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1 Objeto 

O presente Termo de Referência tem como propósito subsidiar a contratação de empresa para realizar 

a construção ou a reforma, a implantação, a gestão, a operação e a manutenção de 7 (sete) UNIDADES 

GANHA TEMPO localizadas nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiabá, Lucas do Rio Verde, 

Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande, no Estado de Mato Grosso, na modalidade de Parceria Público-

Privada – PPP. 

2 Justificativa 

O Programa GANHA TEMPO foi criado pelo decreto nº 2.927 de 09 de agosto de 2001, no âmbito da 

Secretaria de Administração e atualmente é gerido pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência 

Social – SETAS (antes SETECS) desde 2002, através da Lei nº 7.684 de 19 de junho de 2002. O 

PROGRAMA GANHA TEMPO possui equipe própria para as atividades operacionais, porém todas as 

despesas de custeio e investimentos são realizadas pelo núcleo sistêmico da Secretaria de Estado de 

Trabalho e Assistência Social - SETAS.  

Com o objetivo de reverter a atual situação em que se encontra a UNIDADE DE ATENDIMENTO AO 

CIDADÃO GANHA TEMPO e visando a reestruturação e expansão de novas unidades, o Governo de 

Mato Grosso empreendeu esforços para mudar essa realidade, visando transformar essas unidades em 

verdadeiras portas de acesso da população aos serviços públicos de forma qualitativa e dentro de 

padrões de eficiência e eficácia que traduzam uma gestão moderna e comprometida com a satisfação 

do cidadão, cada vez mais exigente e cobrador de políticas públicas que imprimam qualidade na 

atuação dos governos. 

Diante disso, foi desenhado um novo modelo de gestão e operação das UNIDADES GANHA TEMPO 

em parceria com a iniciativa privada de forma estruturada e de acordo com as tendências adotadas em 

modelos semelhantes para outras centrais no Brasil, de forma a promover uma gestão eficiente dos 

recursos, profissionalismo na gestão e garantia da manutenção das estruturas físicas e da qualidade do  

atendimento ao longo dos anos. 

A Administração Pública com foco no cidadão tem como pressuposto a oferta ampliada e eficiente de 

serviços públicos, de forma a atender melhor às demandas da sociedade, aproximando o Estado do 

cidadão e, em consequência, dando sentido a sua razão de existir.   

Diante das dificuldades que o setor público possui para realizar investimentos e dos processos 

burocráticos que, muitas vezes, impactam negativamente na prestação de serviços eficientes, a nova 
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tendência é a união de esforços da Administração Pública e do setor privado para viabilizar a 

implantação, gestão e operação de unidades de atendimento ao cidadão de forma mais rápida, 

econômica e com a profissionalização das empresas privadas,  que consolida-se como a melhor 

alternativa para qualificar e ampliar o modelo de atendimento existente, fomentando o acesso aos 

serviços públicos, também, nos municípios do interior do Estado. 

A efetivação de parceria com o setor privado tem como meta a celeridade operacional, livre dos 

entraves da gestão pública, que deverá imprimir às unidades a agilidade das empresas para 

implementar soluções necessárias para a eficiente prestação dos serviços, bem como a capacidade de 

manutenção e renovação da infraestrutura e inovações tecnológicas ao longo dos anos. Dessa forma, 

será viabilizada a melhoria contínua da prestação dos serviços e o dinamismo capaz de alavancar  um 

novo modelo, dentro de novos conceitos e premissas que nortearão a implantação e a operação de 

centrais de atendimento. 

Diante da limitação existente para a atual prestação de serviços no Estado de Mato Grosso, torna-se 

imprescindível a reestruturação do PROGRAMA GANHA TEMPO, visando implantar um novo modelo 

de atendimento a ser disseminado por todo o Estado. Inicialmente, numa primeira fase, serão 

implantadas as 7novas unidades e, posteriormente, em uma segunda fase, haverá ampliação para 

outros municípios. 

Nesse contexto, foi incluído no Programa de PPP do Estado de Mato Grosso a implantação de novas 

Unidades do GANHA TEMPO através dessa modalidade e autorizado os estudos de viabilidade com o 

objetivo de definir a Modelagem Jurídica, Técnica e Econômico-Financeiro para a implantação, gestão, 

operação e manutenção  das referidas unidades de atendimento. 

A iniciativa tem como principal objetivo proporcionar ganhos e avanços na gestão e operação das 

UNIDADES GANHA TEMPO e na qualidade e eficiência da prestação de serviços públicos, por 

intermédio da padronização de atendimento e de uma gestão profissionalizada, livre dos entraves da 

gestão governamental.  

O Governo de Mato Grosso, que é o Poder Público constituído, titular da prestação dos serviços 

públicos e gestor do CONTRATO DE CONCESSÃO, será denominado PODER CONCEDENTE. 

A operação das UNIDADES GANHA TEMPO será estruturada dentro de um modelo sistêmico de 

gestão, onde todas as unidades de atendimento seguirão as mesmas diretrizes estabelecidas 

peloPODER CONCEDENTE, mediante a celebração de convênios ou outro instrumento jurídico, 

apresentando o mesmo padrão de atendimento e gestão, que será operacionalizado pela 

CONCESSIONÁRIA detentora do CONTRATO DE CONCESSÃO, responsável pela prestação direta de 

serviços ao cidadão através dos Órgãos Parceiros integrantes do PROGRAMA GANHA TEMPO. 
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Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA prover as UNIDADES GANHA TEMPO de toda a 

infraestrutura necessária para seu funcionamento, incluindo construção e/ou adequação de imóvel, 

aquisição de mobiliários, utensílios, equipamentos, softwares de gestão e apoio à operação, 

contratação de pessoal para as funções de atendimento, exceto aquelas consideradas indelegáveis e 

que, obrigatoriamente, devem ser exercidas por servidor público, disponibilização de serviços de apoio, 

tais como conservação e limpeza, vigilância etc., manutenção predial e de ar condicionado, além do 

fornecimento de uniformes, materiais de consumo, entre outros. 

As UNIDADES GANHA TEMPO terão como finalidade prestar atendimento em alto padrão de 

qualidade, eficiência e rapidez, facilitando o acesso do cidadão aos serviços públicos de competência 

do Estado e de outros entes parceiros do Governo Federal e municípios, simplificando as obrigações de 

natureza burocrática, bem como ampliando os canais de comunicação entre o Estado e o cidadão e 

possuindo as seguintes características: 

 Atendimento com conforto e agilidade; 

 Aumento da eficiência e qualidade na prestação dos serviços; 

 Economia de tempo e esforço; 

 Procedimentos padronizados;  

 Ambientes humanizados. 

3 Localização das UNIDADES GANHA TEMPO 
 

A excelência do atendimento ao cidadão se inicia pela facilidade de acesso aos locais onde os serviços 

públicos serão prestados. 

Considerando a população estimada de 3.224.000 habitantes em todo o Estado de Mato Grosso o 

PROGRAMA GANHA TEMPO será ampliado, contemplando mais  7(sete) unidades na 1ª. Fase, sendo 

1 (uma) na capital (Cuiabá); 1 (uma) na região metropolitana (Várzea Grande) e 5 (cinco) no interior do 

estado, nos municípios de Barra do Garça, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis e Sinop, nos 

respectivos endereços: 

1) Barra do Garças – Imóvel a ser destinado é parte de uma escola estadual sendo disponibilizado 

o campo para a unidade do Ganha Tempo, com área aproximada de 5.000 m² e está localizado 

na Rua Primeiro de Maio esquina com a Av. Salomé J Rodrigues; 

2) Cáceres – Imóvel localizado na Av. Ipiranga com área de 3.000,00m², sendo 40m de testada 

para a Avenida Ipiranga, 75m de profundidade fazendo limite com o terreno destinado para 
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instalação da futura Unidade de Pronto Atendimento (UPA), próximo da sede da Prefeitura 

Municipal e do Hospital Regional; 

3) Cuiabá – Imóvel CPA I, localizado na Avenida Alenker com Av. Ribeirão Preto, com área 

aproximada de 2.626m²; 

4) Rondonópolis – Imóvel possui uma área de 2.450m² com 100m de testada para a Rua 

Leopoldina Pinho de Carvalho, 24,5m voltados para a Rua Otávio Pitaluga de um lado, e do 

outro 24,5 para a Rua Barão do Rio Branco, fazendo limite com a Feira Livre Vila Aurora; 

5) Lucas do Rio Verde – Imóvel possui uma área de 3.000 m², localizado na Avenida Pará, n.º 

400, com 60 metros de testada de frente para a Avenida Pará, 50 metros de lateral fazendo 

limite com o imóvel onde está localizada a Câmara Municipal e limítrofe com áreas de 

propriedade do município, no bairro Cidade Nova; 

6) Sinop – Imóvel possui uma área de 3.000 m² com 50 metros de testada para a Avenida das 

Acácias, 60 metros de testada para a Rua das Seringueiras, 60m de testada lateral fazendo 

limite com a Unidade de Pronto Atendimento (UPA); 

7) Várzea Grande - Imóvel possui uma área de 2.000 m² com 30 metros de testada para a Rua 

Pres. Arthur Bernardes, 314, ao lado da Ciretran, localizado no Jardim Aeroporto, Várzea 

Grande. 
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Imagem 01 - Localização das novas UNIDADES GANHA TEMPO 

 

Os imóveis destinados a implantação das UNIDADES GANHA TEMPO, serão fornecidos pelo PODER 

CONCEDENTE e atendemàs seguintes diretrizes: 

 Estão localizados em áreas próximas a circulação do transporte coletivo e em áreas de fácil 

deslocamento pela população, por meio da mobilidade de diferentes meios de transporte, tais 

como, bicicletas, motocicletas, triciclos e outras variações; 

 Observam as leis de zoneamento dos municípios, de uso e ocupação do solo e o código de 

obras; 

 Tem potencial para atender as regiões circunvizinhas em desenvolvimento; 

 Tem boa visibilidade das vias principais de acesso até o local da Unidade, ou prevêem uma 

comunicação visual eficiente quando situado em edificação que abrigue diversos usos, tais como 

edificações comerciais e shopping centers; 

 Não se localizam em áreas sujeitas historicamente a deslizamento de terras e inundações e 

próximas de lixões e outros elementos causadores de odores desagradáveis ou de ruídos 

excessivos; 

 Contam com espaço destinado a bicicletário; 
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 Contam com ruas pavimentadas, iluminadas e com passeios públicos em condições de 

acessibilidade, principalmente para portadores de necessidades especiais, e sem conflito em 

áreas de pedestre e circulação de veículos. 

 

3.1 Dados dos municípios contemplados com as implantações das UNIDADES 

GANHA TEMPO 

 

A Região contemplada para a implantação das UNIDADES GANHA TEMPO no Estado de Mato Grosso  

congrega 40 (quarenta) municípios, conforme relação apresentada a seguir e as respectivas populações 

(IBGE/2014). 

 

Município Proposto 

Distância 

da Capital 

(Km) 

Municípios 

Circunvizinhos 

População do 

Município  

População da 

Área 

Circunvizinha 

Barra do Garças 508 

Araguaiana 

58.099 39.515 

Nova Xavantina 

Novo São Joaquim 

General Carneiro 

Pontal do Araguaia 

 

Cáceres 

 

234 

Mirassol d'Oeste 

90.106 80.261 

Lambari d'Oeste 

Poconé 

Porto Esperidião 

Glória d'Oeste 

Porto Estrela 

Cuiabá 

(Grande Morada da 

Serra) 

- 

Rosário Oeste 

575.480 77.677 

Chapada dos 
Guimarães 

Campo Verde 

Acorizal 

Lucas do Rio Verde 396 

Tapurah 

55.094 70.954 

Nova Mutum 

Santa Rita do 
Trivelato 

Nova Ubiratã 

Vera 

Rondonópolis 218 

Juscimeira 

211.718 87.032 

Poxoréo 

São José do Povo 
Itiquira 

Pedra Preta 

 Sinop 478 Cláudia 126.817 98.390 
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Município Proposto 

Distância 

da Capital 

(Km) 

Municípios 

Circunvizinhos 

População do 

Município  

População da 

Área 

Circunvizinha 

Santa Carmem 

Ipiranga do Norte 

Sorriso 

Várzea Grande 8,8 

Nossa Senhora do 
Livramento 

268.594 83.307 

Santo Antônio do 
Leverger 

Jangada 

Acorizal 

Barão de Melgaço 

Poconé 

Nos estudos realizados para a definição da área de interesse dentro do perímetro urbano de cada um 

dos municípios contemplados, visando definir a melhor localização para a implantação dasUNIDADES 

GANHA TEMPO, considerou-se: 

 Área urbana consolidada, expansão urbana e crescimento das áreas periféricas; 

 Ligações viárias com os municípios vizinhos da região; 

 Situações de vulnerabilidade na área urbana e áreas de risco; 

 Barreiras físicas territoriais; 

 Transporte público e sistema viário; 

 Mobilidade da população e seus deslocamentos; 

 Rodovias e localização de Terminal Rodoviário. 

Baseado nos critérios acima relacionados, os imóveis para as UNIDADES GANHA TEMPO deverão se 

localizar de acordo com as informações a seguir. 

3.1.1 Barra do Garças 

Definição da área de interesse para a localização da UNIDADE GANHA TEMPO de Barra do Garças, 

conforme mapa abaixo: 

 

 

 

 

 

Imagem 02 – Poligonal de localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Barra do Garças 
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Descrição da área do perímetro: no ponto de interseção da Rua Amazonas com a Av. Valdon Varjão, 

seguindo pela Av. Valdon Varjão, Av. Min. João Alberto, Rua Otacílio José dos Santos Neto, Rua Goiás, 

Av. Gabriel Ferreira, Av. Salomé Rodrigues, Av. Cel. Antonio Cristine Cortes, Rua Rafael Cardoso, R. 

Francisco Dourado, R. Bororós, R. Goiás, R. Pres. Vargas, R. Xavantes, R. Pires de Campos, 

R.Monteiro Lobato, R. Bandeirantes, R. Raimundo Melo, R. Carlos Gomes, Av. Gov. Jaime Campos, R. 

Santo Antônio, R. Laudelino de Souza Santos, R. Alpes, R. J, R. Caiapó, Av. Jardim Araguaia, R. 

Raimundo Melo, Rua Amazonas  até encontrar o ponto inicial de interseção com a Av. Valdon Varjão. 

Os imóveis localizados na margem externa da avenida ou rua que delimita o perímetro serão 

contemplados para o uso da UNIDADE GANHA TEMPO. 

3.1.2 Cáceres 

 

Definição da área de interesse para a localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Cáceres, conforme 

mapa abaixo. 
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Imagem 03 – Poligonal de localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Cáceres 

 

 

Descrição da área do perímetro: no ponto de interseção da R. Comandante Balduíno com a R. 13 de 

Julho, seguindo pela R. 13 de Julho, Rua Dona Albertina, Avenida 7 de Setembro, Av. Santos Dumont, 

Av. José Palmiro da Silva, Rua dos Lavapés, Rua dos Rosas, Av. do Estado, Rua Generoso Marquês 

Leite, Av. Getúlio Vargas, Rua dos Cardeais, Rua dos Talhamares, Rua do Membeca, Rua dos 

Piriquitos, Rua Princesa Isabel, Rua das Graúnas, Rua Padre Casemiro, Rua dos Expedicionários, Rua 

General Osório, Rua Marechal Deodoro e Rua Comandante Balduíno até encontrar o ponto inicial de 

interseção com a Rua 13 de Julho. 

Os imóveis inseridos na área do perímetro que se localizam em ruas de uso estritamente residenciais 

não serão contemplados. 

Os imóveis localizados na margem externa da avenida ou rua que delimita o perímetro serão 

contemplados para o uso da UNIDADE GANHA TEMPO. 

3.1.3 Cuiabá 

O imóvel onde será implantada a UNIDADE GANHA TEMPO em Cuiabá está situado na região de 

Moradas da Serra, na Rua Alenker, esquina com a Rua Ribeirão Preto e será disponibilizado pelo 

Governo do Estado de Mato Grosso. 
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A localização do referido imóvel está apresentada no mapa abaixo. 

Imagem 04 – Localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Cuiabá 

 

3.1.4 Lucas do Rio Verde 

 

Definição da área de interesse para a localização da UNIDADE GANHA TEMPO de Lucas do Rio 

Verde, conforme mapa apresentado abaixo: 
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Imagem 05 – Poligonal de localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Lucas do Rio Verde 

 

 

Descrição da área do perímetro: no ponto de interseção da R. Pato Branco com a Av. Rio Grande do 

Sul, seguindo pela Av. Rio Grande do Sul, R. Guarapuava, Av. Paraná, Av. Mato Grosso, Av. Pará, R. 

Sarandi, Av. Brasil, Av. Goiás, Av. Paraná, R. Pato Branco até encontrar o ponto inicial de interseção 

com a Av. Rio Grande do Sul. 

Os imóveis localizados na margem externa da avenida ou rua que delimita o perímetro serão 

contemplados para o uso da UNIDADE GANHA TEMPO 

Os imóveis inseridos na área do perímetro que se localizam em ruas de uso estritamente residenciais 

não serão contemplados. 

 

3.1.5 Rondonópolis 

Definição da área de interesse para a localização da UNIDADEGANHA TEMPO de Atendimento de 

Rondonópolis, conforme mapa abaixo: 
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Imagem 06 – Poligonal de localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Rondonópolis 

 

Descrição da área do perímetro: no ponto de interseção da Av. Paulista com a Av. Maria Soares de 

Paiva (Av. W-2), seguindo pela Av. Governador Júlio José de Campos, Av. Lions Internacional, Av. 

Fernando Corrêa da Costa, Av. Mal. Rondon, R. Poxoréo, Av. Presidente Kennedy, R. Quinze de 

Novembro, R. Alagoas, R. Mário Alves de Albuquerque, Av. Bahia, R. Mato Grosso, R. Teodomiro 

Alcântara Gouvêia, Av. Ary Coelho, Av. Gen. Antônio Tibúrcio, R. Barão do Rio Branco, R. Osório 

Machado, R. Corredor Público, R. Barão do Rio Branco, Av. Frei Servácio, R. Dom Pedro II, Av. João 

Ponce de Arruda, R. Francisco Félix, Av. Mal. Rondon, R. Domingos de Lima, Av. Jaime Fernandes 

Costa e Av. Paulista até encontrar o ponto de interseção com a Av. Maria Soares de Paiva. 

