, papel enroscado e
nível de toner.

9.A.2.3.9 UTILITÁRIODE CONFIGURAÇÃO
a) .Fornecido utilitário tipo "driver" da impressora;
b) Possuir funções operacionais tais como; tamanho do papel, resolução e quantidade

de cópias.

9.A.2.3.11 GABINETE
O multifuncional deverá possuir painel de controle com display de cristal
para exibição de status operacional;
O nfvel da tensão de alimentação deverá ser de
+/- 10% sem o uso de adaptadores de tensão.

9.A.2.3.10 CAPACIDADEDA BANDEJADE PAPEL
a) 1 (uma) bandeja principal (padrão) com suporte aos formatos de papel Carta, M,

Oficio, devendo a mesma suportar no mfnimo 500 (quinhentas) folhas M e 1 (uma)
bandeja integrada para no mfnimo 500 (quinhentas) folhas até A3.
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9A3.l SWITCHL3 CORE

a) Deverão ser fornecidos comutadores Ethernet idênticos, novos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento,
na data de entrega da proposta.

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.A.3 RELSLT.172/2013 - COMUTADORES ETHERNET (SWITCH)

DEZEMBRO/2013

9A3.l.l . TIPO DE COMUTADOR
a) Comutador Ethernet (switch) de distribuição, gerenciável, empilhável (stackable), com

as funcionalidad~s de nfveis 2, 3 e 4 do modelo de referência 051 e suporte a
recursos de roteamento estático e dinâmico, QoS (Qualidade de Serviço), VLAN e
segurança básica.

b) Método de comutação store and forward;
c) Deve ter certificado e/ou homOlogação da ANATEL. Tais documentos devem estar

disponfveis no sItio da ANATEL para consulta no momento da apresentação da
proposta

PREÂMBULO 9,A,3.l.2 PADRONIZAÇÃO
a) Todos os Switches do Item I, 2 e 3 a serem fornecidos deverão ser do mesmo

fabricante, para assegurar a compatibilidade funcional de todos os recursos e
facilitar o gerenciamento.

9.A3.1.3 GABINETE, MÓDULO BASEe ACESSÓRIOS(PARACADA SWITCH)
a) Gabinete adequado para fixação em rack de 19 polegadas, com altura máxima de

1,0 U (uma unidade de altura de rack) com conjunto de montagem (Kit);
b) Software interno armazenado em memória não volátil (flash), permitindo a sua

atualização via rede utilizando serviços TFTP;
c) Deverá ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno do switch;
d) Interface de console compatfvel com o padrão EIA/TIA-232 com cabo ou 8P8C

(RJ45);

e) Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 100 VAC a
240 VAC à 60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante interna alimentada
com circuito elétrico distinto.

f) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136 (2P+T);
g) Cabo de empilhamento de no mfnimo, 50 (cinquenta) centfmetros.

9.A3.1.4 INTERFACEGIGABITETHERNET10/100/10
a) No mlnimo, 24 (vinte e quatro) portas com_con- t

utilizáveis simultaneamente
b) Detecção automática (autosense) para as ve

Mbps
. c) Suporte a detecção automática MDI / MDI-X
d) Capacidade de transmissão fuH duplex e h

ESPECIFICAÇÕESTtCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS:fornece as especificações técnicas
mInimas necessárias às quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.
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e) Interface compatfvel com os padrões IEEEB02.3u e IEEEB02.3ab.

9.A.3.1.5 SLOTS PARAMODULOSDE INTERFACE(SFP/SFP+) 1/10GBase-X
a) Deve possuir no mfnimo, 02 (dois) slots autosense SFP/SFP+ (portas uplinks) para

inserção de transdutores 1000Base-X e 10GBaseX com conectores LC e deve possuir
no mfnimo mais, 02 (dois) slots SFP (portas uplinks) para inserção de transdutores
1000Base-X com conectores LC

b) Caso os slo15 SFP/SFP+ do item 1.6.1 acima sejam fornecidos através de módulo ou
cartão de interface, os mesmos devem operar em modo de hot swap, isto é, sem a
necessidade de desligar e/ou reiniciar o equipamento em caso de encaixe, retirada
ou troca do módulo ou cartão de interface.