Os imóveis localizados na margem externa da avenida ou rua que delimita o perímetro serão 

contemplados para o uso da UNIDADE GANHA TEMPO. 

Os imóveis inseridos na área do perímetro que se localizam em ruas  de uso estritamente residenciais 

não serão contemplados. 

3.1.6 Sinop 

Definição da área de interesse para a localização da UNIDADE GANHA TEMPO de Sinop, conforme 

mapa abaixo: 
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Imagem 07 – Poligonal de localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Sinop 

 

 
Início da descrição do perímetro no ponto de interseção da Avenida dos Jacarandás com a Avenida dos 

Flamboyants, seguindo pela Av. dos Flamboyants, Av. das Itaúbas, Av. dos Tarumãs, Av. dos Ingás, Av. 

das Palmeiras, Av. das Sibipirunas, Av. dos Jequitibás, Av. dos Jacarandás até encontrar o ponto inicial 

de interseção com a Av. dos Flamboyants. 

Os imóveis localizados na margem externa da avenida ou rua que delimita o perímetro serão 

contemplados para o uso da UNIDADE GANHA TEMPO. 

Faz parte da área de interesse para localização da UNIDADE GANHA TEMPO os imóveis nas margens 

da Av. André Maggi (Av. Vitória Régia) entre as avenidas das Palmeiras e a dos Pinheiros, desde que 

na época de implantação o transporte público nesta via seja satisfatório.  
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Os imóveis inseridos na área do perímetro que se localizam em ruas sem saída e/ou de uso residencial 

não serão contemplados. 

3.1.7 Várzea Grande 

Imagem 08 – Poligonal de localização da UNIDADE GANHA TEMPO em Várzea Grande 

 

Início da descrição do perímetro no ponto de interseção da Av. Couto Magalhães com a Rua Padre 

Remeter, seguindo pela Av. Couto Magalhães, Av. João Ponce de Arruda, Av. Presidente Artur 

Bernardes, Rua Presidente Epitácio Pessoa, Av. Eduardo Gomes, Rua 34, Av. Alzira Santana, Av. 

Senador Filinto Muller, Rua Padre Remeter até encontrar o ponto inicial de interseção com a Av. Couto 

Magalhães.  

3.2 Classificação das UNIDADES GANHA TEMPO 

As 7 (sete) UNIDADES GANHA TEMPO a serem implantadas na modalidade de Parceria Público- 

Privada no Estado de Mato Grosso serão classificadas quanto ao seu porte, conforme estabelecido a 

seguir: 

 Grande porte; 

 Médio porte; 

 Pequeno porte. 

Os critérios de enquadramento utilizados para a classificação do porte das UNIDADES GANHA TEMPO 

levaram em consideração a previsão de demanda de atendimento, de acordo com a localidade onde 

será implantada cada unidade. 
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As estatísticas de atendimento atuais levantadas juntos aos órgãos partipantes do PROGRAMA 

GANHA TEMPO foram insumos importantes para determinação da previsão de atendimento, assim 

como a identificação dos serviços mais demandados pela população, que foram utilizados para 

dimensionar e estruturar as futuras UNIDADES GANHA TEMPO. 

O dimensionamento das UNIDADES GANHA TEMPO contemplou a participação dos Órgãos Parceiros 

já participantes do PROGRAMA GANHA TEMPO e outros órgãos desejáveis em função da importância 

dos serviços prestados pelos mesmos e a ampliação da oferta de serviços para a população. 

Será de responsabilidade da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – SETAS promover 

a articulação institucional junto a esses órgaõs para consolidar, de fato, a participação dos mesmos nas 

UNIDADES GANHA TEMPO. 

3.2.1 UNIDADES GANHA TEMPO de Grande Porte 

A UNIDADE GANHA TEMPO será considerada de  grande porte quando possuir uma capacidade 

operacional para atender a uma demanda diária estimada maior que 2.000 atendimentos/dia e 

população alvo superior a 500.000 habitantes. 

3.2.2 UNIDADES GANHA TEMPO de Médio Porte 

As UNIDADES GANHA TEMPOserão consideradas de médio porte quando possuirem uma capacidade 

operacional para atender a uma demanda diária estimada entre 1.000 a 2.000 atendimentos/dia e 

população alvo entre 80.000 a 500.000 habitantes.  

3.2.3 UNIDADES GANHA TEMPO de Pequeno Porte 

As UNIDADES GANHA TEMPO serão consideradas de pequeno porte quando possuirem uma 

capacidade operacional para atender a uma demanda diária estimada menor que 1.000 

atendimentos/dia e população alvo de até 80.000 habitantes.  

Apresentamos, a seguir, quadro resumo com a classificação do porte das unidades e os critérios a 

serem seguidos. 

 

 

TABELA 01 – CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE PORTE DAS UNIDADES GANHA TEMPO 

Porte da Unidade Demanda diária Abrangência populacional 

Grande Mais que 2.000 atendimentos/dia Acima de 500 mil habitantes 

Médio Entre 1.000 e 2.000 atendimentos/dia Entre 80 a 500 mil habitantes 

Pequeno Menos que 1.000 atendimentos/dia Menor que 80 mil habitantes 
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4 Benefícios 

A proposta de criação de um novo modelo de gestão para as UNIDADES GANHA TEMPO, por meiode 

Parceria Público-Privada – PPP, consiste na expansão da oferta de serviços públicos e privados dentro 

de um modelo integrado de atendimento para disponibilizar ao cidadão pontos únicos de acesso a 

informações e serviços. 

A iniciativa ampliará consideravelmente a oferta de serviços nos padrões estabelecidos para as novas 

UNIDADES GANHA TEMPO, através de articulações e parcerias junto com os órgãos prestadores de 

serviços, devidamente conduzidas pela Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social – 

SETAS. 

O novo modelo consiste na expansão da oferta de serviços públicos e privados dentro de um sistema 

integrado de atendimento onde a responsabilidade pela construção, implantação, gestão, operação e 

manutenção das unidades se dá através de uma empresa privada, denominada CONCESSIONÁRIA, 

dentro das diretrizes, critérios técnicos e indicadores de desempenho estabelecidos pelo PODER 

CONCEDENTE. 

Entre os benefícios que o novo modelo de gestão a ser adotado para construção ou reforma, 

implantação, gestão administrativa e operacional, e manutenção das UNIDADES GANHA TEMPO, 

destacamos: 

 Parceria entre setor privado e setor público; 

 Contrato unificado de prestação de serviços; 

 Garantia da qualidade de atendimento a longo prazo; 

 Avaliação da CONCESSIONÁRIA com base no desempenho de suas atividades; 

 Maior integração de órgãos e serviços; 

 Flexibilidade na contratação de funcionários; 

 Utilização de servidores públicos apenas em atividades indelegáveis; 

 Realização de capacitação contínua; 

 Investimento diluído ao logo do prazo de concessão; 

 Garantia de infraestrutura atualizada; 

 Inovações tecnológicas em constante atualização; 

 Melhoria da imagem do serviço público;  

 Ampliação da oferta de serviços públicos à população; 

 Aumento da visibilidade da presença do Estado na solução de problemas do cidadão; 

 Otimização da utilização de recursos; 

 Estruturas físicas adequadas ao atendimento ao cidadão. 
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5 Modelo de Governança 

A Governança Corporativa é um conjunto de políticas, leis, práticas, processos e metódos para gerir 

uma empresa e isso inclui, também, as relações entre todos os atores envolvidos, internos e externos à 

corporação, denominados stakeholders, e os objetivos para os quais a organização existe. Isso significa 

que, na prática, toda organização deve estabelecer suas políticas e processos de gestão e 

funcionamento, bem como definir seus processos decisórios que impactam diretamente nos resultados, 

de forma a promover o alinhamento em todas as instâncias da cadeia de valor.  

No caso das UNIDADES GANHA TEMPO geridas pela iniciativa privada,por meiodo modelo de Parceria 

Público-Privada – PPP, é necessário estabelecer um eficiente Modelo de Governança que garanta que 

todos os entes envolvidos (Governo, Consessionária, Órgãos Parceiros e Cidadãos) convivam de forma 

harmônica e alinhados às expectativas de alta qualidade na prestação de serviços públicos, aplicando 

as melhores práticas de gestão com foco nos resultados a serem alcançados e de acordo com as 

regras pré estabelecidas e cumprimento de metas. 

O Modelo de Governança a ser adotado pela CONCESSIONÁRIA para gerir as UNIDADES GANHA 

TEMPO é um modelo de gestão integrada que tem por finalidade a consecução do objetivo comum da 

melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão no Estado de Mato Grosso, 

estabelecendo normas e padrões de convivência a serem seguidos pelos Órgãos Parceiros, de forma a 

atender as necessidades dos cidadãos e garantir a satisfação dos mesmos, contribuindo com o novo 

padrão a ser estabelecido para a prestação de serviços públicos. 

Para que possa ser implantada uma Governança que garanta o bom funcionamento das UNIDADES 

GANHA TEMPO é necessário definir os procedimentos que padronizem os processos de atendimento, 

disciplinem a coexistência de culturas organizacionais diversas e o uso adequado das instalações e 

equipamentos, além de estabelecer indicadores que facilitem o monitoramento do funcionamento das 

unidades visando a correção de falhas e a melhoria contínua dos serviços prestados. 

O Modelo de Governança que embasará a Gestão Integrada das UNIDADES GANHA TEMPO tem 

como pressuposto básico para a sua efetivação a estruturação de uma Rede Interorganizacional, 

abrangendo os diversos atores envolvidos na prestação de serviços nas unidades, cujas 

responsabilidades estão descritas a seguir. 

5.1 Papeis e Responsabilidades 

As principais responsabilidades que caberão ao PODER CONCEDENTE são:  

 A articulação dos órgãos prestadores de serviço nas UNIDADES GANHA TEMPO, de forma a 

estreitar os laços de parceria e facilitar a busca da melhoria contínua dos serviços prestados, 
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bem como a incorporação das inovações tecnológicas que se refletirão na qualidade do 

atendimento; 

 A formalização do relacionamento entre os Órgãos Parceiros e o PROGRAMA GANHA TEMPO, 

através da celebração de Convênio com os órgãos da Administração Pública, nas diferentes 

esferas governamentais, ou de Contrato de Adesão com instituições, fundações, empresas 

públicas e empresas privadas; 

 A definição de pressupostos do PROGRAMA GANHA TEMPO, das diretrizes operacionais, 

acompanhamento de resultados, avaliação dos serviços prestados e da parceria institucional;  

 O monitoramento permanente da qualidade e a busca pela excelência do atendimento; 

 A gestão do CONTRATO DE CONCESSÃO com a aferição dos resultados alcançados, o 

cumprimento das condições contratuais, normas e padrões estabelecidos, recebimento das 

faturas mensais e autorização do pagamento da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA à 

CONCESSIONÁRIA, desde que cumpridas todas as exigências legais. 

As principais responsabilidades da CONCESSIONÁRIA, são:  

 A realização dos projetos executivos para construção ou reforma dos imóveis onde serão 

implantadas as UNIDADES GANHA TEMPO, bem como a implantação, gestão 

administrativa e operacional, além da manutenção da infraestrutura física e de instalações 

das mesmas; 

 A aquisição de todo o mobiliário, equipamentos de informática, sistemas de gestão e apoio à 

operação, uniformes e todos os utensílios necessários ao funcionamento das unidades; 

 A contratação de todos os funcionários que realizarão as atividades de atendimento, exceto 

os serviços indelegáveis que são exercidos por servidores públicos;  

 A definição do horário e da escala de trabalho dos funcionários sob a sua responsabilidade, 

bem como realizar o controle de frequência, férias, controle funcional, produtividade, 

avaliação de desempenho etc. 

 A realização de todas as capacitações e treinamentos durante toda a vigência do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, desde a fase inicial, antes da implantação, assim como ao 

longo da operação. A CONCESSIONÁRIA deverá contratar empresa ou profissionais 

capacitados para ministrar os treinamentos e, também, disponibilizar toda a infraestrutura 

física necessária para a realização dos mesmos, sejam treinamentos comportamentais ou 

técnicos, caso o órgão não possua condições de fazer em sua própria sede. 

 A manutenção da infraestrutura física das UNIDADES GANHA TEMPO, compreendendo 

todas as edificações onde funcionarão as unidades, ambientes internos e externos, ar 

condicionado, estruturas, instalações elétricas, hidráulicas, cabeamento estruturado, 

pavimentação, coberturas, fachadas, programação visual etc.  
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 A manutenção do mobiliário, equipamentos de informática, telecomunicações, sistemas de 

gestão e apoio à operação, entre outros itens, no âmbito das UNIDADES GANHA TEMPO. 

 O monitoramento da qualidade do atendimento. 

Caberá, também, à CONCESSIONÁRIA, juntamente com oPODER CONCEDENTE, a proposição de 

melhorias necessárias à modernização da prestação dos serviços, inovações tecnológicas que 

garantam agilidade, modernidade, integração de serviços, otimização de recursos, entre outros 

aspectos, de forma que as UNIDADES GANHA TEMPO estejam sempre alinhadas às mais modernas 

práticas de prestação de serviços, de maneira inteligente e eficiente. 

6 Rede Interorganizacional 

Para que o Modelo de Governança para as UNIDADES GANHA TEMPO obtenha o êxito pretendido é 

necessária a adoção de um arranjo organizacional bem desenhado, com papéis claramente definidos, 

favorecendo a agilidade nos processos decisórios, clareza nas comunicações e delimitação das 

responsabilidades dos diversos atores da Rede Interorganizacional. 

A Rede Interorganizacional do PROGRAMA GANHA TEMPO tem como principais integrantes o 

Governo do Estado de Mato Grosso, denominado PODER CONCEDENTE; o Comitê Consultivo com 

representantes dos Órgãos Parceiros; a CONCESSIONÁRIA que irá gerir e operar as UNIDADES 

GANHA TEMPO; os Órgãos Parceiros que prestarão serviços nas UNIDADES GANHA TEMPO e as 

UNIDADES GANHA TEMPO propriamente ditas. 

O funcionamento desta rede requer que seus integrantes estejam comprometidos com a melhoria da 

prestação dos serviços públicos no Estado de Mato Grosso, aperfeiçoando e implementando novas 

práticas que facilitem as atividades referentes à prestação de serviços para a satisfação dos diversos 

usuários. 

Fazer com que essa Rede Interorganizacional funcione bem e alinhada aos objetivos do PROGRAMA 

GANHA TEMPO é fundamental para a sua boa governança e, para tanto, necessita implementar 

algumas práticas de gestão que deverão ser conduzidas pelo PODER CONCEDENTE, que exerce o 

papel de articulador desta rede. Dentre as práticas a serem adotadas destacam-se: 

 Articular e negociar com os Órgãos Parceiros a participação nas UNIDADES GANHA TEMPO e 

formalizar a parceria através de convênio ou outros instrumentos legais com aqueles que 

aderirem ao PROGRAMA GANHA TEMPO; 

 Definir junto a cada Órgão Parceiro um representante que possa se articular com a 

CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE na solução das questões operacionais e 

administrativas; 
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 Promover encontros periódicos com os Órgãos Parceiros e CONCESSIONÁRIA para avaliação 

dos serviços prestados aos cidadãos; 

 Estabelecer visitas sistemáticas às UNIDADES GANHA TEMPO para acompanhar o seu 

desempenho e realizar auditorias de qualidade; 

 Realizar o acompanhamento e a análise das estatísticas de atendimento; 

 Estabelecer um sistema de informações que possibilite o intercâmbio entre os Órgãos Parceiros, 

PODER CONCEDENTE e CONCESSIONÁRIA; 

 Implantar um Comitê Consultivo, bem como estabelecer as normas de funcionamento do 

mesmo; 

 Estabelecer critérios para a inclusão ou exclusão de órgãos ou serviços. 

A seguir serão detalhadas as características de cada componente da Rede Interorganizacional. 

6.1 PODER CONCEDENTE 

O PODER CONCEDENTEdeverá gerir o CONTRATO DE CONCESSÃO através das instituições 

designadas para gerir o PROGRAMA GANHA TEMPO e, consequentemente, o monitoramento do 

funcionamento das UNIDADES GANHA TEMPO. 

A Superintendência do Programa GANHA TEMPO é a unidade organizacional que integra a estrutura 

da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social - SETAS, responsável pela gestão estratégica 

e o monitoramento da operação das UNIDADES GANHA TEMPO. 

A nova modalidade de gestão das UNIDADES GANHA TEMPO deverá promover uma mudança na 

atual estrutura organizacional da referida Superintendência, que passará a desempenhar um papel 

diferente do até então exercido, deixando a cargo da CONCESSIONÁRIA a construção ou reforma dos 

imóveis onde serão implantadas as unidades, além da gestão administrativa, a operação e a 

manutenção das mesmas e passa a assumir as funções de condutor estratégico das ações de 

articulação institucional junto aos Órgãos Parceiros, bem como de fiscalização da execução do 

CONTRATO DE CONCESSÃO e monitoramento da qualidade na prestação dos serviços de 

atendimento ao cidadão. 

6.1.1 Compete ao PODER CONCEDENTE 

 Articular com os Órgãos Parceiros a participação destes em cada UNIDADE GANHA TEMPO e 

formalizar a parceria através de convênio ou outros instrumentos legais com aqueles que 

aderirem ao projeto; 

 Articular e definir com os Órgãos Parceiros os serviços que serão prestados nas UNIDADES 

GANHA TEMPO e buscar a melhor forma de prestação dos serviços;  
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 Articular com os Órgãos Parceiros o acesso da CONCESSIONÁRIA aos requisitos, 

procedimentos, documentação necessária e operação dos serviços que serão prestados nas 

UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Definir e supervisionar o cumprimento do cronograma de implantação para o funcionamento e 

gestão das UNIDADES GANHA TEMPO pela CONCESSIONÁRIA; 

 Realizar reuniões mensais de acompanhamento da implantação junto aos Órgãos Parceiros 

para informar-lhes sobre o andamento das ações e definições técnicas que sejam necessárias; 

 Realizar junto aos Órgãos Parceiros uma comunicação permanente das ações durante todo o 

período de implantação das unidades; 

 Acompanhar, de forma efetiva, todas as ações de implantação realizadas pela 

CONCESSIONÁRIA para que estejam em concordância com as diretrizes estabelecidas no 

CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 Receber da CONCESSIONÁRIA as UNIDADES GANHA TEMPO prontas para funcionar e 

autorizar a sua operação; 

 Articular, de forma contínua com os Órgãos Parceiros e com a CONCESSIONÁRIA todas as 

ações necessárias para o pleno funcionamento das UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Analisar as faturas emitidas pela CONCESSIONÁRIA e autorizar pagamentos das mesmas. 