c) Estes slo15 deverão ser dedicados e não podem ser oferecidas em modo combo
com as interfaces do item 1.5 acima

9.A.3.1.6 INTERFACESDE EMPILHAMENTO
a) Deve possuir no mfnimo 02 (duas) portas dedicadas de empilhamento utilizáveis

simultaneamente.
b) Caso estas portas dedicadas de empilhamento sejam fornecidos através de módulo

ou cartão de interface, os mesmos devem operar em modo de hot swap, isto é,
sem a necessidade de desligar e/ou reiniciar o equipamento em caso de encaixe,
retirada ou troca do módulo ou cartao de interface

c) O throughput de cada uma das conexões de empilhamento entre os switches
membros da pilha deve ser de pelo menos 20 (vinte) Gigabits por segundo nas duas
direções (full duplex) e deve estar ativa em todos os membros da pilha.

d) Deverá ser fornecido cabo compatfvel para as portas indicadas.
e) Implementação da pilha em topologia anel, com contingência à falhas.
O A pilha deverá comportar-se como uma única entidade ativa de rede, com único

endereço IP para configuraçao.
Deverá ser possfvel o empilhamento mfnimo de 4 (quatro) switches por pilha.
Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador "backup" deve ser
selecionado de forma automática, sem que seja necessária intelVenção manual.
Estas interfaces deverão ser dedicadas e não podem ser oferecidas em m
combo com as interfaces do item 1.5 e 1.6 acima.

e) Implementar VLANs dinâmicas. Deve implementar a criaçao, remoça0 e distribulçao
de VLANs de forma dinâmica através de interfaces configuradas como tronco IEEE
B02.1Q.

O Suporte encaminhamento de "jumbo frames" (frames de 9000 bytes)
g) Fonte de alimentaçâo interna com seleçao automática para tensões de 100 VAC a

240 VAC à 60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante interna ou externa
alimentada com circuito elétrico distinto.

9.A.3.1.B QUALIDADE(QoS)
a) Implementar controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE B02.3x em full

duplex;
b) Implementar a classificaçao, marcaçao e priorizaçao de tráfego segundo o padrão

IEEEB02.1p;
c) Implementar a c1assificaçao, marcaçao e priorizaçao de pacotes IP utilizando DSCP

(Differentiated SelVices Code Point) ou ToS rewrite (Type Of SelVice);
d) Suportar, no mfnimo, B (oito) filas de prioridade por porta;
e) Implementaçao de priorizaçao ponderada WFQ (Weighted Fair Queueing, ou

gerenciamento de fila WRR (Weighted Round Robin) ou Shaped Round Robin (SRR)
ou Weighted Tail Drop (WTD) ou similares, para evitar o estrangulamento de tráfego
de prioridades menores.

O Filtro de pacotes baseado em regras ou listas de controle de acesso baseado em
parâmetros de camadas 2, e 4 em todas as portas do switch, através de endereços
MAC de origem e de destino, de endereços IP de origem e de destino, e de portas
de aplicação Tep e UDP.

g) Deve implementar a função de Unidirection Link Detection (UDLD) ou Device link
detection protocol (DLDP) para detecçao de problemas no cabeamento da rede.

9.A3.l.9 CONTROLE
a) Deve implementar o padrao Rapid Spanning Tree Protocol (IEEE B02.1 w) e Multiple

Spanning Tree Protocol (IEEEB02.1 s).
b) Deve implementar mecanismo de proteção da "root bridge" do algoritmo Spanning-

Tree para prover defesa contra ataques do tipo "Denial of SelVice" no ambiente
nfvel 2.

c) Implementação de IP multicast com IGMPsnooping.
d) Agregaçao de links utilizando o protocolo dinâmico

ProtocoO segundo o padrão IEEEB02.3ad.
e) Deve ser implementado o protocolo IEEE B02.1

(LLDP) e sua extensão LLDP-MED,permitind a descobert
vizinhos.

O Implementação de balanceamento
(equal cost multi-path);

g) Implementação de protocolo
(VRRP,HSRPou similar).
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h) Atribuição automática de VLAN de acordo com as credenciais de cada usuário
autenticado (VLAN dinâmica);

j) Deve ser implementado o protocolo NTP (Network Time Protocol)

LITERATURATÉCNICA9.A.3.1.15

9.A.3.1.14

9.A3.1.12 SEGURANÇA
a) Implementação de técnica de proteção contra ataques de DHCP no caso de algum

invasor assumir, a funcionalidade de servidor de DHCP na rede.
b) Autenticaçilo de ,lJsuários por porta do switch segundo o padrão IEEE 802.1x para

segurança de rede.
c) Atribuiçilo automática de VLAN para convidados (guest VLAN) com IEEE802.1x.
d) Na autenticação 802.1x, implementar associaçilo automática de VLAN da porta do

switch através da qual o usuário requisitou acesso à rede.
e) Na autenticação 802.1x, deve implementar funcionalidade ,que designe VLAN

espedfica para o usuário quando: a estaçilo não tem cliente 802.1x (suplicante) ou
as credenciais do usuário não estilo corretas (falha deautenticaçilo).

f) Implementar "accounting" das conexões IEEE802.1x. O switch (cliente AM) deve ser
capaz de enviar, ao servidor AM, pelo menos as seguintes informações sobre a
conexilo: identificação do usuário, porta do switch utilizada para acesso do usuário.

g) Na autenticação 802.1x, deve ser possfvel definir o intervalo de tempo para obrigar
o cliente a se reautenticar (reautenticação periódica).

h) Para equipamentos que nilo disponham de suplicantes 802.1x (impressoras, etc.)
deve ser suportado no mínimo a alocação dos mesmos em uma VLAN espedfica ou
autenticação por MAC address via servidor Radius.

i) Implementar funcionalidades de QoS de "Tramc Policing". Deve ser possível a
especificação de banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a
especificação deve ser possfvel configurar, no mfnimo, a açilo de descarte do
pacote.

j) Implementar mecanismos de autenticação, autorização e accounting (AAA) via
RADIUSe TACACS+conforme RFCs 2865 e RFC1492 respectivamente.

Nível "Somente Leitura": acesso limitado à visualização de configurações, sem
direitos de modificações.

I) Deve implementar gerencia de tráfego de fluxo em Sflow ou Netflow
m) Implementação de espelhamento de porta (port mirroring);

9.A.3.1.13 SUPORTEA INTERNETPROTOCOLv.6 (IPv6)
a) Deve permitir gerenciamento em estrutura com o protocolo IPv6;
b) Deve suportar protocolos de roteamento RIPnge OSPFv3para v

a)

b) Cabo console.
c) Conjunto (kit) para montagem em rack de

9.A.3.1.10 ROTEAMENTO
a) Deve implementar roteamento estático.
b) Deve permitir o roteamento de camada 3 entre VLANs.
c) Deve implementar roteamento multicast PIM (Protocol Independent Multicast}; no

mfnimo PIM-DMe PIM-SM.
d) Deve possuir MSDP (Multicast Source Discover Protoco!) e/ou MBGP (Multi-protocol

Border Gateway Protocol).
e) Deve implementar multicast em IPv6 incluindo no mfnimo MLD versão 2 (Multicast

Listener Discovery).
f) Deve implementar o protocolo IGMPv3.
g) Deve Implementar IGMPSnooping
h) Deve implementar protocolo de roteamento dinâmico OSPFv3

9.A.3.1.11 GERENCIAMENTO
a) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem

e destino, interfaces TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e
destino.

b) Configuração de, no mfnimo, 1000 (mil) regras individuais por lista de acesso (ACL)
para entrada e sarda.

c) Configuração via, console local, TELNETe SSH v.2 (Secure Shell).
d) Deve implementar SNMPvI, v2 e v3
e) Senha de segurança para configuração e para monitoração.
f) Possuir gerenciamento MIB SNMP 11 (RFC 1213) e possuir a descrição completa das