6.2 Órgãos Parceiros 

São os órgãos participantes do Programa GANHA TEMPO de todas as esferas de governo, seja 

municipal, estadual ou federal, bem como empresas públicas e privadas ou empresas de qualquer 

natureza que prestam serviços ao cidadão de utilidade pública nas UNIDADES GANHA TEMPO por 

meio de suas UNIDADES DE SERVIÇOS, tendo por diretriz normas e padrões previamente aceitos e 

acordados em Convênio ou outro instrumento jurídico. 

6.2.1 Competências dos Órgãos Parceiros 

Em relação às UNIDADES GANHA TEMPO, os Órgãos Parceiros apresentam as seguintes 

competências: 

 Definir os serviços a serem prestados nas UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Capacitar os funcionários contratados da CONCESSIONÁRIA nos procedimentos e sistemas 

operacionais da prestação dos serviços ao cidadão; 

 Designar um servidor público de seu quadro de pessoal para atuar como Supervisor nas 

UNIDADES DE SERVIÇOS correspondentes, dando respaldo técnico aos funcionários da 

CONCESSIONÁRIA que realizarão o atendimento ao cidadão; 
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 Planejar e coordenar as atividades de Supervisão nas respectivas UNIDADES DE SERVIÇOS 

em relação aos procedimentos de orientação e atendimento dos serviços prestados; 

 Proceder a análise estatística dos serviços prestados visando redimensionar o atendimento, 

caso necessário, em articulação com a Superintendência do GANHA TEMPO e a 

CONCESSIONÁRIA; 

 Articular com o Gerente da UNIDADE GANHA TEMPO as necessidades de reciclagem técnica 

dos funcionários visando adotar medidas para a melhoria da qualidade do atendimento; 

 Indicar as necessidades materiais e técnicas para padronizar a qualidade dos serviços 

prestados; 

 Acompanhar a implantação de medidas de caráter normativo para assegurar o cumprimento dos 

prazos e a qualidade dos serviços prestados; 

 Realizar a simplificação de seus processos operacionais e de atendimento visando à 

desburocratização dos serviços prestados ao cidadão; 

 Exercer outras tarefas que resultem da aplicação de leis, regulamentos ou que sejam 

determinadas no âmbito da sua tutela. 

6.3 CONCESSIONÁRIA 

A empresa vencedora da licitação para construir ou reformar, implantar, gerir, operar e manter as 

7(sete) UNIDADES GANHA TEMPO nos municípios de Barra do Garças, Cáceres, Cuiábá, Lucas do 

Rio Verde, Rondonópolis, Sinop e Várzea Grande deverá constituir uma SOCIEDADE DE PROPÓSITO 

ESPECÍFICO – SPE, empresa especificamente criada para essa finalidade, cuja existência está 

vinculada ao tempo de duração do CONTRATO DE CONCESSÃO.  

A SPE será a CONCESSIONÁRIA responsável por realizar as atividades de gestão administrativa e 

operacional definida no CONTRATO DE CONCESSÃO e, para isso, deverá possuir uma estrutura 

adequada para realizar todas as atividades decorrentes do referido contrato. 

Para tanto, é importante definir uma estrutura organizacional compatível com a dimensão e 

complexidade do negócio, visando atender às necessidades de gestão da organização e 

especificidades da prestação de serviços previstos no contrato. 

Dessa forma, a CONCESSIONÁRIA deverá apresentar uma estrutura organizacional funcional, 

composta por unidades organizacionais com competências definidas que irão abarcar as atividades de 

atendimento, bem como as atividades administrativas que garantam o funcionamento das UNIDADES 

GANHA TEMPO. A estrutura da CONCESSIONÁRIA poderá sofrer alterações/ajustes a depender das 

suas necessidades no decorrer do tempo de execução do contrato, com a inclusão ou exclusão de 

áreas funcionais. 
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Com o objetivo de gerir as 7 (sete)UNIDADES GANHA TEMPO a CONCESSIONÁRIA deverá criar uma 

estrutura centralizada de comando e operação, que deverá ser denominada CENTRAL DE GESTÃO E 

OPERAÇÃO GANHA TEMPO, que deverá ser disponibilizada no Estado de Mato Grosso, município de 

Cuiabá,em até 08 (oito) meses do início do computo da DATA DE EFICÁCIA prevista no CONTRATO, e 

a qual todas as UNIDADES GANHA TEMPO estarão subordinadas administrativamente. 

A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer as competências e atribuições da CENTRAL DE GESTÃO E 

OPERAÇÃO GANHA TEMPO, incluindo a coordenação do processo de construção ou reforma e 

implantação das unidades e de toda aoperação. 

O arranjo organizacional da CENTRAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO GANHA TEMPO a ser 

desenvolvido deverá abranger, no mínimo, as seguintes áreas de atuação: 

 Diretoria Geral; 

 Gerência de Implantação; 

 Gerência de Qualidade; 

 Gerência Operacional. 

 

A proposição de Estrutura Organizacional apresentada a seguir é apenas uma sugestão, podendo a 

CONCESSIONÁRIA adotar a melhor estrutura que lhe convier, desde que obedecendo aos requisitos 

mínimos estabelecidos para fazer uma boa gestão das UNIDADES GANHA TEMPO. 
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Imagem 09 – Diagrama da Estrutura Organizacional proposta para a SPE de Gestão e Operação GANHA TEMPO 

 

6.3.1 Compete a Diretoria Geral 

 Fazer cumprir o Planejamento Estratégico estabelecido para a CENTRAL DE GESTÃO E 

OPERAÇÃO GANHA TEMPO, alinhando o cumprimento das metas à missão institucional da 

empresa; 

 Realizar a articulação institucional com o PODER CONCEDENTE para o cumprimento do 

CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 Estabelecer critérios e procedimentos quanto à celebração, execução e controle de contratos de 

qualquer natureza celebrados entre à CONCESSIONÁRIA e empresas prestadoras de serviços; 

 Definir políticas de atuação da CONCESSIONÁRIA; 

 Fixar metas orçamentárias; 

 Acompanhar o desempenho das UNIDADES GANHA TEMPO;  

 Realizar o planejamento orçamentário e todos os controles referentes a sua execução; 

 Monitorar permanentemente os resultados; 

 Negociar soluções políticas e estratégicas junto ao PODER CONCEDENTE; 

 Representar a CONCESSIONÁRIA em todos os seus atos. 

6.3.2 Compete a Gerência de Qualidade 

 Planejar, gerir e administrar as atividades das UNIDADES GANHA TEMPO, visando manter a 

qualidade dos serviços de atendimento ao cidadão e excelência no desempenho operacional;  
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 Elaborar o planejamento das atividades do atendimento ao cidadão e acompanhar os resultados 

considerando os objetivos a serem alcançados;  

 Identificar, analisar e propor novas parcerias junto as instituições prestadoras de serviços 

públicos objetivando implantar inovações para a contínua melhoria da qualidade na prestação de 

serviços e atendimento ao cidadão;  

 Implantar uma gestão baseada no cumprimento de metas e indicadores de desempenho para as 

UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Implementar as diretrizes estabelecidas para a melhoria do desempenho dos processos e 

qualidade de atendimento;  

 Coordenar e aplicar, em conjunto com o PODER CONCEDENTE a política de qualidade e 

melhoria contínua das UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Acompanhar a operacionalização do atendimento, identificando problemas e apresentando 

soluções;  

 Aferir o nível de satisfação do cidadão e propor a implantação de procedimentos que 

aperfeiçoem as atividades das UNIDADES GANHA TEMPO analisando os indicadores obtidos 

através de instrumentos internos. 

6.3.3 Compete a Gerência de Implantação (esta Gerência só possui atuação DURANTE a 

fase de implantação das UNIDADES GANHA TEMPO) 

 Negociar com o PODER CONCEDENTE o cronograma de implantação das UNIDADES GANHA 

TEMPO; 

 Negociar com o PODER CONCEDENTE a participação dos Órgãos Parceiros nas UNIDADES 

GANHA TEMPO e fazer a interface com os mesmos visando definir todos os procedimentos 

operacionais para o funcionamento nas UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Contratar e acompanhar junto as empresas especializadas o desenvolvimento e execução dos 

projetos de arquitetura, engenharia e instalações de elétrica, iluminação, lógica, telefonia, 

hidráulica, ar condicionado, segurança, incêndio e pânico, CFTV, entre outros, para as 

UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Providenciar as licenças necessárias junto aos órgãos competentes para o início das obras civis; 

 Contratar e acompanhar a construção ou reforma dos imóveis para o funcionamento das 

UNIDADES GANHA TEMPO nos municípios beneficiados; 

 Gerir a aquisição de mobiliários, equipamentos, utensílios, materiais diversos, uniformes e 

crachás, bem como de serviços de instalação de infraestrutura física e lógica, e de sinalização 

das UNIDADES GANHA TEMPO, conforme planejamento orçamentário e financeiro; 

 Gerir a aquisição dos sistemas de informática necessários à gestão e operação das UNIDADES 

GANHA TEMPO; 
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 Acompanhar os processos de recrutamento, seleção e contratação de pessoal, além de prover 

as capacitações comportamentais e de atendimento aos funcionários contratados e servidores 

públicos alocados nas UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Articular junto aos Órgãos Parceiros a realização dos treinamentos técnicos sob a 

responsabilidade dos mesmos; 

 Gerir a implantação das UNIDADES GANHA TEMPO, fazendo cumprir o cronograma 

preestabelecido; 

 Articular com o PODER CONCEDENTE e os Órgãos Parceiros prestadores de serviços nas 

UNIDADES GANHA TEMPO as necessidades de fornecimento de pessoal (servidores públicos 

para exercício de funções específicas e de Supervisão). 

6.3.4 Compete a Gerência Operacional 

 Coordenar as atividades relacionadas à infraestrutura e apoio necessário para o bom 

funcionamento das UNIDADES GANHA TEMPO;  

 Coordenar as atividades de manutenção da estrutura predial e de instalações das UNIDADES 

GANHA TEMPO; 

 Definir a política de TIC a ser implementada para as UNIDADES GANHA TEMPO e coordenar 

toda a operação tecnológica; 

 Definir a política de Recursos Humanos que deverá ser implementada no âmbito das UNIDADES 

GANHA TEMPO; 

 Coordenar todas as ações de Recursos Humanos que suportam as UNIDADES GANHA 

TEMPO; 

 Coordenar as ações de Segurança do Trabalho aplicadas às UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Definir todas as políticas de gestão administrativas a serem implantadas no âmbito das 

UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Coordenar todas as atividades de suporte operacional no âmbito das UNIDADES GANHA 

TEMPO. 

6.4 UNIDADES GANHA TEMPO 

As UNIDADES GANHA TEMPO têm por finalidade prestar serviços com qualidade aos cidadãos por 

meiodos diversos órgãos e prestadores de serviços públicos e privados e possuem uma estrutura 

administrativa que respalda todo o funcionamento e gestão das unidades. 

A CONCESSIONÁRIA poderá adaptar essa estrutura proposta de forma a adequá-la a realidade das 

UNIDADES GANHA TEMPO e não sobrecarregar a estrutura com um quadro maior do que o 
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necessário, principalmente para as Unidades GANHA TEMPO de médio e pequeno porte, que poderão 

ter suprimidas algumas funções a critério da CONCESSIONÀRIA. 

Apresentamos a seguir uma proposição de estrutura organizacional para as UNIDADES GANHA 

TEMPO: 

Imagem 10 – Diagrama da Estrutura Organizacional proposta para a Central de Gestão e Operação GANHA TEMPO 

 

 

6.4.1 Gerência de Unidade de Atendimento 

A Gerência de Unidade de Atendimento é responsável direta pelo funcionamento das UNIDADES 

GANHA TEMPO, gerindo o atendimento ao cidadão e dando suporte a prestação de serviços realizados 

pelos Órgãos Parceiros nas UNIDADES DE SERVIÇOS, bem como do funcionamento dos Serviços de 

Apoio e Conveniências.  

Sua atuação ocorre nas próprias Unidades GANHA TEMPO e para as unidades de Cuiabá, 

Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Várzea Grande será implantada uma Gerência de Unidade de 

Atendimento, possuindo as seguintes competências: 
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 Responder pela operação da UNIDADE GANHA TEMPO sob sua responsabilidade, pela 

qualidade dos serviços prestados ao cidadão, bem como pelos índices de desempenho 

alcançados; 

 Coordenar e acompanhar a prestação de serviços pelos Órgãos Parceiros através das Unidades 

de Serviços, objetivando manter a qualidade do atendimento ao cidadão; 

 Coordenar e supervisionar as atividades relativas à administração de material, patrimônio e 

serviços auxiliares no âmbito da UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Identificar a necessidade de manutenção das instalações físicas da UNIDADE GANHA TEMPO, 

equipamentos e bens móveis, com o objetivo de adotar medidas de prevenção ou correção que 

assegurem o seu pleno funcionamento; 

 Acompanhar a execução dos serviços de manutenção, zeladoria e segurança da UNIDADE 

GANHA TEMPO; 

 Promover o suporte técnico de TIC para as Unidades de Serviços, setores administrativos e de 

recepção e triagem para a UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Realizar a gestão de pessoal no âmbito da UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Realizar a administração predial da UNIDADE GANHA TEMPO. 

 

Nas unidades de Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, Cáceres e Várzea Grande estarão subordinadas a 

Gerência de Unidade de Atendimento as áreas organizacionais “Supervisão de Atendimento” e 

“Supervisão Administrativa”. 

 

Nas unidades de Barra do Garças e Lucas do Rio Verde, as áreas organizacionais “Supervisão de 

Atendimento” e “Supervisão Administrativa” estarão subordinadas à CENTRAL DE GESTÃO E 

OPERAÇÃO GANHA TEMPO da Concessionária. 

 

6.4.2 Compete à Supervisão de Atendimento 

 Coordenar a preparação da equipe e o devido posicionamento para a abertura da UNIDADE 

GANHA TEMPO e o atendimento aos cidadãos; 

 

 Manter a qualidade do atendimento ao cidadão dentro das normas e padrões estabelecidos, e 

comunicar de imediato à Gerência de Unidade de Atendimento as anormalidades que 

prejudiquem o perfeito funcionamento do atendimento na UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Dar suporte às UNIDADES DE SERVIÇOS no que se refere ao fluxo de usuários; 

 Atuar de maneira proativa nas situações de contingência, orientando os funcionários de 

recepção, orientação e triagem nas situações emergenciais; 
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 Intervir nas situações de conflito que porventura possam ocorrer entre os cidadãos e os 

funcionários sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; 

 Acompanhar e coordenar as atividades de atendimento ao cidadão no âmbito da UNIDADE 

GANHA TEMPO, intervindo quando necessário, visando manter a qualidade do atendimento; 

 Acompanhar a avaliação do nível de satisfação do atendimento prestado ao cidadão quanto à 

qualidade, tempo de espera e de atendimento; 

 Elaborar as escalas de trabalho (entrada, horário de almoço, saída), remanejamento e 

treinamento sistemático dos funcionários; 

 Aplicar e acompanhar a metodologia para aferição dos indicadores de desempenho e qualidade 

do atendimento;  

 Analisar as sugestões e reclamações dos cidadãos, avaliar as situações expostas e encaminhar 

soluções e melhorias para a Gerência de Unidade de Atendimento; 

 Articular-se com os Supervisores Técnicos dos órgãos participantes da UNIDADE GANHA 

TEMPO com vistas à integração de normas e procedimentos administrativos e operacionais; 

 Prestar assistência ao Gerente de Unidade de Atendimento quanto aos índices de desempenho 

operacional da UNIDADE GANHA TEMPO. 

6.4.3 Compete à Supervisão Administrativa 

 Em relação ao RH: 

 Coordenar e controlar o quadro de pessoal da UNIDADE GANHA TEMPO, contratado 

pela CONCESSIONÁRIA, realizando o controle de frequência, programação de férias, 

substituição de funcionários, escala de serviço, escala de almoço e outros;  

 Coordenar e controlar a realização de cursos e treinamentos para formação e 

capacitação dos recursos humanos da UNIDADE GANHA TEMPO, tanto para os 

contratados pela CONCESSIONÁRIA, quanto para os servidores públicos, de acordo 

com as necessidades verificadas. 

 Em relação ao Administrativo e Financeiro: 

 Acompanhar e controlar os recursos orçamentários e financeiros da UNIDADE GANHA 

TEMPO, subsidiando a Gerência de Unidade de Atendimento de informações quanto aos 

recursos disponíveis e gastos realizados; 

 Coordenar e controlar os serviços de copa da UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Coordenar e acompanhar a execução dos serviços de limpeza e higiene das instalações 

físicas da UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Coordenar as atividades de vigilância e segurança patrimonial, zelando pela ordem e a 

segurança nas dependências da UNIDADE GANHA TEMPO; 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 37 | 99 

 
 

 Realizar o monitoramento eletrônico da unidade pela solução de CFTV; 

 Controlar o acesso dos funcionários na UNIDADE GANHA TEMPO. 

 Em relação à TIC: 

 Coordenar o suporte tecnológico através do Service Desk; 

 Controlar e monitorar os sistemas de apoio à gestão e operação. 

 Em relação ao Almoxarifado: 

 Coordenar e realizar as atividades de Almoxarifado, com controle de estoque e saída de 

materiais; 

 Receber material para estocagem, identificar, classificar e armazenar conforme 

procedimentos estabelecidos. 

 Em relação à Manutenção: 

 Coordenar as atividades de manutenção predial, instalações elétricas e hidráulicas, rede 

lógica, ar condicionado, mobiliários, sinalização, entre outros. 

6.4.4 Unidades de Serviços - US 

As UNIDADES DE SERVIÇOS são a representação dos órgãos parceiros nas UNIDADES GANHA 

TEMPO, responsáveis pela prestação de serviço ao cidadão, segundo os critérios técnicos do órgão e 

as normas de funcionamento estabelecidas. 

Toda a estrutura física e de equipamentos necessários à prestação dos serviços nas UNIDADES 

GANHA TEMPO serão disponibilizadas pela CONCESSIONÁRIA.  