MIBs implementadas no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem.
g) Implementar nativamente 4 grupos RMON (alarme, evento, histórico e trstico)

conforme RFC 1757.
h) Gerenciamento e configuração remotos através de um único endere
j) Deve permitir o espelhamento de portas, com ou sem VLANs co gur

menos uma porta especificada, no mesmo switch ou em o o
pilha. ..•.

i> Deve permitir o download e o upload de configuraçõ
Texto.

k) Devem ser implementados, no mínimo, 03 ~lY'(llisN
gerenciamento do switch via Telnet, se '~AOOCARM 9il~

Nivel "Administrador" ou"S erusgál'l1fl9 P. \ll
permitidas operações de leitur :O

Nível "Operador"; acesso com ope'j. Ic4eTtIYfficon
atuação limitada a portas.
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9.A.3.2SWITCHL2 PoE

a) Deverão ser fornecidos Comutadores Ethernet idênticos, novos e sem uso anterior. O
modelo ofertado deverá estar em linha de produção, sem previsão de encerramento,
na data de entrega da proposta. .

a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada switch, contendo
todas as informações sobre o produto com as instruções para instalação,
configuração, operação e gerenciamento, em conformidade com o item 1.3, alfnea c).

a)
b)

9.A.3.2,4 INTERFACEGIGABITETHERNET1000Base-T para Uplink
a) No mrnimo, 02 (duas) portas com conectores RJ-45 fêmea de B vias, utilizáveis

simultaneamente;
b) Velocidade de 1000 Mbps;
c) Interface compatfvel com o padrão IEEEB02.3ab.
d) Deve suportar empilhamento com as seguintes caracterfsticas:
e) Possuir no mrnimo 02 (duas) portas dedicadas de empilhamento utilizáveis

simultaneamente.
f) Caso estas portas dedicadas de empilhamento sejam fornecidos através de módulo

ou cartão de interface, os mesmos devem operar em modo de hot swap, isto é,
sem a necessidade de desligar e/ou reiniciar o equipamento em caso de encaixe,
retirada ou troca do módulo ou cartão de interface

g) Deverá ser fornecido cabo compatfvel para as portas indicadas.
h) Implementação da pilha em topologia anel, com contingência à falhas.
j) A pilha deverá comportar-se como uma única entidade ativa de rede, com único

endereço IP para configuração.
jl Deverá ser possrvel o empilhamento mrnimo de 4 (quatro) switches por pilha.
k) Em caso de falha do switch controlador da pilha, um controlador "backup" deve ser

selecionado de forma automática, sem que seja necessária intervenção manual.
l) Estas interfaces deverão ser dedicadas e podem ser oferecidas em modo combo

com as interfaces do ítem 3.5 acima.

e) Potência oferecida simultaneamente em todas as 24 portas de, no mrnimo, 15,4 W
por porta

f) Deve implementar mecanismos para o gerenciamento de potência destinada às
interfaces PoE e PoE+. Deve ser suportado gerenciamento automático de potência,
onde o equipamento identifica a potência demandada pelo dispositivo e faz a
alocação da potência disponrvel em cada interface na sequência de solicitação de
cada dispositivo PoE e PoE+. Desejável ser suportado o modo de gerenciamento
estático, no qual é realizada a pré-alocação e reserva de potência em determinadas
interfaces PoE e PoE+ mesmo que o dispositivo não esteja fisicamente conectado ou
esteja desligado" garantindo a potência necessária ao seu funcionamento a qualquer
momento.

g) Interface compatfvel com os padrões IEEEB02.3u, IEEEB02.3ab, IEEEB02.3af e IEEE
B02.3at.

d)

9.A.3.2.2 GABINETE, MÓDULO BASEe ACESSÓRIOS(PARACADA SWITCH)
Gabinete adequado para fixação em rack de 19 polegadas, com altura máxima de
1,0 U (uma unidade de altura de rack) com conjunto de montagem (Kit);
Software interno armazenado em memória não volátil (flash), permitindo a sua
atualização via rede utilizando serviços TFTP;
Deverá ser fornecida instalada a versão mais recente do software interno do switch;
Interface de console compatfvel com o padrão EIA/TIA-232 ou BPBC(RJ45);
Fonte de alimentação interna com seleção automática para tensões de 100 V
240 VAC à 60 Hz, e possibilidade de suporte a fonte redundante interna ou xt
alimentada com circuito elétrico distinto.
,Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 1413