Cada Unidade de Serviço possui um Supervisor, responsável pela supervisão técnica dos serviços 

prestados e representante do órgão junto à Gerência de Unidade de Atendimento da UNIDADE GANHA 

TEMPO.  

Além do Supervisor, a Unidade de Serviço é composta pelos Atendentes, funcionários contratados da 

CONCESSIONÁRIA, responsáveis pelo atendimento direto ao cidadão e pela execução das etapas dos 

serviços que são realizadas na UNIDADE GANHA TEMPO, bem como pela entrega do documento final. 

Estão subordinados tecnicamente ao Supervisor da UNIDADE DE SERVIÇO, e administrativamente à 

Gerência de Unidade de Atendimento. 

A CONCESSIONÁRIAdeverá atuar fortemente junto aos Órgãos Parceiros na adoção de soluções que 

visem a melhoria dos serviços e a excelência no atendimento ao cidadão, portanto, a interação entre o 

Supervisor da UNIDADE DE SERVIÇOS e a Supervisão e Gerência de Unidade de Atendimento da 

CONCESSIONÁRIA deverá ocorrer da forma mais harmônica e de parceria possível visando os 
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resultados a serem alcançados, que é a plena satisfação do cidadão com os serviços prestados nas 

UNIDADES GANHA TEMPO. 

7 Modelo de Gestão Integrada da CONCESSIONÁRIA 

A gestão da CONCESSIONÁRIA nas UNIDADES GANHA TEMPO serão estruturadas dentro de um 

modelo integrado e sistêmico de gestão, no qual todas as unidades seguirão as mesmas normas e 

procedimentos funcionais, com base nas diretrizes estabelecidas pelo PODER CONCEDENTE, com o 

mesmo padrão de atendimento e de gestão administrativa e operacional. Deverá ser composto dos 

seguintes submodelos: 

 Gestão Administrativa e Financeira; 

 Gestão de Pessoas; 

 Gestão da Qualidade; 

 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação; 

 Gestão de Infraestrutura. 

7.1 Gestão Administrativa e Financeira 

A gestão administrativa e financeira das UNIDADES GANHA TEMPO envolve um conjunto de 

atividades inerentes à administração geral das unidades sob a responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

Para garantir o funcionamento eficiente e padronizado das UNIDADES GANHA TEMPOserá de 

competência da CONCESSIONÁRIA a elaboração e publicação do Manual Operacional das unidades, 

detalhando cada uma das competências relacionadas à gestão administrativa, financeira e operacional, 

com o objetivo de estabelecer critérios, responsabilidades, procedimentos e formulários. 

Esse manual deverá ser validado junto ao PODER CONCEDENTE e sua estrutura deverá estar 

segmentada por competências e com os procedimentos para funcionamento das suas áreas internas 

documentados. 

A seguir, estão relacionadas as competências da CONCESSIONÁRIA relativas à Gestão Administrativa 

e Financeira. 

7.1.1 Gestão Administrativa 

7.1.1.1 Administração de Pessoal 

Estabelecer procedimentos visando propiciar o aumento da produtividade, integração das equipes de 

trabalho e satisfação dos seus funcionários, de forma que estes se sintam efetivamente envolvidos e 
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comprometidos com o alcance dos objetivos estabelecidos, além de subsidiar a promoção de 

treinamentos, desenvolvimento e movimentação de pessoal. 

As principais atividades relacionadas a esta área são:  

 Recrutamento e seleção de pessoal; 

 Controle de pessoal: 

 Admissão; 

 Frequência;  

 Férias; 

 Demissão; 

 Uso e reposição de uniforme e crachá. 

 Formação e Capacitação de pessoal: 

 Treinamento inicial; 

 Educação continuada. 

 A política de recursos humanos para o pessoal contratado pela CONCESSIONÁRIA nas 

UNIDADES GANHA TEMPO. 

7.1.1.2 Administração de Material 

Os materiais e suprimentos necessários à operação das UNIDADES GANHA TEMPO nas áreas de 

competência da CONCESSIONÁRIA serão geridos pela mesma de forma contínua e segura, garantindo 

que as atividades sejam realizadas ininterruptamente e promovendo a eficiência da prestação de 

serviços ao cidadão.  

Para seleção dos fornecedores, a CONCESSIONÁRIA deverá considerar os seguintes critérios: 

 Qualidade dos produtos fornecidos, atendendo aos requisitos definidos para sua aceitação; 

 Periodicidade otimizada para entrega, possibilitando o melhor atendimento às necessidades das 

UNIDADES GANHA TEMPO, evitando a falta do material para o abastecimento das mesmas, 

bem como o excesso em estoque que comprometa o prazo de validade dos materiais. 

São considerados como materiais de uso contínuo, não específicos, utilizados no processo de 

atendimento ao cidadão nas Unidades de Serviços: papel ofício, lápis, canetas, borrachas, clipes etc., 

supridos e controlados pela CONCESSIONÁRIA. Os materiais específicos utilizados no atendimento 

especializado dos órgãos parceiros, como formulários padrão, papel especial e outros são de exclusiva 

responsabilidade dos mesmos, cabendo ao Supervisor do órgão nas UNIDADES GANHA TEMPO 

monitorar permanentemente o consumo, evitando o impacto da falta destes itens no atendimento ao 

cidadão. 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 40 | 99 

 
 

A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer as diretrizes de gestão de estoque, através de softwares que 

promovam a integração das diversas áreas e possibilitem o registro, inventário e controle de todas as 

movimentações físicas, como entradas, saídas, transferência entre unidades, prazo de validade, baixa e 

ponto de ressuprimento, de forma a manter estoque para 1 (um) semestre. 

Em cada UNIDADE GANHA TEMPO a gestão do estoque deverá prever a quantidade mínima de 

material, em área específica (Almoxarifado), cabendo à CONCESSIONÁRIA controlar o ponto de 

ressuprimento de cada item para garantir a disponibilidade dos mesmos. Para o armazenamento 

deverão ser consideradas as características intrínsecas de cada material, que são classificados 

conforme definição a seguir. 

7.1.1.2.1 Materiais de Consumo 

Considera-se material de consumo os itens de pouca durabilidade, esgotamento rápido ou que tem seu 

uso limitado a 2 (dois) anos. São itens de utilização diária pelos funcionários ou voltados à conservação 

da infraestrutura, incluindo-se nessas categorias: 

 Material de escritório; 

 Material de higiene e limpeza; 

 Produtos de copa e cozinha; 

 Componentes de infraestrutura para reposição. 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar provisão de estoque para um período superior a 30 (trinta) dias, 

para cada UNIDADE GANHA TEMPO, de forma a não acarretar interrupção dos serviços, prejudicar o 

atendimento ou os serviços administrativos, bem como fornecer suporte à operação das unidades.  

O consumo desses materiais deverá se dar pelo critério PEPS (Primeiro que entra, Primeiro que sai), 

visando garantir a durabilidade dos produtos que possuem prazo de validade e, consequentemente, 

evitar perdas e desperdícios.  

7.1.1.2.2 Folhetos e Formulários 

Os formulários e folhetos informativos utilizados na operação das UNIDADES GANHA TEMPO serão 

confeccionados pela CONCESSIONÁRIA. A quantidade disponibilizada para cada unidade deverá 

considerar a demanda de atendimento prevista.  

A folheteria será fornecida desde a inauguração das UNIDADES GANHA TEMPO e estará disponível 

nos balcões de recepção, sendo repostas diariamente ou sempre que necessário. Para tanto, deverá 

ser disponibilizado um estoque para reposição diária de, no mínimo, 1(um) mês. 
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7.1.1.2.3 Uniformes 

É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a aquisição dos uniformes para todos os funcionários 

que trabalharão nas UNIDADES GANHA TEMPO, seja seus próprios funcionários ou servidores 

públicos, bem como a distribuição dos mesmos. 

Anualmente, cada funcionário receberá 1 (um) kit de uniforme e caso exista a necessidade de 

substituição de qualquer peça, sempre que a mesma esteja inadequada para uso, a 

CONCESSIONÁRIA obedecerá o prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis para o fornecimento. 

Em caso de demissão de funcionário, é necessário que o mesmo devolva seu kit de uniforme à 

Gerência da Unidade de Atendimento de lotação, para descarte. 

7.1.1.2.4 Equipamentos de Informática 

A CONCESSIONÁRIA deverá prever uma reserva de 2% da quantidade total de equipamentos de 

informática, tais como microcomputadores, monitores, mouses, teclados e impressoras, para pronto 

atendimento de eventuais substituições em decorrência de defeitos ou quebras, evitando o risco de 

descontinuidade das atividades nas UNIDADES GANHA TEMPO. 

Essa reserva deverá ser armazenada nas próprias UNIDADES GANHA TEMPO a fim de possibilitar a 

troca imediata de qualquer equipamento com defeito, de forma a viabilizar o cumprimento dos prazos 

estabelecidos nos acordos de nível de serviços. 

7.1.1.2.5 Materiais de Iluminação 

A CONCESSIONÁRIA deverá manter em estoque uma reserva de cerca de 2% da quantidade total de 

lâmpadas que serão utilizadas nas UNIDADES GANHA TEMPO para substituições em decorrência de 

defeitos ou queima, de forma a não proporcionar desconforto ambiental para os funcionários ou 

cidadãos.  

Essa reserva deverá ser armazenada nas próprias UNIDADES GANHA TEMPO, a fim de possibilitar a 

troca imediata, de forma a viabilizar o cumprimento dos prazos estabelecidos nos acordos de nível de 

serviços. 

7.1.1.2.6 Pisos e Revestimentos 

Recomenda-se que a CONCESSIONÁRIA mantenha em estoque cerca de 2% (dois por cento) de 

peças dos pisos e revestimentos utilizados nos ambientes das copas, banheiros, refeitórios e vestiários, 

visando atender possíveis demandas de quebras e substituições. 
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7.1.2 Gestão Operacional 

7.1.2.1 Abertura e Fechamento das UNIDADES GANHA TEMPO 

Antes da abertura das UNIDADES GANHA TEMPO e após o encerramento das atividades de 

atendimento ao público deverão ser realizados alguns procedimentos básicos, garantindo que todos os 

requisitos essenciais à operação diária sejam atendidos e que a prestação de serviços ao cidadão 

transcorrerá conforme o padrão de qualidade estabelecido.  

É necessário que além de documentados, esses procedimentos contenham o plano de contingência a 

ser adotado, com as providências a serem aplicadas para cada situação de anormalidade ou não 

conformidade identificada, visando garantir a eficiência, a qualidade e a segurança da prestação de 

serviço ao cidadão. 

A seguir, são relacionados os principais requisitos direcionadores a serem evidenciados na descrição 

dos procedimentos. 

7.1.2.1.1 Abertura 

O acesso dos funcionários às UNIDADES GANHA TEMPO deverá ocorrer com antecedência mínima de 

15 (quinze) minutos do horário inicial de atendimento ao cidadão para a identificação prévia de 

possíveis falhas e execução de correções, antes do horário definido para a abertura da unidade, tanto 

no que se refere à infraestrutura, organização e reposição de formulários e folhetos informativos, 

materiais de consumo e específicos, bem como aos testes de funcionamento dos equipamentos, 

sistemas e aplicativos a serem utilizados. 

Essa diretriz visa garantir que todos os requisitos essenciais à operação das UNIDADES GANHA 

TEMPO estejam em conformidade com os padrões de qualidade estabelecidos para que o atendimento 

ao cidadão transcorra sem atrasos ou interrupções. 

7.1.2.1.2 Fechamento 

Com o objetivo de prover as UNIDADES GANHA TEMPO das condições necessárias de funcionamento 

no dia seguinte, a CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer procedimentos essenciais relativos à 

finalização das operações diárias, após o encerramento das atividades de atendimento ao público. 

O processo de fechamento deverá envolver os responsáveis pela manutenção, atendimento, segurança 

e tecnologia da unidade e abrange: 

 Fechamento da unidade após a confirmação de que não existem mais pessoas nas áreas 

internas ou pendências relacionadas à iluminação, refrigeração, hidráulica e informática. 

 Registro e comunicação das ocorrências identificadas; 

 Desligamento de equipamentos; 
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 Recolhimento e encaminhamento de materiais. 

7.1.2.2 Registro de Ocorrências 

Considera-se “Ocorrência” os eventos não previstos na operação normal das UNIDADES GANHA 

TEMPO, que acontecem nas suas instalações internas ou externas e que afetam diretamente o seu 

funcionamento. 

O registro, controle e acompanhamento desses eventos e suas consequências se darão através de um 

controles internos da CONCESSIONÁRIA que possibilite a discriminação de data, hora e local da 

ocorrência, descrição do evento, pessoa(s) envolvida(s), itens de infraestrutura afetados, registro das 

providências tomadas, pendências existentes, finalização do evento ou acompanhamento da evolução 

das consequências, para queseja possível aos gestores da UNIDADE GANHA TEMPO e 

daCONCESSIONÁRIA compreenderem a extensão do problema registrado para a adoção das ações 

corretivas cabíveis. 

Com o objetivo de minimizar os efeitos causados pelos referidos eventos, a CONCESSIONÁRIA deverá 

definir um Plano de Contingência contendo as ações que deverão ser adotados para os casos mais 

comuns e previsíveis. 

Objetivando uma melhor gestão das ocorrências, elas são classificadas em 2 categorias, apresentadas 

a seguir: 

7.1.2.2.1 Ocorrências Operacionais 

São consideradas ocorrências operacionais os eventos imprevistos relacionados ao funcionamento 

normal da UNIDADE GANHA TEMPO e que impactam diretamente na prestação do atendimento ao 

cidadão, tais como: 

 Ausência de atendentes ou demais funcionários; 

 Falta de materiais de consumo; 

 Problemas na infraestrutura física e de instalações; 

 Indisponibilidade de serviços oferecidos nas unidades de serviço dos Órgãos Parceiros;  

 Alteração de procedimentos sem o devido conhecimento da Gerência da Unidade de 

Atendimento; 

 Aumento significativo da demanda em alguns órgãos, não previsto anteriormente. 

7.1.2.2.2 Ocorrências Não Operacionais 

São consideradas ocorrências não operacionais os eventos que causem perturbações nas UNIDADES 

GANHA TEMPO provocadas por situações de emergência, usuários ou pessoas estranhas à sua 

operação, mas não estão diretamente ligadas à prestação do atendimento, tais como: 
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 Roubo ou furto ocorrido no interior da unidade; 

 Desordens ou comportamentos inadequados realizados por elementos estranhos; 

 Incêndio, alagamentos ou ameaça à integridade física de usuários e funcionários; 

 Danos intencionais à infraestrutura da UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Acidentes com ou sem vítimas, ocorridos na UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Interrupção do fornecimento de energia elétrica por tempo prolongado; 

 Greve no sistema de transporte público. 

As ocorrências que acarretam ações corretivas a serem adotadas fora da área de competência da 

CONCESSIONÁRIA deverão ser comunicadas ao PODER CONCEDENTEpara definição e aprovação 

das medidas resolutivas cabíveis. 

7.1.2.3 Comunicação 

Uma imagem organizacional positiva é um dos fatores que contribuem para o aumento da satisfação do 

cidadão. Nesse sentido, para que as UNIDADES GANHA TEMPO tenham uma imagem positiva e 

consolidada perante a sociedade, será necessário promover uma política de comunicação interna e 

externa, a partir do estreitamento do relacionamento com seu público alvo, consolidação de imagem e o 

aperfeiçoamento do fluxo da informação interna. 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA adotar mecanismos de comunicação interna 

necessários à operacionalização das UNIDADES GANHA TEMPO. 

7.1.2.4 Manifestação do Cidadão 

Registra a opinião do cidadão acerca do atendimento realizado pelos funcionários, desde a recepção 

até a finalização do serviço solicitado e objetiva a melhoria contínua da prestação dos serviços. 

Caberá à Gerência da Unidade de Atendimento de cada UNIDADE GANHA TEMPO coletar e tratar os 

registros da Manifestação dos Cidadãos oriundas das urnas destinadas a esse fim. 

Ademais, para alcançar um maior número de manifestações/avaliações, será disponibilizado, na página 

oficial do Programa GANHA TEMPO na internet, link de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). 

Para que o cidadão se sinta estimulado a emitir sua opinião espontaneamente, deverá ser 

disponibilizado um espaço específico nas UNIDADES GANHA TEMPO com aparadores, canetas e 

formulários, caixas coletoras padronizadas e devidamente sinalizadas. 

Os formulários para a Manifestação do Cidadão, disponíveis junto às caixas coletoras, deverão 

obedecer ao modelo estabelecido pela CONCESSIONÁRIA e aprovado pelo PODER CONCEDENTE. A 

reposição deverá ser diária ou sempre que necessário, garantindo a disponibilidade ininterrupta dos 

mesmos. 
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Os formulários de Manifestação do Cidadão poderão conter elogios, críticas, reclamações, denúncias 

etc., sendo que nenhuma questão deverá ser desconsiderada. Todos as manifestações deverão ser 

encaminhadas para resolução e respondidas ao cidadão, desde que este tenha informado o meio de 

contato, considerando o prazo estabelecido para cada tipo de manifestação. 

Os formulários deverão ser recolhidos diariamente, sempre ao final do expediente e, posteriormente, 

realizada a sua tabulação, disponibilizando o resultado para o PODER CONCEDENTE. 

Deverão ser enviados relatórios compilados de forma periódica para o PODER CONCEDENTE, com 

informações relativas ao tipo de manifestação (elogio, reclamação, dúvidas, denúncias etc.), 

providências e prazo de retorno ao cidadão, quando for o caso.  

7.1.2.5 Folheteria e Impressos 

Os formulários e folhetos informativos utilizados na operação das UNIDADES GANHA TEMPO serão 

confeccionados pela CONCESSIONÁRIA, após aprovação dos layouts e especificações peloPODER 

CONCEDENTE. Esse material é constituído de: 

 Folder Geral da UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Filipetas de Serviços; 

 Formulário de Manifestação dos Cidadãos. 

A diagramação do formulário de Manifestação do Cidadão será elaborada pela CONCESSIONÁRIA de 

forma a permitir o preenchimento fácil e intuitivo pelos usuários das UNIDADES GANHA TEMPO. 

As Filipetas de Serviços e o Folder Geral da Unidade serão revisados continuamente visando garantir o 

alinhamento e atualização dos mesmos em relação aos serviços prestados.  

7.1.2.6 Comunicação por Rádio 

A utilização de rádio como forma de comunicação nas UNIDADES GANHA TEMPO tem como objetivo 

proporcionar uma operação eficiente, com respostas rápidas às ocorrências diárias, agilidade nas 

solicitações de atendimento e manutenção de infraestrutura. 

A CONCESSIONÁRIA será responsável pelo fornecimento e manutenção dos equipamentos de 

comunicação por rádio, que serão disponibilizados para a Gerência da Unidade de Atendimento, a 

Supervisão de Atendimento, Apoios e Vigilantes. 

As especificações técnicas dos equipamentos de radiocomunicação encontram-se descritas no 

Apêndice VII– Especificação de Equipamentos de Teleinformática. 
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7.1.2.7 Malote 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por prover um serviço de malote para atender às necessidades 

de comunicação das UNIDADES GANHA TEMPO e CONCESSIONÁRIA, bem como do PODER 

CONCEDENTEe os Órgãos Parceiros. 

Para a realização da atividade de transporte de malotes e documentos a CONCESSIONÁRIA deverá 

atender aos seguintes critérios: 

 Contratação de seguros de responsabilidade civil, por danos materiais ou pessoais, e contra 

acidentes que possam ser causados a terceiros e aos funcionários. 

Os malotes de correspondência e documentos entre os Órgãos Parceiros presentes nas UNIDADES 

GANHA TEMPO e as respectivas sedes poderão ser assumidos pela CONCESSIONÁRIA por dos 

mesmos e devidamente acordados com o PODER CONCEDENTE.  

7.1.2.8 Limpeza e Conservação 

Com o objetivo de dotar as UNIDADES GANHA TEMPOde condições necessárias de salubridade e 

higiene, os serviços de limpeza e conservação serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, 

podendo ser realizados diretamente pela mesma ou através de contrato com empresas especializadas. 

A CONCESSIONÁRIA deverá desenvolver as atividades de Limpeza e Conservação das áreas comuns, 

baseada nos seguintes critérios: 

 Responsabilidade integral pelos serviços contratados; 

 Utilização adequada dos materiais de limpeza, inclusive sacos plásticos para acondicionamento 

de detritos, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários em quantidade, qualidade e 

tecnologia adequadas para a correta execução dos serviços; 

 Abastecimento dos sanitários com papel higiênico, sabonete líquido e papel toalha em 

quantidades necessárias à sua utilização; 

 Fornecimento de equipe adequada aos serviços a serem executados, selecionando e 

preparando rigorosamente seus empregados, só admitindo profissionais com função legalmente 

registrada em suas carteiras de trabalho, e que sejam portadores de atestados de boa conduta e 

demais referências; 

 Manutenção do pessoal perfeitamente uniformizado e identificado com crachás funcionais, com 

fotografia recente e provimento dos equipamentos de proteção individual – EPIs – quando a 

execução do trabalho assim o exigir, de acordo com as normas legais. Os uniformes e os 

equipamentos devem ser substituídos sempre que necessário e mantidos em perfeitas 

condições de uso;  
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 Execução dos serviços, sempre que possível, em horários que não interfiram no andamento das 

rotinas de funcionamento das UNIDADES GANHA TEMPO;  

 Capacitação dos funcionários quanto às normas de prevenção de incêndio e pânico nas áreas 

das UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Manutenção de todos os equipamentos e utensílios necessários à execução dos serviços, em 

perfeitas condições de uso, garantindo a substituição dos danificados. 

A CONCESSIONÁRIA deverá definir os critérios que serão adotados para a limpeza e conservação das 

UNIDADES GANHA TEMPO sendo aconselhável implementar ações considerando a orientação para a 

gestão sustentável das unidades, visando a economia dos recursos naturais, aumento da qualidade de 

vida e desenvolvimento humano, de acordo com as indicações que se seguem: 

 Coleta seletiva e destinação de materiais recicláveis, que consiste na separação do lixo 

deteriorável, composto de alimentos, dos materiais recicláveis como papeis, plásticos, metais e 

vidros, de forma que estes possam ser reutilizados para a fabricação de matéria prima ou até 

mesmo de outros produtos; 

 Campanhas voltadas à conscientização do público usuário das UNIDADES GANHA TEMPO que 

visem à redução dos impactos ambientais, orientando-os a separem o lixo nos recipientes 

específicos para cada tipo de material, através de placas dispostas nos locais onde serão 

disponibilizadas as lixeiras. 

7.1.2.9 Serviços de Vigilância e Segurança Patrimonial 

Esses serviços deverão ser realizados de forma continuada dentro dos limites das UNIDADES GANHA 

TEMPO, com a finalidade de garantir a incolumidade física dos cidadãos, funcionários e prestadores de 

serviços, bem como a integridade do patrimônio no local, evitando roubos, depredações e 

proporcionando segurança durante as atividades de atendimento. 

Deverá ser contratada empresa especializada para execução do serviço que estará sob gestão e 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

As UNIDADES GANHA TEMPO deverão ser dotadas de três níveis de segurança: Vigilância 

Desarmada, Vigilância Eletrônica (Circuito Fechado de Televisão – CFTV) e Controle de Acesso. 

7.1.2.9.1 Vigilância Desarmada 

Este serviço deverá ser executado por, no mínimo, 2 (dois) vigilantes, 1 (um) durante o dia e 1 (um) à 

noite, todos devidamente registrados, habilitados e uniformizados conforme exigência da função a ser 

desenvolvida, sem portar ou utilizar armas, em período integral de 24h (vinte e quatro horas), durante os 

7 (sete) dias da semana. 
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Os vigilantes deverão portar rádio de comunicação, devidamente licenciados junto aos órgãos 

competentes, de forma a facilitar o desempenho da função e imprimir maior agilidade às ações 

necessárias à manutenção da ordem e garantia da segurança patrimonial. 

Os funcionários de vigilância deverão estar capacitados para exercer as seguintes funções: 

 Observar a movimentação de indivíduos suspeitos nas UNIDADES GANHA TEMPO, adotando 

as medidas de segurança conforme orientação recebida; 

 Fiscalizar a entrada e a saída de todos os materiais e equipamentos, por meio de controles 

próprios; 

 Colaborar com as polícias civil e militar nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações 

das unidades; 

 Proibir a prática de comércio ambulante nas instalações da unidade; 

 Registrar e controlar diariamente todas as ocorrências; 

 Comunicar imediatamente aos gestores da UNIDADE GANHA TEMPO qualquer anormalidade 

verificada, para que sejam adotadas as providências necessárias; 

 Colaborar nos casos de emergência, visando à manutenção das condições de segurança; 

 Repassar para os vigilantes que estão assumindo o posto de trabalho, quando das rendições, 

todas as orientações recebidas e em vigor, bem como eventual anomalia observada nas 

instalações. 

7.1.2.9.2 Vigilância Eletrônica (Circuito Fechado de Televisão – CFTV) 

Entende-se por vigilância eletrônica a monitoria realizada por meio de sistemas eletrônicos de 

segurança que possibilitam a prevenção ou detecção de qualquer tipo de irregularidade, proporcionando 

um ambiente mais seguro para cidadãos e funcionários. 

Cada UNIDADE GANHA TEMPO deverá contar com uma solução digital de vigilância eletrônica para 

monitorar e gravar simultaneamente imagens de locais predeterminados. Essa solução será composta 

por câmeras de vigilância, com sensores de movimento e uma central de monitoramento que realizará o 

acompanhamento das imagens em tempo real.  

Os sensores de movimento são essenciais para economia do disco rígido, acionando a gravação das 

imagens apenas quando houver movimentação diante da câmera. 

A distribuição das câmeras deverá cobrir os pontos estratégicos da unidade, como as áreas de maior 

circulação e vulnerabilidade, contemplando, obrigatoriamente, os seguintes locais: 

 Entrada da UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Recepção; 

 Áreas de esperas; 
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 Áreas de atendimento; 

 Bancos; 

 Corredores, escadas e elevadores, quando houver; 

 Depósito de materiais, almoxarifado; 

 Estacionamentos. 

A tecnologia das câmeras deverá permitir a visualização de eventos e identificação de pessoas nas 

condições de luminosidade existentes na unidade, 24h (vinte e quatro horas) por dia. 

As câmeras estarão conectadas à central de monitoramento com capacidade de mostrar 

simultaneamente em tela as imagens de todas as câmeras ativas, gravando todas as imagens 

capturadas. Além disso, deverá ser disponibilizado acesso, via web, para as Salas de Situação 

instaladas na CENTRAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO GANHA TEMPO, da CONCESSIONÁRIA, e do 

PODER CONCEDENTE. 

A central de monitoramento deverá gravar as imagens capturadas de todas as câmeras, 

automaticamente em HD de computador. As imagens deverão ser armazenadas em formato digital por, 

no mínimo, 30 (trinta) dias, permitindo a consulta dentro desse período por data e hora selecionada. 

As especificações técnicas dessa solução estão descritas no Apêndice VIII - Especificações de 

Soluções de Gestão e Apoio à Operação, que definem os seguintes requisitos: 

 Alta qualidade de gravação das imagens; 

 Monitoramento ao vivo através da internet; 

 Procura inteligente de evento por data, hora ou câmera específica (rápida busca da informação); 

 Relatórios de eventos detecção de movimento; 

 Impressão de imagens; 

 Gravação por alarme e/ou agenda; 

 Backup; 

 Acesso remoto em tempo real por modem, rede local ou internet; 

 Proteção por senha; 

 Gravação em tempo real; 

 Integração de alarmes e sensores de presença. 

7.1.2.10 Controle de Acesso 

Com o objetivo de controlar o acesso de pessoas não autorizadas em determinados ambientes, devem 

ser adotados alguns critérios restritivos, tais como:  

7.1.2.10.1 Crachá de Identificação Funcional 

Objetiva identificar funcional e nominalmente o funcionário.   
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As diretrizes descritas a seguir norteiam a utilização dos crachás no âmbito das UNIDADES GANHA 

TEMPO: 

 A permanência nas dependências das unidades somente será permitida ao funcionário que 

estiver portando, junto ao seu uniforme, em lugar visível, na altura do tórax, o crachá de 

identificação funcional; 

 Na hipótese de extravio ou perda do crachá, o funcionário deverá comunicar imediatamente o 

ocorrido à Gerência da Unidade de Atendimento da UNIDADE GANHA TEMPO, para que 

providencie sua substituição definitiva, bem como disponibilize um crachá para utilização 

provisória; 

 Quando ocorrer a demissão do funcionário o crachá deverá ser devolvido pelo mesmo à 

Gerência da Unidade de Atendimento. 

7.1.2.10.2 Ponto Eletrônico 

Os Pontos Eletrônicos são equipamentos para registro e acompanhamento da assiduidade e 

pontualidade dos funcionários.  

Deverá ser utilizado o critério da biometria (reconhecimento do indivíduo com base em uma 

característica física não replicável) para acesso e registro de horários de chegada e saída de 

funcionários da CONCESSIONÁRIA, possibilitando, dessa forma, mais segurança e confiabilidade dos 

dados registrados.   

As diretrizes para implantação dessa solução estão previstas na Portaria Nº 1.510, de 21 de agosto de 

2009, do Ministério do Trabalho e Emprego, que disciplina o Registro Eletrônico de Ponto – REP e a 

utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Ponto (SREP). 

7.1.2.11 Copa e Refeitório 

Visando o conforto e comodidade dos seus funcionários, cada uma das UNIDADES GANHA TEMPO 

contará com um ambiente de copa e refeitório, equipados com: 

 Purificador de água; 

 Microondas; 

 Geladeira; 

 Cafeteira industrial; 

 Quadro branco de avisos; 

 Garrafas térmicas em aço inox; 

 Bandejas de inox para servir de suporte às garrafas térmicas; 

 Açucareiro em aço inox; 

 Talheres e vasilhas necessárias aos serviços de copa; 

 Copos descartáveis para água e café; 
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 Mesas e cadeiras suficientes em quantidade adequada de acordo com o dimensionamento 

de pessoal e características de cada unidade; 

 Outros materiais necessários ao bom desempenho dos serviços. 

A preparação e distribuição de café deverá ocorrer nos 2 (dois) turnos, diariamente. 

O tempo de utilização desse local pelos funcionários, durante os intervalos para almoço e lanche, 

dependerá da jornada de trabalho definida para cada unidade. 

A copa e o refeitório de cada UNIDADE GANHA TEMPO será de uso de todos os funcionários, sejam 

os contratados da CONCESSIONÁRIA ou servidores públicos. Os funcionários poderão trazer seu 

almoço e utilizar-se dos serviços do pessoal de apoio (copeira) para lavar pratos, copos e talheres de 

uso pessoal. 

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer os uniformes apropriados aos funcionários da copa visando à 

segurança e conforto no desempenho das atividades, além de diferenciá-los dos demais colaboradores 

que realizam atendimento ao cidadão. Aliado a isso, também deverão ser disponibilizados os 

equipamentos convencionais de higiene e segurança, sempre que a execução do trabalho assim o 

exigir, a exemplo de avental, touca, luva etc. 

7.1.2.12 Serviços de Transporte 

Caso ache necessário, será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIAdisponibilizar veículopara 

atender as necessidades da mesmae das UNIDADES GANHA TEMPO, ficando a seu critério a forma 

como utilizar o mesmo, se através de aquisição, locação ou, ainda, locação eventual. 

A recomendação é que o uso de veículos para transporte obedeça ao critério de modelo econômico. 

7.1.3 Gestão Financeira 

A CONCESSIONÁRIA é responsável pela gestão financeira do CONTRATO DE CONCESSÃO das 

UNIDADES GANHA TEMPO realizará as ações de gestão e acompanhamento da execução do contrato 

durante todo o período da concessão, minimizando riscos que possam afetar o seu equilíbrio 

econômico-financeiro e garantindo a plena consecução dos objetivos de melhoria da prestação de 

serviços de atendimento ao cidadão. 

 Apurar os resultados obtidos na gestão e operação das UNIDADES GANHA TEMPO para 

apresentação mensal da CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA ao PODER CONCEDENTE, de 

acordo com os requisitos estabelecidos no CONTRATO DE CONCESSÃO; 

 Realizar e controlar o pagamento de todas as despesas de gestão e operação das UNIDADES 

GANHA TEMPO, tais como: despesas com pessoal, fornecedores, serviços terceirizados, 

impostos e encargos, luz, água, telefonia etc., de forma a garantir a continuidade dos serviços; 
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 Controlar o fluxo financeiro das receitas e despesas, de forma a preservar o equilíbrio financeiro 

do contrato; 

 prover as UNIDADES GANHA TEMPO de fundo fixo em valor adequado à cobertura de 

despesas emergenciais que possam impactar no pleno funcionamento das unidades; 

 estabelecer normas e procedimentos para a gestão financeira do CONTRATO DE 

CONCESSÃO, bem como para a utilização e prestação de contas do fundo fixo pelas 

Gerências da Unidade de Atendimento das UNIDADES GANHA TEMPO. 

A CONCESSIONÁRIA deverá prever um Fundo Fixo para cada UNIDADE GANHA TEMPO que será 

gerenciado e controlado pela Gerência de cada unidade, visando a cobertura de pequenas despesas 

emergenciais, como a compra de materiais ou a contratação de serviços inesperados, que impactem no 

funcionamento normal da unidade. 

A CONCESSIONÁRIA estabelecerá o valor desse Fundo Fixo, por UNIDADE GANHA TEMPO, bem 

como os critérios para a sua utilização e prestação de contas. 

7.2 Gestão de Pessoas 

A qualidade dos serviços prestados ao cidadão está diretamente atrelada à competência dos 

funcionários responsáveis pela execução das diferentes atividades de atendimento. Com base neste 

princípio é fundamental que se estabeleça uma política de recursos humanos que valorize os 

funcionários e dê importância aos processos de recrutamento e seleção, contratação, controle, 

treinamento e capacitação como forma de assegurar o nível de excelência desejado no atendimento 

nas UNIDADES GANHA TEMPO.  

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA recrutar, selecionar, contratar e treinar os ocupantes 

dos postos de trabalho relacionados às atividades de sua competência (gestão, operação e manutenção 

das UNIDADES GANHA TEMPO), conforme quantitativos estabelecidos no Apêndice II - Quadro de 

Pessoal. 

Todos os funcionários que trabalham nas UNIDADES GANHA TEMPOdevem, obrigatoriamente, 

participar dos treinamentos e capacitações relacionados no Apêndice IV - Programa de Formação e 

Capacitação. 

A área de Recursos Humanos da CONCESSIONÁRIA, responsável pela gestão dos funcionários 

contratados para atuar nas UNIDADES GANHA TEMPO, deverá realizar as seguintes atividades: 

 Recrutamento e seleção; 

 Contratação de pessoal; 

 Controle de pessoal; 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 53 | 99 

 
 

 Capacitação e treinamento. 

7.2.1 Recrutamento e Seleção 

O recrutamento e seleção para os funcionários contratados pela CONCESSIONÁRIA é uma atividade 

indispensável antes da contratação dos funcionários, visando buscar no mercado de trabalho os 

profissionais que melhor se adequem ao perfil funcional estabelecido no Apêndice III - Perfil de 

Cargos e Funções. 

O recrutamento e seleção dos funcionários contratados da CONCESSIONÁRIA deverá ser realizado por 

empresa especializada ou profissional com larga experiência em processos seletivos, de acordo com o 

perfil exigido para o desempenho das referidas funções, incluindo entrevista, aplicação de prova de 

redação e teste prático para medir o conhecimento básico em informática. 

O pessoal a ser recrutado e selecionado pela CONCESSIONÁRIA deverá atender ao quantitativo 

estabelecido no Apêndice II - Quadro de Pessoal, bem como à formação de um cadastro de reserva, 

que viabilizará a reposição de funcionários de forma imediata, em função de turnover e de outras 

ocorrências, de forma a que não haja interrupção ou prejuízos na realização das atividades de 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA e, consequentemente, impactem no funcionamento das 

unidades.  

7.2.2 Contratação de Pessoal 

Após a realização do processo seletivo, a CONCESSIONÁRIA deverá firmar o contrato de trabalho com 

os ocupantes dos postos de trabalho, adotando as providências legais para a contratação dos 

funcionários antes do início da aplicação do Programa de Formação e Capacitação, que antecede a 

operação das UNIDADES GANHA TEMPO. 