9.A.3.2.1 TIPO DE COMUTADOR
a) Comutador Ethernet (switch) de acesso, gerenciável, empilhável (stackable),

alimentação elétrica para dispositivos compatfveis através do canal de dados e
suporte a recursos de roteamento estático e dinâmico, QoS (Qualidade de Serviço),
VLAN e segurança básica.

b) Método de comutação store and forward;
c) Certificado e/ou homologação da ANATEL.Tais documentos devem estar disponfveís

no site da ANATELpara consulta no momento da apresentação da proposta.
d) Padronização
e) Todos os Switches do Item 1, 2 e 3 a serem fornecidos deverão ser do mesmo

fabricante, para assegurar a compatibilidade funcional de todos os recursos e
facilitar o gerenciamento.

a)

b)

c)

A d)
e)

~....;r
O f)
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e) Implementar VLANs dinâmicas. Deve implementar a criação, remoção e distribuição
de VLANs de forma dinâmica através de interfaces configuradas como tronco IEEE
B02.1Q. .

f) Suporte encaminhamento de "jumbo frames" (frames de 9000 bytes)
g) Potência da fonte de alimentação interna do Switch oferecida exclusivamente para

função PoE e Poe+ de, no mfnimo 370 Watts através de uma única fonte de
alimentação. Não serão aceitos switches que atinjam a potência mfnima através de
agregação de duas ou mais fontes de alimentação.

h) Esta fonte de alimentação deverá ter seleção automática de tensão (na faixa de 100
a 240V) e frequência (de 50/60 Hz).

i) As fontes de alimentaç1\o deverão ter a possibilidade de suporte a fonte redundante
alimentada com circuito elétrico distinto para a fonte do Switch e para a função de
PoE e PoE+.

e) Deve ser implementado o protocolo IEEE B02.1AB Link Layer Discovery Protocol
(LLOP) e sua extensão LLDP-MED,permitindo a descoberta dos elementos de rede
vizinhos.

f) Deve ser implementado o protocolo NTP (Network Time Protocoll

9.A3.2.B FUNÇOESDE CAMADA3
a) Deve implementar rotas estáticas.
b) Deve implementar roteamento em IPv6 para rotas estáticas.
c) Implementação de protocolo de redundância automática de roteamento do switch

(VRRP,HSRPou similar).

SEGURANÇA9.A3.2.l0

9.A3.2.9 GERENCIAMENTO
a) Implementar listas de controle de acesso (ACLs) baseadas em endereço IP de origem

e destino, interfaces TCP e UDP de origem e destino e endereços MAC de origem e
destino.

b) Configuraçâo de, no mfnimo, 500 (quinhentas) regras individuais por lista de acesso
(ACU para entrada.

c) Configuração via, console local, TELNETe SSH v.2 (Secure Shell).
d) Deve implementar SNMPvI, v2 e v3
e) Senha de segurança para configuraç1\o e para monitoração.
f) Possuir gerenciamento MIB SNMP " (RFC 1213) e possuir a descrição completa das

MIBs implementadas no equipamento, inclusive as extensões privadas, se existirem.
g) Implementar nativamente 4 grupos RMON (alarme, evento, histórico e esta!fstico)

conforme RFC 1757.
h) Gerenciamento e configuraç1\o remotos através de um único endereço IP.
i) Deve permitir o espelhamento de portas, com ou sem VLANs configuradas, para pelo

menos uma porta especificada, no mesmo switch ou em outro switch na mesma
pilha.

jl Deve permitir o download e o upload de configurações através de arquivos do tipo
Texto.

k) Devem ser implementados, no mfnimo, 03 (três) nrveis de privilégios de acesso para
gerenciamento do switch via Telnet, sendo:

Nrvel "Administrador" ou "Superusuário": acesso completo
permitidas operações de leitura e escrita sobre todo Istema.
Nfvel "Operador": acesso com operações leitura escrita, ten
atuaç1\o limitada a portas.
Nível "Somente Leitura": ac
direitos de modificações.

a)

9A3.2.6 QUALIDADE(QoS)
a) Implementar controle de fluxo de dados segundo o padrão IEEE B02.3x em fuH

duplex;

b) Implementar a classificação, marcaçâo e priorização de tráfego segundo o padrão
IEEEB02.1p;

c) Implementar a classificação, marcação e priorização de pacotes IP utilizando DSCP
(Differentiated Services Code Point) ou ToS rewrite (Type Of Service);

d) No mfnimo, 4 (quatro) filas de prioridade por porta;
e) Implementação de priorização ponderada WFQ (Weighted Fair Queueing, ou

gerenciamento de fila WRR (Weighted Round Robin) ou Shaped Round Robin (SRR)
ou Weighted Tail Drop (WTD) ou similares, para evitar o estrangulamento de tráfego
de prioridades menores.

f) Filtro de pacotes baseado em regras ou listas de controle de acesso baseado em
parâmetros de camadas 2, e 4 em todas as portas do switch, através de endereços
MAC de origem e de destino, de endereços IP de origem e de destino, e orta
de aplicação TCP e UDP.

g) Deve implementar a função de Unidirection Link Detection (UDLO) ou Device
detection protocol (DLOP)para detecção de problemas no cabeam to da re .

c)
d)

o
CD a)

-J b)
}-lo
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b) Autenticação de usuários por porta do switch segundo o padrão IEEEB02.lx para
segurança de rede.

c) Atribuição automática de VLAN para convidados (guest VLAN) com IEEEB02.lx.
d) Na autenticação B02.1x, implementar associação automática de VLAN da porta do

switch através da qual o usuário requisitou acesso à rede.
e) Na autenticação B02.1x, deve implementar funcionalidade que designe VLAN

específica para o usuário quando: a estação não tem cliente B02.lx (suplicante) ou
as credenciais do usuário não estão corretas (falha de autenticação).

f) Implementar "accounting" das conexões IEEEB02.lx. O switch (cliente MA) deve ser
capaz de enviar, ao servidor MA, pelo menos as seguintes informações sobre a
conexão: identificação do usuário, porta do switch utilizada para acesso do usuário.

g) Na autenticação B02.lx, deve ser possfvel definir o intervalo de tempo para obrigar
o cliente a se reautenticar (reautenticação periódica).

h) Para equipamentos que não disponham de suplicantes B02.1x (impressoras, etc.)
deve ser suportado no mfnimo a alocação dos mesmos em uma VLAN especffica ou
autenticação por MAC address via servidor Radius.

i) Implementar funcionalidades de QoS de "Tramc Policing". Deve ser possfvel a
especificação de banda por classe de serviço. Para os pacotes que excederem a
especificação deve ser possível configurar, no mfnimo, a ação de descarte do
pacote.

j) Implementar mecanismos de autenticação, autorização e accounting (MA) via
RADIUSe TACACS+confonme RFCs 213B e RFC1492 respectivamente.

ESPECIFICAÇOES T~CNICAS BÁSICAS REQUERIDAS

9.AA RELSlT.173/2013 - SOLuçA0 DE REDE LOCAL SEM FIO

DEZEMBRO/2013

PREÂMBULO

9.A.3.2.l1 ACESSÓRIOSPARACADASWITCH
a) Cabo para fonte de alimentação de energia elétrica, padrão ABNT 14136 (2P+T).
b) Cabo console.
c) Conjunto (kit) para montagem em rack de 19 polegadas.

ESPECIFICAÇOESTÉCNICAS BÁSICAS REQUERIDAS: fornece as especificações técnicas
mfnimas necessárias as quais o produto ou serviço ofertado pela proponente deverá
obrigatoriamente atender.

9.A.3.2.l2 LITERATURATÉCNICA
a) Deverá ser fornecido um conjunto de manuais técnicos, para cada switch,

todas as infonmações sobre o produto com as
configuração, operação e gerenciamento.
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