A contratação de pessoal pela CONCESSIONÁRIA deverá ser realizada com base no regime 

estabelecido pela Consolidação da Leis do Trabalho – CLT, para o exercício das funções e atividades 

previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

A CONCESSIONÁRIA deverá observar todas as condições de trabalho, os direitos e benefícios 

previstos na legislação trabalhista, previdenciária, sindical e da medicina do trabalho em vigor, bem 

como decorrentes de Acordos, Convenções e Dissídios Coletivos das categorias profissionais presentes 

no contrato de trabalho, respondendo, de forma exclusiva, pelo cumprimento dessas normas. 

Para a adequada prestação dos serviços a CONCESSIONÁRIA deverá manter pessoal apto e em 

número suficiente para ocupar os postos de trabalho em situações como: substituições para descanso, 

faltas, atrasos, afastamentos, férias, trocas de pessoal, entre outras. Assim, é recomendável que seja 
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mantido número suficiente de pessoalpara a substituição de profissionais em função das situações 

relatadas. 

A CONCESSIONÁRIA ficará responsável, também, em contratar serviços gerais de copa, conservação 

e limpeza, segurança e vigilância, que poderão ser executados diretamente ou através de empresas 

especializadas nesses segmentos. 

Os servidores públicos que vão atuar nas UNIDADES GANHA TEMPO, como Supervisores das 

UNIDADES DE SERVIÇOS ou servidores exercendo atividades indelegáveisdeverão ser selecionados 

pelos próprios Órgãos Parceiros mediante critérios estabelecidos e de acordo aos objetivos do 

PROGRAMA GANHA TEMPO. 

7.2.3 Controle de Pessoal 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar o controle de pessoal dos funcionários contratados observando a 

frequência, o desempenho e a conduta dos mesmos, de forma a atender às necessidades e 

cumprimento das diretrizes estabelecidas para o bom funcionamento das UNIDADES GANHA TEMPO. 

A frequência dos funcionários contratados pela CONCESSIONÁRIA deverá ser registrada diariamente 

em cumprimento a carga horária de trabalho estabelecida, através da implantação de ponto eletrônico 

em todas as UNIDADES GANHA TEMPO. Além do controle de frequência, caberá à 

CONCESSIONÁRIA controlar o desempenho e conduta dos funcionários sob a sua responsabilidade, 

estabelecendo normas e diretrizes que deverão ser obedecidas para o funcionamento adequado das 

unidades, tomando as providências necessárias quando houver baixo desempenho, inadequação de 

conduta ou outras ocorrências.  

Caberá à CONCESSIONÁRIA tomar as providências necessárias para a substituição dos funcionários 

faltantes, de forma a solucionar ou minimizar os impactos no funcionamento das UNIDADES GANHA 

TEMPO. 

O controle de frequência dos servidores públicos alocados nas Unidades de Serviços será de 

responsabilidade de cada Órgão Parceiro, dentro de sua própria política.  

7.2.4 Carga Horária 

Os funcionários sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA deverão ser contratados para obedecer 

a carga horária máxima permitida pelo Ministério do Trabalho, correspondente a 8 horas diárias e 44 

horas semanais. 

7.2.5 Horário de Funcionamento e Escalas de Trabalho 

As UNIDADES GANHA TEMPO funcionarão de segunda a sexta das 8h00 às 18h00.  
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O funcionamento em horário ampliado das UNIDADES GANHA TEMPO exige que se realize um 

escalonamento na equipe de trabalho para que a carga horária dos funcionários seja distribuída de 

maneira a assegurar a continuidade na prestação dos serviços. 

A escala de trabalho das equipes deverá obedecer ao horário de funcionamento estabelecido para as 

UNIDADES GANHA TEMPO e deverão ser escalonadas em horários definidos pela 

CONCESSIONÁRIA, observando os horários de picos e vales de demanda. Dessa forma, a 

CONCESSIONÁRIA realizará o controle da escala de trabalho de cada funcionário, definindo o horário 

de entrada, de almoço e de saída para cada um, de forma que nenhum posto de trabalho sob sua 

responsabilidade tenha suas atividades interrompidas. 

A escala de trabalho dos servidores públicos alocados nas UNIDADES GANHA TEMPO será de 

responsabilidade de cada Órgão Parceiro, porém devem cumprir a cobertura necessária ao 

funcionamento das unidades, não sendo permitido que as UNIDADES DE SERVIÇOS prestem seus 

serviços sem a supervisão do agente público que respalda tecnicamente a prestação dos serviços. 

7.2.6 Uso de Uniforme e Crachá 

Todos os funcionários das UNIDADES GANHA TEMPO deverão estar devidamente uniformizados e 

utilizar o crachá de identificação funcional, cabendo à CONCESSIONÁRIA o controle do uso adequado 

dos uniformes e crachás pelo pessoal, inclusive os servidores públicos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, anualmente, os uniformes e crachás tanto dos funcionários sob 

sua responsabilidade direta quanto dos servidores públicos que trabalharão nas UNIDADES GANHA 

TEMPO de acordo com as quantidades abaixo definidas. 

Os uniformes são composto por peças individuais, que formam um conjunto, denominado KIT de 

Uniforme, com os seguintes quantitativos por funcionário: 

7.2.6.1 Kit de Uniforme Masculino 

 2 calças; 

 3 camisas; 

 2 coletes (para orientadores); 

 1 blazer. 

7.2.6.2 Kit de Uniforme Feminino 

 2 calças (saia como opção); 

 3 camisas ou blusas; 

 2 coletes para orientadores; 

 2 batas (para funcionárias grávidas); 
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 2 calças com elástico (para funcionárias grávidas); 

 1 blazer. 

Para a confecção dos uniformes, a CONCESSIONÁRIA deverá utilizar como referência o modelo 

apresentado no ApêndiceV - Modelos de Uniformes e Crachá e realizar, previamente, protótipo de 

todas as peças para aprovação peloPODER CONCEDENTE. 

7.2.6.3 Entrega de Uniformes 

Todos os funcionários que trabalharão nas UNIDADES GANHA TEMPOdeverão estar uniformizados e 

identificados através de crachás a partir do primeiro dia de funcionamento das unidades.  

7.2.6.4 Substituição de Uniformes 

Qualquer peça que compõe o KIT de Uniforme deverá ser substituída pela CONCESSIONÁRIA no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a qualquer tempo, sempre que estiver desgastada ou 

inadequada para o uso, exceto para peças sob medida. Entende-se como inadequada para o uso a 

peça que apresentar:  

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

causadas por lavagem;  

 Tecido desgastado, esgarçado ou desfiado;  

 Rasgos em partes do tecido, fora das áreas de costuras, cujo conserto só seria possível com a 

colocação de remendos (eventualmente os rasgos próximos à área da costura podem ser 

eliminados refazendo-se a costura);  

 Tamanho incompatível com o usuário.  

7.2.6.5 Reposição de Uniformes 

O KIT de Uniforme deverá ser substituído nas situações especificadas no item anterior ou na frequência 

indicada a seguir. 

7.2.6.5.1 Kit de Uniforme Masculino 

 Calças: a cada 12 meses;  

 Camisas: a cada 12 meses;  

 Coletes: a cada 12 meses; 

 Blazers: a cada 12 meses. 

7.2.6.5.2 Kit de Uniforme Feminino 

 Calças (saias): a cada 12 meses;  

 Camisas ou blusas: a cada 12 meses;  
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 Coletes: a cada 12 meses;  

 Batas e calças de elástico (caso de gravidez): somente quando estiver desgastada ou 

inadequada; 

 Blazers: a cada 12 meses. 

7.2.6.6 Devolução dos Uniformes 

Os funcionários sob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, bem como os servidores públicos que 

sejam desligados de suas funções, serão obrigados a devolver o uniforme utilizado, que deverá ser 

descaracterizado antes do descarte. 

7.2.6.7 Uniformes do Pessoal de Serviços Gerais 

Os funcionários de serviços gerais contratados pela CONCESSIONÁRIA (limpeza e conservação, copa, 

segurança e vigilância), ou fornecidos por empresa prestadora de serviço, deverão realizar suas 

atividades devidamente uniformizados, pelo tipo de função exercida, obedecendo ao padrão de 

uniformes existente no mercado, de acordo com a categoria funcional.  

7.2.7 Capacitação e Treinamento 

Os profissionais selecionados para a prestação de serviços nas UNIDADES GANHA TEMPO, sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, bem como os servidores públicos, deverão ser submetidos à 

formação técnica, teórica e comportamental, de acordo com a área de atuação de cada um e as 

necessidades relativas às atividades que serão desenvolvidas, com o objetivo de compreenderem a 

filosofia e o conceito do novo modelo de gestão e atendimento para as UNIDADES GANHA TEMPO, 

além de adquirirem o pleno domínio dos procedimentos operacionais das atividades e serviços 

prestados. 

A CONCESSIONÁRIA deverá seguir as orientações para as capacitações e treinamentos iniciais e 

continuados definidos no Apêndice IV - Programa de Formação e Capacitação.  

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA fornecer toda a infraestrutura necessária para a 

realização das capacitações e treinamentos, em ambientes confortáveis e adequados, providos de 

todos os recursos necessários, com fornecimento de material didático e coffee break. O treinamento 

técnico deverá ser ministrado pelos Órgãos Parceiros em suas próprias unidades de atendimento, uma 

vez que é necessário o acesso aos sistemas informatizados e procedimentos específicos. Caso não 

seja possível para o Órgão Parceiro realizar o treinamento técnico em suas instalações, a 

CONCESSIONÁRIA poderá prover a infraestrutura necessária. 
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A instrutoria para as capacitações conceitual e comportamental deverá ser fornecida pela 

CONCESSIONÁRIA, com o conteúdo e carga horária definidos no Apêndice IV - Programa de 

Formação e Capacitação. 

Será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE acompanhar e verificar a qualidade das 

capacitações e treinamentos ministrados pela CONCESSIONÁRIA. 

7.2.8 Segurança do Trabalho, Higiene e Saúde Ocupacional 

É fundamental que a CONCESSIONÁRIA promova a saúde dos funcionários sob sua responsabilidade 

no ambiente de trabalho, através de ações na área de segurança do trabalho, higiene e saúde 

ocupacional.  

As situações de trabalho que apresentam riscos ocupacionais, tais como iluminação inadequada, 

poeiras, umidade, posturas indevidas, jornada de trabalho prolongada, repetitividade na execução de 

tarefas, entre outras, deverão ser observadas e tratadas a fim de se evitar acidentes e doenças 

ocupacionais.  

Vale destacar que na área de Recursos Humanos da CONCESSIONÁRIA deverá ser alocado 1 (um) 

Técnico de Segurança do Trabalho, portador de comprovação de registro profissional expedido pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, responsável pela elaboração, implantação, acompanhamento e 

avaliação do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA. Este Programa visa à preservação 

da saúde e da integridade física de todos os funcionários, no seu espaço laboral, através da 

antecipação, reconhecimento, avaliação e, consequentemente, controle dos riscos ambientais. 

As ações do PPRA serão desenvolvidas e implantadas no âmbito de cada UNIDADE GANHA 

TEMPOsob a responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, que deverá manter um registro de dados 

estruturado, de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. 

Esse registro será mantido por um período de 20 (vinte) anos e estará disponível aos funcionários ou 

seus representantes e às autoridades competentes. 

É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o fornecimento dos Equipamentos de Proteção Individual 

- EPIs necessários para as atividades de limpeza e conservação, manutenção predial e outras que 

requerem a utilização dos mesmos. 

Todos os funcionários das UNIDADES GANHA TEMPO, contratados da CONCESSIONÁRIA, 

servidores públicos ou de empresa privada deverão ter conhecimento e adotar as medidas de 

prevenção de incêndio e pânico, de acordo com a legislação do Corpo de Bombeiros Militar de Mato 

Grosso e as normas técnicas aplicáveis. A CONCESSIONÁRIA ficará responsável em instruir os 

funcionários dos seguintes assuntos: 
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 Utilização dos equipamentos de combate ao incêndio; 

 Procedimentos para evacuação dos locais de trabalho com segurança; 

 Dispositivos de alarme existentes. 

7.3 Gestão da Qualidade 

A qualidade na prestação de serviços públicos é uma premissa da qual mais nenhum governo pode se 

isentar, uma vez que o cidadão se torna cada dia mais exigente em relação a qualidade e celeridade 

dos serviços que demanda. Diante disso, a busca pela melhoria contínua dos serviços prestados é 

condição essencial para atender as exigências necessárias para a boa qualidade dos mesmos  

A CONCESSIONÁRIA deverá atuar com foco na Gestão da Qualidade e utilizá-la como uma ferramenta 

direcionadora para as questões relativas à qualidade nos serviços prestados pelas UNIDADES GANHA 

TEMPO, visando melhorar de forma evolutiva e crescente a relação entre o poder público e o cidadão e, 

para tanto, é preciso estar atento as opiniões dos cidadãos, verificando se os serviços prestados são 

considerados por estes de boa qualidade. 

É necessário que sejam implantadosmecanismos e ferramentas para aferir a qualidade dos serviços 

prestados nas UNIDADES GANHA TEMPO, para identificar oportunidades de melhorias visando 

proporcionar uma relação crescente de satisfação, confiança e fidelidade. 

Para atingir esse objetivo é fundamental que a qualidade do atendimento seja internalizada por todos os 

integrantes da Rede Interorganizacional, verdadeiramente comprometidos com os resultados e 

retroalimentando esse processo de forma contínua. 

Os principais itens a serem monitorados são: 

 Atendimento ao cidadão; 

 Disponibilidade dos serviços; 

 Capacitação de pessoal capacitado na prestação dos serviços; 

 Conforto das instalações. 

Para tanto, a Gestão da Qualidade a ser adotada para as UNIDADES GANHA TEMPO foi estruturada 

contemplando os seguintes aspectos:  

 Política da Qualidade; 

 Padrões de Qualidade do Atendimento; 

 Indicadores de Desempenho; 

 Pesquisa de Satisfação; 

 Auditorias da Qualidade. 
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7.3.1 Política da Qualidade 

A Política da Qualidade das UNIDADES GANHA TEMPO deverá ser definida pelo PODER 

CONCEDENTEe deverá ser delineada em total conformidade com a excelência no atendimento e com a 

melhoria contínua dos seus processos, estabelecendo os Indicadores da Qualidade, possibilitando, 

dessa forma, o monitoramento e análise crítica dos resultados alcançados. 

No sentido de difundir e internalizar o entendimento da Política da Qualidade, será de responsabilidade 

do PODER CONCEDENTE a divulgação junto aos integrantes da Rede Interorganizacional, de acordo 

com a orientação a seguir: 

 Fixação de quadros de forma visível contendo a Política da Qualidade; 

 Realização de eventos que promovam a divulgação da Política da Qualidade; 

 Realização de treinamentos específicos. 

7.3.2 Padrões da Qualidade 

Os compromissos definidos e publicamente assumidos pelos Órgãos Parceiros para atender aos 

cidadãos com eficiência e eficácia direcionam os padrões da qualidade a serem adotados pelas 

UNIDADES GANHA TEMPO, que deverão ter como premissas:  

 Ampliação ao acesso aos serviços prestados pelos órgãos públicos pela população; 

 Melhoria contínua da qualidade do atendimento prestado; e  

 Estimulo da participação dos cidadãos no monitoramento da qualidade dos serviços público 

prestados. 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA implantar os padrões da qualidade definidos e 

garantir que os mesmos estejam padronizados para todas as UNIDADES GANHA TEMPO. 

De acordo com os requisitos estabelecidos anteriormente, os padrões a serem adotados nas 

UNIDADES GANHA TEMPO deverão: 

 Monitorar a satisfação dos cidadãos, identificando se as suas necessidades e expectativas estão 

sendo atendidas; 

 Acompanhar a prestação dos serviços pelos funcionários quanto à capacidade em relação as 

atividades desenvolvidas e o grau de motivação; 

 Comprometer os Órgãos Parceiros quanto à melhoria contínua dos processos sob sua 

responsabilidade; 

 Manter a infraestrutura física em perfeitas condições de funcionamento e conforto. 
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A adoção e a disseminação de padrões de qualidade do atendimento são valiosos recursos para 

assegurar o alinhamento e o comprometimento das organizações públicas com a excelência do 

atendimento pretendida e para torná-las mais acessíveis à população.  

Os padrões de qualidade do atendimento deverão também observar o detalhamento relativos aos 

seguintes itens: 

 Cumprimento do cronograma de implantação das UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Prestação dos serviços de atendimento ao cidadão; 

 Condições adequadas de disponibilização da infraestrutura física a serem observadas pelas 

unidades de atendimento, em especial no que se refere a conforto ambiental, limpeza e 

manutenção, bem como a adequação dos recursos humanos no que toca à sua qualificação e 

apresentação pessoal e nível de satisfação de usuários. 

A opção pela utilização de Padrões de Atendimento requer um compromisso com o monitoramento e a 

avaliação periódica dos resultados alcançados. Assim, a qualidade do desempenho das UNIDADES 

GANHA TEMPO será realizado através do monitoramento de indicadores estabelecidos, detalhados no 

Apêndice IX – Indicadores de Desempenho e Qualidade. 

7.3.3 Monitoramento e Avaliação 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar um monitoramento constante da qualidade do atendimento 

prestado aos usuários das UNIDADES GANHA TEMPO, com o objetivo de identificar possíveis 

problemas, proporcionando agilidade na adoção de soluções e viabilidade de planejamento de 

melhorias na prestação dos serviços públicos. 

O monitoramento dos padrões definidos para as UNIDADES GANHA TEMPO será realizado através de 

sistemas informatizados e outros instrumentos, como pesquisas, monitoramento de processos e análise 

de indicadores, constantes deste documento.  

Caberá ao PODER CONCEDENTE realizar, também, o monitoramento da qualidade do atendimento 

prestado pela CONCESSIONÁRIA nas UNIDADES GANHA TEMPO, de forma a verificar o 

cumprimento dos indicadores de desempenho e qualidade previstos durante a execução do 

CONTRATO DE CONCESSÃO. 

Para possibilitar o efetivo monitoramento das atividades desenvolvidas nas UNIDADES GANHA 

TEMPO deverá ser implantada Salas de Situação equipadas com monitores de TV com 

acompanhamento em tempo real do funcionamento das unidades, utilizando os sistemas informatizados 

de Gestão do Atendimento e Circuito Fechado de TV, para que que mostrem de forma gráfica os dados 

de atendimento e através de imagens de câmeras de vídeo o funcionamento das mesmas.  
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A CONCESSIONÁRIA deverá implementar em sua central de gestão tal recurso e o mesmo é sugerido 

para o PODER CONCEDENTE, que também poderá ter acesso ao funcionamento das UNIDADES 

GANHA TEMPO de forma online.  

A Sala de Situação é considerada uma central de inteligência que monitora as UNIDADES GANHA 

TEMPO, uma vez que se caracteriza como ferramenta importante para o gerenciamento de situações 

críticas, pois municiará o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA com um conjunto de 

informações (imagens e dados) em relação ao cenário de dificuldades e obstáculos inerentes ao 

processo de prestação de serviços públicos, possibilitando a melhor tomada de decisões.  

7.3.4 Indicadores de Desempenho 

A transparência e monitoramento da gestão da qualidade dos serviços públicos prestados nas 

UNIDADES GANHA TEMPO deverá ser aferida através de Indicadores de Desempenho e Qualidade.  

Estes indicadores deverão ser monitorados sistematicamente, consolidados e analisados pela 

Coordenação Qualidade da CONCESSIONÁRIA e atestados e auditados pelo PODER CONCEDENTE.  

A relação destes indicadores, bem como os parâmetros para medição dos mesmos encontra-se descrito 

no Apêndice IX – Indicadores de Desempenho e Qualidade e deverão ser acordados entre a 

Superintendência do GANHA TEMPO e a CONCESSIONÁRIA. 

 

7.3.5 Pesquisa de Satisfação do Cidadão 

É de extrema importância a medição da qualidade do atendimento prestado nas UNIDADES GANHA 

TEMPO e a satisfação do cidadão, o grande beneficiário de serviços públicos ofertados com qualidade 

e eficiência. Portanto, é imprescindível mensurar seu grau de satisfação com a prestação dos serviços 

e, para tanto, existem muitas formas de avaliação. 

A mais completa delas é a Pesquisa de Satisfação do Cidadão, que poderá ser aplicada anualmente 

peloPODER CONCEDENTE, mediante metodologia própria, ou contratar empresa especializada em 

serviços dessa natureza visando identificar o grau de satisfação, sugestões e ressalvas em relação aos 

serviços prestados, instalações físicas, fluxo de informações, entre outros, tendo como públicoalvo os 

cidadãos, de forma a conhecer a realidade da gestão e operação das unidades sob a responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA. 

O PODER CONCEDENTE também será a responsável pela divulgação para todos os integrantes da 

Rede Interorganizacional dos resultados alcançados a partir da Pesquisa de Satisfação do Cidadão.  

Outra maneira mais rápida e objetiva para aferir a satisfação do cidadão se dá através de Terminais de 

Avaliação, integrados ao Sistema de Gestão do Atendimento e instalado nas mesas dos atendentes, o 
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que torna possível medir instantaneamente o atendimento prestado pelo Atendente após a conclusão 

do serviço. É importante ressaltar que esse método de avaliação é restrito, uma vez que, em geral, os 

cidadãos tendem a avaliar apenas o serviço que acaba de ser prestado e não considera outros 

aspectos fundamentais que possibilitam uma avaliação mais ampla, envolvendo outras dimensões do 

atendimento. 

De toda forma, esse tipo de avaliação é importante e a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar os 

referidos equipamentos que permitem realizar a pesquisa de satisfação do cidadão de forma imediata 

para todos os Guichês de Atendimento. 

A aplicação periódica da Pesquisa de Satisfação do Cidadão nas UNIDADES GANHA TEMPO 

possibilitará a resolução de problemas, buscando tanto as melhorias incrementais como as inovações 

ou quebra de paradigmas que porventura se façam necessárias, constituindo-se, assim, em um dos 

instrumentos fundamentais de avaliação para o aperfeiçoamento da qualidade do atendimento prestado. 

7.3.6 Auditorias da Qualidade 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar Auditorias da Qualidade de forma sistemática e, de preferência, 

trimestralmente, visando identificar as não conformidades nos vários quesitos relacionados aos padrões 

da qualidade definidos para as UNIDADES GANHA TEMPO e corrigir aquilo que não esteja de acordo 

com os padrões estabelecidos, de forma a garantir que a gestão e operação das unidades ocorra dentro 

dos mais elevados parâmetros de eficiência e satisfação do cidadão. 

Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá possuir uma área especializada em qualidade e desenvolver 

sua própria metodologia de aplicação de suas Auditorias Internas. 

Entretanto, será de responsabilidade doPODER CONCEDENTE realizar, anualmente, em todas as 

UNIDADES GANHA TEMPO, Auditorias da Qualidade a serem executadas diretamente por sua própria 

área de qualidade ou através de contratação de empresa especializada, denominada VERIFICADOR 

INDEPENDENTE. Para tanto, será necessário planejar e estruturar um calendário anual e comunicar a 

CONCESSIONÁRIA com antecedência de, pelo menos, 30 dias. 

A realização das Auditorias possibilita o monitoramento da qualidade mediante procedimentos 

metodológicos, instrumentos de coleta de informações e de resultados, considerando recursos 

humanos, materiais, instalações físicas, entre outros, permitindo, assim, o aperfeiçoamento da gestão 

do atendimento das UNIDADES GANHA TEMPO, no  intuito de buscar a superação dos níveis de 

excelência no atendimento prestado, de acordo com os indicadores e metas de desempenho 

estabelecidas, garantindo a satisfação do cidadão na qualidade do atendimento prestado e atendendo 

aos requisitos contratuais entre a CONCESSIONÁRIA e o PODER CONCEDENTE. 
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7.4 Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação 

Adotar uma infraestrutura de TIC efetivamente capaz de suportar os processos, além de apoiar os 

gestores e colaboradores com informações compartilhadas de qualidade, que sejam rastreáveis, 

transparentes, acessíveis e seguras é condição para  viabilizar uma gestão por resultados. 

Para vencer o desafio de implantar, gerir e manter um modelo de gestão das UNIDADES GANHA 

TEMPO que tenha como foco principal a qualidade e a melhoria contínua do atendimento do cidadão, 

torna-se imperativo implementar modernas práticas e inovações tecnológicas, visando otimizar e 

simplificar os processos de atendimento, tornando-o cada vez mais interativo, dinâmico e de fácil 

acesso, buscando atingir todos os segmentos da sociedade e prover as suas necessidades. 

Dentro deste direcionamento, o uso da tecnologia nas UNIDADES GANHA TEMPO terá como objetivo a 

modernização da prestação dos serviços a partir da diversificação das formas de acesso, possibilitando 

a interação mais efetiva com seu público alvo, seja pela otimização dos processos, através da redução 

do trâmite de papéis ou a eliminação procedimentos manuais, conferindo maior agilidade e 

resolutividade na prestação de serviços, bem como na confiabilidade das informações geradas. 

O uso da tecnologia será de suma importância tanto para a CONCESSIONÁRIA como para o PODER 

CONCEDENTE, que necessitam de informações confiáveis, atualizadas e sempre disponíveis sobre o 

atendimento, no sentido de monitorar a execução dos processos e aferir os resultados obtidos, tornando 

a tomada de decisões mais assertiva, norteando os ajustes necessários na busca pela excelência do 

atendimento.  

Para possibilitar uma visão panorâmica da qualidade dos atendimentos prestados nas UNIDADES 

GANHA TEMPO,  a gestão necessita de informações acerca dos seguintes aspectos: organizacional, 

processual, recursos humanos e tecnológicos. 

Esses parâmetros são indispensáveis para acompanhar o alcance das metas, avaliar a efetividade das 

ações, programas e políticas definidas e implantadas, bem como interagir com seu público alvo, atores 

e Rede Interorganizacional de forma mais direta, visando um maior comprometimento com o objetivo 

primordial da prestação de serviços. 

As ações previstas no modelo de Gestão de TIC proposto visam:  

 Equipar as UNIDADES GANHA TEMPO com sistemas informatizados de gestão e apoio à 

operação como principal ferramenta para implementação e padronização de processos, 

monitoramento e transparência dos níveis de qualidade e satisfação do atendimento, gestão dos 

custos e apoio na tomada de decisão; 

 Conhecer e analisar as diretrizes de negócio e processos de tomada de decisão propondo uma 

gestão orientada para resultados; 
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 Obter uma base de conhecimento visando suportar a orientação dos serviços de tecnologia ao 

negócio; 

 Diagnosticar cenários e propor soluções apoiadas na tecnologia da informação; 

 Prover instrumentos e informações para o planejamento de TIC, buscando a melhoria constante 

na prestação de seus serviços;  

 Definir diretrizes e referências para fundamentar e apoiar o processo de desenvolvimento de 

soluções na execução de projetos futuros. 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA adquirir, implantar e manter as ferramentas 

tecnológicas imprescindíveis para a prestação do atendimento de qualidade, assim como ampliar os 

mecanismos internos de gestão que venham a ser implementadas ao longo do tempo de duração do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, sempre de acordo com as diretrizes definidas peloPODER 

CONCEDENTE. 

Para a execução dos SERVIÇOS e, neste sentido, para atendimento dos requisitos de Tecnologia da 

Informação (TIC) e consequente observância das especificações técnicas de hardware e software, 

deverá a CONCESSIONÁRIA observar a legislação e as normas técnicas relacionadas à segurança de 

uso da internet/divulgação de dados, inclusive no âmbito da INFOVIA-MT, bem assim as normas 

técnicas da ABNT correspondentes, dentre as quais aquelas a seguir listadas (na medida em que 

aplicáveis): 

 Decreto-Lei Federal n.º 7845/2012, que substituiu o Decreto-Lei n.º 4553/2002, e demais normas 

de segurança; 

 Políticas e Diretrizes do Sistema de Informação do Estado de Mato Grosso; 

 Resoluções do Conselho Superior do Sistema Estadual de Informação e Tecnologia da 

Informação nº 003/2010, 008/2010, 009/2011 e 010/2011. 

As inovações tecnológicas que deverão ser disponibilizadas pela CONCESSIONÁRIA nas UNIDADES 

GANHA TEMPO são: 

7.4.1 Portal de Serviços GANHA TEMPO 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA desenvolver um modelo conceitual e técnico, 

implementar e manter uma página web de serviços ao cidadão, denominada Portal de Serviços GANHA 

TEMPO, com tecnologia moderna, dinâmica, interativa, que disponibilize para o cidadão todas as 

informações acerca dos serviços prestados nas UNIDADES GANHA TEMPO, como documentação 

necessária para a realização dos serviços, prazos de execução, custos etc., de forma a municiar o 

cidadão de todas as informações relevantes sobre o funcionamento das unidades e os serviços 

prestados.  
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Para que as informações sejam disponibilizadas no Portal de Serviços GANHA TEMPO a 

CONCESSIONÁRIA deverá montar um “Guia de Serviços Públicos” que será a base das consultas 

sobre os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros nas UNIDADES GANHA TEMPO. Para isso, a 

Conscessionária deverá realizar um mapeamento junto aos Órgãos Parceiros do Programa GANHA 

TEMPO visando documentar todas as informações sobre os serviços prestados, de forma a 

disponibilizá-las de form aestruturada para consultas do cidadão. 

Também será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a gestão e manutenção deste Portal de 

Serviços, aprimorando, atualizando suas informações e serviços, bem como a utilização dos elementos 

de vanguarda e interação, como interfaces com redes sociais, chat on line, aplicativos, dentre outros, no 

sentido estar alinhado com as inovações tecnológicas que se apresentam. 

A manutenção das informações deverá ocorrer de forma dinâmica e a CONCESSIONÁRIA deverá 

montar uma equipe interna para realizar a interface junto aos Órgãos Parceiros para a atualização das 

informações, para que não ocorra a desatualização das mesmas e, consequentemente, o cidadão não 

tenha as informaçõe corretas.  

O “Guia de Serviços Públicos” deverá ser executado durante a fase de implantação das UNIDADES 

GANHA TEMPO, de forma a que na inaugração da primeira unidade implantada sob a gestão da 

CONCESSIONÁRIA o Portal de Serviços já possa ser disponibilizado ao cidadão. 

Além das informações sobre os serviços prestados pelos Órgãos Parceiros, o Portal de Serviços 

GANHA TEMPO deverá prover outras informações ao cidadão, tais como localização das unidades, 

horários de funcionamento, agendamento do atendimento com hora marcada, entre outros, de forma a 

ser um guia de referência das UNIDADES GANHA TEMPO, e atuando como um importante canal de 

comunicação entre o cidadão e o PODER CONCEDENTE. 

Os requisitos básicos para o desenvolvimento e manutenção do Portal de Serviços GANHA TEMPO 

são: 

 Disponibilizar páginas no idioma português; 

 Permitir que a gestão de conteúdo seja realizada diretamente pelo usuário; 

 Disponibilizar área pública, destinada ao acesso irrestrito pela sociedade; 

 Manter área restrita destinada ao uso dos usuários devidamente cadastrados, através de login 

de acesso e senha; 

 Possibilitar a gestão de usuários e grupos; 

 Permitir a definição e gestão de níveis de acesso;   

 Possibilitar que a inclusão, alteração ou exclusão de documentos seja realizada com registros de 

autoria, data e hora (auditoria); 
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 Controlar acesso e permissões para funcionalidades e/ou alteração de registros; 

 Possuir controle de auditoria, possibilitando a rastreabilidade de atualização dos registros; 

 Possuir navegação intuitiva; 

 Permitir compatibilidade com todos os browsers; 

 Permitir mudanças e atualizações sem perdas de qualquer natureza; 

 Ter interface adaptada para mobile; 

 Possibilitar a busca por palavras chaves com possibilidade de filtragem por áreas de conteúdo; 

 Utilizar o padrão de interface e usabilidade determinada pelo Centro de Processamento de 

Dados de Mato Grosso - CEPROMAT; 

 Garantir disponibilidade com alta performance, independente do volume de acessos 

simultâneos, 24x7 (vinte e quatro horas, sete dias por semana). 

 Possuir integração com redes sociais e chats; 

 Permitir a parametrização de relatórios gerenciais e de indicadores; 

 Possibilitar a integração com outras aplicações (Sistema de Gestão de Atendimento, outros) e 

componentes; 

 Garantir a segurança dos dados que transitam por esse meio; 

 Possuir controle de versões; 

 Manter controle on line de filas por UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Possibilitar a incoporação de novos serviços a qualquer tempo, de forma rápida e segura; 

 Garantir que os serviços que estarão disponíveis no Portal de Serviços deverão ser integrados 

numa plataforma única de comunicação, colaboração e gestão do conhecimento; 

 Permitir o envio de SMS e mensagens eletrônicas aos seus usuários. 

7.4.2 Hora Marcada 

O recurso de agendamento de atendimento ao cidadão através do Sistema de Gestão de Atendimento- 

SGA, via Portal de Serviços na internet ou na própria UNIDADE GANHA TEMPO é uma ferramenta 

importante que gera comodidade e conforto para o cidadão. 

Para que seja possível marcar hora para o atendimento nas UNIDADES GANHA TEMPO é necessário 

que o Sistema de Gestão de Atendimento – SGA disponibilize agenda através de interface direta aos 

canais de atendimento, inclusive o Portal de Serviços, possibilitando que o próprio cidadão possa 

realizar agendamentos dos serviços requeridos, via Internet. 

Propoem-se a disponibilização de 30% dos horários de atendimento para hora marcada na internet, 

através do Portal de Serviços GANHA TEMPO. Os 70% restantes ficarão disponíveis para a demanda 

espontânea dos cidadãos que dirigem-se  presencialmente às UNIDADES GANHA TEMPO.  
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Para o agendamento do atendimento ao cidadão serão necessárias as seguintes informações: nome, 

numero de telefone, e-mail e CPF, o dia, horário, serviço e a UNIDADE GANHA TEMPO onde deseja 

realizar o atendimento. Finalizado o agendamento, será enviada ao cidadão, por meio de SMS e e-mail, 

a notificação de confirmação com o sumário da marcação realizada. 

O cancelamento do agendamento realizado também deverá ser possível, através da internet. Caso não 

possa comparecer ao atendimento programado, o cidadão poderá acessar o Portal de Serviços GANHA 

TEMPO cancelando a marcação realizada. Entretanto, uma vez confirmado o agendamento, caso o 

cidadão não compareça àUNIDADE GANHA TEMPO para a realização do atendimento ou não cancele 

o atendimento no sistema, automaticamente será realizado um bloqueio de novo agendamento por um 

período de 15 (quinze) dias, vinculado ao CPF do solicitante. O objetivo dessa medida é educativa, 

evitando a ociosidade ou aumento do tempo de espera nas unidades em função de marcações 

indevidas ou não cancelamento de agendamentos.  

A CONCESSIONÁRIA, de comum acordo com o PODER CONCEDENTE, mediante acompanhamento 

da evolução da quantidade de agentamentos realizados no primeiro ano de funcionamento, poderá 

ampliar o percentual de atendimentos por hora marcada, de forma a equilibrar a demanda espontânea 

com a demanda programada antecipadamente, ajustando esses percentuais de acordo com a aceitação 

e a utilização do usuário dessa nova dinâmica de atendimento. 

Esse módulo, no Portal de Serviços GANHA TEMPO, deverá estar apto ao envio de e-mails (mensagem 

eletrônica) ou SMS (Short Message Service) para os cidadãos a respeito de confirmação/cancelamento 

de agendamentos. 

7.4.3 Comunicação Eletrônica 

Com o grande número de usuários utilizando meios eletrônicos para facilitar o seu dia a dia, torna-se 

fundamental a disponibilização e utilização de serviços de Short Message Service - SMS e mensagens 

eletrônicas – e-mail como instrumentos de comunicação com o cidadão. 

Entende-se que meios de comunicação serão utilizados para proporcionar ao cidadão uma atenção 

especial na prestação dos serviços das UNIDADES GANHA TEMPO, criando uma interação próativa 

com o usuário. 

Portanto, poderão ser utilizados esses meios para comunicar ao cidadão informações consideradas 

importantes, como notificações de agendamento do atendimento por hora marcada, campanhas 

específicas, entre outras. 
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7.4.4 Redes Sociais 

Atualmente as redes sociais se constituem não apenas como um importante agente de comunicação 

direta e em tempo real com o cidadão, mas também é considerada uma forte fonte de pesquisa, voltada 

para estratégias de gestão governamentais.  

Sites de redes sociais começam a fazer parte de órgãos da Administração Pública em usos que vão 

além de divulgação e marketing de ações. Hoje, através do monitoramento do uso das rede sociais, 

órgãos e empresas prestadoras de serviços públicos vêm obtendo informações que possibilitam 

melhorar o atendimento ao cidadão. 

Através do uso das mídias sociais, as UNIDADES GANHA TEMPO podem disponibilizar aos cidadãos o 

acesso a informações e serviços, acompanhamento das filas de atendimento, receber elogios, críticas, 

manifestações do cidadão em geral, comunicações de interesse público, entre outras. 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA definir os conceitos, critérios e forma de gestão das 

redes sociais, disponibilizando pessoal para operacionalização e manutenção dessas ferramentas. 

7.4.5 Infraestrutura de TIC 

Para garantir o perfeito funcionamento do ambiente de TIC, que suporta todos os processos de 

atendimento das UNIDADES GANHA TEMPO, é necessário realizar uma gestão proativa e efetiva, na 

qual toda a infraestrutura tecnológica seja monitorada, visando a não interrupção e qualidade da 

prestação dos serviços.  

A gestão da infraestrutura de TIC das UNIDADES GANHA TEMPO poderá ser realizado diretamente, 

pela própria CONCESSIONÁRIA ou indiretamente, através de contratação de empresa especializada, 

desde que sejam respeitados todos os requisitos necessários à realização do serviço. 

A gestão proativa deverá ocorrer através de um serviço contínuo de extração de dados e montagem de 

indicadores de desempenho e qualidade, disponibilizando uma visão consolidada em tempo real de 

todo o ambiente, provendo a CONCESSIONÁRIA de informações vitais para a melhoria contínua e a 

tomada de decisões. 

As situações de alerta deverão ser notificadas, com o registro da intervenção realizada, possibilitando a 

construção de uma base de conhecimento para análise, resultando num ciclo de melhoria contínua, com 

respostas rápidas e maior disponibilidade do ambiente.  

Para as situações que não possam ser solucionadas de forma remota, os técnicos do Service Desk 

devem ser notificados imediatamente, para atuar o mais rápido possível, garantindo a não interrupção 

na prestação do serviço nas UNIDADES GANHA TEMPO. 
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Deverão ser disponibilizados relatórios com os resultados dos indicadores relevantes aos processos de 

gestão do ambiente de tecnologia, para acompanhamento e monitoramento da TIC. Assim como dos 

registros de ocorrências registradas e a intervenção adotada para solução. 

O gerenciamento da infraestrutura de TIC a ser realizado pela CONCESSIONÁRIA deverá garantir: 

 Segurança, disponibilidade, estabilidade e desempenho de todo o ambiente de tecnologia e em 

todos os canais de atendimento; 

 Gestão de Acordos de Nível de Serviços –SLAs; 

 Acompanhamento e execução de problemas e mudanças no ambiente para garantir a 

transparência em relação aos processos que envolvem os usuários e o funcionamento das 

UNIDADES GANHA TEMPO. 

7.4.6 Rede de Comunicação de Dados 

É imprescindível a implantação de uma Rede de Comunicação de Dados para as UNIDADES GANHA 

TEMPO, de maneira a permitir a integração e comunicação de dados, voz e imagem.  

Caberá a CONCESSIONÁRIA  prover o suporte à comunicação de dados, permitindo o acesso por 

parte das UNIDADES GANHA TEMPO aos sistemas operacionais que suportam os serviços prestados 

pelos Órgãos Parceiros.  

Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá contratar empresa prestadora de serviços especializada em 

fornecimento de infraestrutura de comunicação de dados, para o provimento de acesso à Internet em 

alta velocidade e segurança, garantindo a conectividade entre as UNIDADES GANHA TEMPO e os 

órgãos prestadores de serviços. 

A rede de comunicação de dados e voz é composta por um serviço de infraestrutura de instalações 

elétricas, lógicas e aterramento para redes de computadores; instalação, configuração de softwares em 

computadores denominados servidores e estações de trabalho, além dos equipamentos de 

conectividade em rede (switches, roteadores, pontos de acesso etc.); a topologia de rede envolvendo o 

cabeamento estruturado, desempenho, largura de banda e segurança. 

As UNIDADES GANHA TEMPO deverão possuir acesso controlado à Internet seguindo as regras de 

segurança e navegação adotadas na política de segurança da informação do PODER CONCEDENTE, 

definidas pelo Centro de Processamento de Dados de Mato Grosso - CEPROMAT. 

Propõe-se a instalação de uma rede local Ethernet com cabeamento estruturado, dentro das normas 

internacionais. Os elementos ativos de rede deverão estar concentrados em uma única sala, junto aos 

servidores, observando-se a segurança de acesso apenas de pessoal técnico especializado e 

autorizado. 
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O Centro de Processamento de Dados (CPD)  deverá ser climatizado de forma adequada, com controle 

de acesso eletrônico apenas para os funcionários autorizados, além de possuir um estável sistema de 

no-break, para garantir a integridade dos servidores de dados e aplicações em caso de falha de 

fornecimento de energia elétrica. 

7.4.7 Links de Comunicação 

Os links de comunicação de WAN entre as UNIDADES GANHA TEMPO e os órgãos estaduais 

prestadores de serviços deverão ser providos por meio da Rede INFOVIA-MT do PODER 

CONCEDENTE, ou outra que vier a substituí-la, contemplando conexão aos data centers dos órgãos e 

demais áreas envolvidas na prestação de serviço. 

A rede deverá apresentar uma disponibilidade de 99% no horário de funcionamento das UNIDADES 

GANHA TEMPO, podendo cair para níveis de 90% nos demais horários. O tempo de resposta para as 

aplicações que suportam as operações das Unidades deverá ser de até 5 seg. 

Caberá aos demais órgãos prover sua própria solução de conexão de rede WAN.  

A CONCESSIONÁRIA proverá, através de empresa fornecedora de comunicaçao de banda larga, um 

link de dados para acesso à internet pela Gerência da Unidade de Atendimento da UNIDADE GANHA 

TEMPO e Infocentro.  

A configuração ideal deverá ser determinada de forma a atender às necessidades abaixo relacionadas: 

 Deverá ser bidirecional, permitir conectividade IP e suportar aplicações TCP/IP; 

 A largura de banda deverá ser, no mínimo, 2 Mb/s; 

 A implementação do link deverá utilizar dispositivos e equipamentos e deverá dispor de 

segurança adequada contra intrusões e acessos indevidos. 

 Deverão ser disponibilizados, para cada UNIDADE GANHA TEMPO os endereços IP válidos 

para cobrir todas as necessidades de comunicação da unidade. 

É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a elaboração do Projeto de Rede Lógica e Comunição de 

Dados, que  deverá ser desenvolvido por empresa especializada, considerando o uso de cabeamento 

estruturado e rede wireless, atendendo às recomendações das normas vigentes no país.  

7.4.8 Rede Wireless 

Propoem-se a utilização de rede Wireless (rede sem fio) nas UNIDADES GANHA TEMPO para acesso 

a internet pelos cidadãos que estão aguardando o atendimento na espera das unidades, criando mais 

um diferencial e conforto para o cidadão ao possibilitar que espere o atendimento utilizando a internet 

de seu notebook, tablet ou similar e resolva suas necessidades pessoais. 
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Além disso, poderá ser uma alternativa de redundância ao uso do cabeamento estruturado, como uma 

rede complementar, desde que sejam atendidos itens de segurança. 

7.4.9 Equipamentos de Teleinformática 

Os equipamentos de teleinformática deverão abranger todas as necessidades da operacionalização das 

UNIDADES GANHA TEMPO, como microcomputadores e seus acessórios, notebooks, impressoras, 

scanners, equipamentos de rede de comunicação de dados local e remota, equipamentos de rede 

elétrica, central telefônica, e todos demais equipamentos, envolvendo hardware, software e acessórios. 

Para oferecer facilidades de comunicação de voz será instalado sistema PABX para cada UNIDADE 

GANHA TEMPO. 

Os serviços de instalação, configuração e testes, deverão ser conduzidos pela CONCESSIONÁRIA. 

A especificação dos equipamentos de teleinformática e de rede estão no Apêndice VII – Especificação 

de Equipamentos de Teleinformática. 

7.4.10 Sistemas de Gestão e Apoio à Operação 

Para realizar uma gestão e operação eficientes nas UNIDADES GANHA TEMPO faz-se necessário a 

implantação de sistemas informatizados de gestão do atendimento e de apoio à operação, descritos no 

Apêndice VIII8 – Especificações do Sistema de Gestão e Apoio à Operação. 

7.5 Gestão de Infraestrutura 

A gestão de infraestrutura é de grande relevância para o funcionamento das UNIDADES GANHA 

TEMPO e essencial à manutenção da humanização e acolhimento indispensáveis a boa prestação do 

atendimento ao cidadão, sendo de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA proporcionar um ambiente 

adequado à plena execução das atividades. 

Dessa forma, a gestão de infraestrutura envolve a realização de atividades de manutenção e 

conservação das instalações prediais, mobiliários, equipamentos e sistemas de informática, paisagismo 

e sinalização, bem como todos os elementos que garantam o conforto ambiental para os funcionários e 

para o cidadão no âmbito das UNIDADES GANHA TEMPO.  

O objetivo da gestão eficiente da infraestrutura é garantir que os diversos equipamentos, instalações e 

sistemas estejam em operação conforme as especificações de cada um deles, de forma a evitar que 

venham a oferecer riscos ou provocar interrupções na operação normal por uso inadequado ou 

degradação. 

A gestão de infraestrutura das UNIDADES GANHA TEMPO é de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA e caberá ao PODER CONCEDENTEacompanhar e monitorar a realização das 
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atividades correspondentes, podendo solicitar, a qualquer tempo, os laudos referentes ao 

funcionamento e manutenção do sistema de  ar condicionado, sistema elétrico e hidrossanitário, 

proteção e combate a incêndio, entre outros, desde que julgue necessário para verificação de todos os 

aspectos relacionados ao conforto e segurança dos cidadãos. 

A CONCESSIONÁRIA deverá se responsabilizar, também, pelas mudanças de layout necessárias às 

adequações oriundas de expansão ou redução de espaços de atendimento nas Unidades de Serviço, 

entrada ou saída de Órgãos Parceiros das UNIDADES GANHA TEMPO, sempre que solicitado 

peloPODER CONCEDENTE, fornecendo a infraestrutura e mobiliários necessários. 

7.5.1 Manutenção e Conservação 

A CONCESSIONÁRIA deverá realizar a Manutenção e Conservação das UNIDADES GANHA TEMPOa 

partir de  procedimentos e atividades que serão desenvolvidas para a realização da gestão de 

infraestrutura das unidades e outros que julgar necessários ao bom desempenho das atividades sob a 

sua responsabilidade. 

Para manter as UNIDADES GANHA TEMPO em boas condições de operação, estendendo ao máximo 

a sua vida útil, faz-se necessário o planejamento das atividades essenciais e periódicas a serem 

realizadas para conservar ou recuperar a capacidade funcional da edificação e de suas partes 

constituintes, a fim de atender as necessidades e segurança dos seus usuários. 

Alguns itens servem como indicadores e devem ser considerados para a programação das atividades 

de operação, manutenção e conservação das unidades: a durabilidade esperada dos materiais e 

componentes ambientais a que estão submetidos; relatórios das inspeções; solicitações e reclamações 

dos usuários; experiências registradas; restrições climáticas e ambientais; prioridades e disponibilidade 

financeira. 

As atividades a serem consideradas se classificam em: 

 Conservação - atividade rotineira, realizada diariamente ou com pequenos intervalos de tempo, 

relacionada com a operação e limpeza;  

 Reparação - atividade preventiva ou corretiva, antes de se atingir o nível de qualidade mínimo 

aceitável; 

 Restauração - atividade corretiva, após ser atingido nível inferior à qualidade mínima aceitável, 

ou seja, há perda significativa de performance, desempenho, podendo interferir na segurança do 

usuário; 

 Modernização - atividade preventiva e corretiva, com o objetivo de que a recuperação não 

ultrapasse o nível inicialmente construído e projetado, fixando um novo patamar de qualidade e 

desempenho para a edificação e seus sistemas. 
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A periodicidade para realização das atividades é categorizada conforme a seguir. 

 Rotineiras: atividades relacionadas a limpezas, aferições, medições e ajustes. 

 Periódicas: manutenções preventivas e corretivas planejadas. 

 Emergenciais: atividades corretivas não planejadas.  

7.5.2 Planejamento e Controle da Manutenção Predial 

Será realizado o devido controle das manutenções através das verificações das ações executadas, 

através de rotinas administrativas, indicando aprovação ou revisão dos serviços realizados até a sua 

plena e satisfatória solução. 

As rotinas de manutenção definem os serviços e a periodicidade que cada um deverá ser executado 

para o bom funcionamento das UNIDADES GANHA TEMPO, e deverão ser previamente identificados e 

validados pela área de manutenção da CONCESSIONÁRIA. 

7.5.3 Acordo de Nível de Serviço (SLA) 

Tendo em vista definir claramente as responsabilidades da CONCESSIONÁRIA quanto ao desempenho 

e qualidade dos serviços que deverão ser prestados nas UNIDADES GANHA TEMPO, optou-se pela 

utilização do conceito de SLA - Service Level Agreement (SLA) ou Acordo de Nível de Serviço, 

estabecidos no Apêndice X- Acordo de Nível de Serviços 

O Acordo de Nível de Serviço (SLA) referente à gestão de infraestrutura das UNIDADES GANHA 

TEMPO objetiva estabelecer responsabilidades e permitir o acompanhamento do desempenho da 

CONCESSIONÁRIA, de forma a assegurar que os níveis de serviços definidos sejam continuamente 

mantidos e aprimorados. 

7.5.4 Manutenção das Instalações Prediais, Elétricas e Hidrossanitárias 

A manutenção predial é fator determinante para o bom desempenho das UNIDADES GANHA TEMPO e 

tem por objetivo evitar ou corrigir deteriorações que possam comprometer o aspecto físico das 

unidades, o conforto e a segurança dos cidadãos, bem como evitar interrupções no funcionamento 

ocasionadas por problemas técnicos. 

A manutenção das instalações prediais, elétricas e hidrossanitárias será de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA que poderá contratatar empresa especializada para realizar a execução dos 

serviços ou possuir quadro próprio para a realizações de tais serviços.  

As rotinas de manutenção deverão ser estabelecidas pelas normas pertinentes, constantes no Manual 

Operacional, assim como pelas recomendações dos fabricantes. 
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Deverá ser mantido na Gerência da Unidade de Atendimento de cada uma das UNIDADES GANHA 

TEMPO um conjunto completo e atualizado dos As Built dos projetos de arquitetura, estrutura, elétrica, 

hidrossanitária, cabeamento estruturado, arcondicionado, segurança, incêndio e pânico, CFTV, dentre 

outros, referentes à edificação, bem como memoriais  e manuais relativos aos equipamentos utilizados, 

de forma a agilizar a consulta a estas informações. 

É recomendável que a CONCESSIONÁRIApossua pessoal próprio em seu quadro de funcionários para 

cada tipo de manutenção necessária. Dessa forma será possível o pronto atendimento e a redução de 

custos, atendendo as nautenções programadas (preventivas) e as emergenciais (corretivas). 

A seguir estão relacionados os aspectos considerados fundamentais para a boa manutenção das 

UNIDADES GANHA TEMPO:  

 Sistemas Elétricos (iluminação, alimentação de energia, equipamentos etc.) 

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

emergência, verificação dos quadros elétricos, verificação das tomadas estabilizadas e 

não estabilizadas etc. 

 atividades programadas: manutenção da cabine de alta tensão, quando for o caso. 

 Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (para raios): 

 atividades rotineiras: verificação das instalações, reparos quando necessário; 

 atividade periódica: contratação de laudo anual. 

 Sistemas hidrossanitários (água fria, esgoto e rede de águas pluviais): 

 atividades rotineiras: regulação de torneiras, válvulas de descarga,  desentupimento 

de pias e vasos sanitários; 

 atividades periódicas: limpeza e desinfecção de reservatórios, reparos e regulação das 

bombas, inspeção das conexões hidráulicas e limpeza de calhas e condutores. 

 Sistemas de detecção e combate a incêndio: 

 atividades rotineiras: operação, verificações, aplicação de testes; 

 atividades periódicas: contratação de laudos técnicos. 

 Instalações Gerais: piso, pinturas, coberturas, forros e divisórias. 

 atividades periódicas: revisão de rejuntamento do piso, pintura dos ambientes de 

público e administrativos, regulação da fixação das divisórias, reparos no forro e troca 

de placas danificadas, limpeza de calhas, troca de telhas danificadas etc. 

 atividades programadas: pintura geral da unidade realizada a cada 2 (dois) anos. 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 76 | 99 

 
 

7.5.5 Manutenção dos Sistemas de Iluminação e Climatização 

A manutenção dos sistemas de iluminação, acústica e climatização será de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA eas rotinas de manutenção deverão ser estabelecidas pelas normas pertinentes, 

assim como pelas recomendações dos fabricantes dos equipamentos a serem instalados. 

Recomenda-se que a CONCESSIONÁRIA possua em seu quadro de funcionários profissionais 

capacitados e habilitados para realizar as referidas manutenções de forma a manter as UNIDADES 

GANHA TEMPO em excelentes condições de funcionamento no que diz respeito a iluminação 

adequada dos ambientes, bem como da climatização. 

A seguir estão relacionados os aspectos considerados fundamentais para a boa manutenção das 

UNIDADES GANHA TEMPO:  

 Sistemas de arcondicionado: 

 atividades rotineiras: controle diário de temperatura, verificação dos equipamentos; 

 atividades periódicas: limpeza e troca de filtros, limpeza de dutos, troca de gás, 

aplicação dos produtos químicos indicados, limpeza interna e externa dos filtros de 

acordo com as recomendações do fabricantes e das normas técnicas pertinentes, 

elaboração de laudo sobre a qualidade do ar. 

 Sistemas de Iluminação: 

 atividades periódicas: troca de lâmpadas, verificação da iluminação de emergênciaetc. 

 atividades programadas: substituição de luminárias. 

 Condições ambientais e conforto: 

 atividades rotineiras: controle do nível de iluminação e climatização;  

 atividades periódicas: verificação da qualidade da água, desratização, dedetização. 

7.5.6 Conservação e Manutenção de Mobiliário 

Visando garantir o conforto e a segurança dos usuários, a conservação e manutenção do mobiliário das 

UNIDADES GANHA TEMPOdeverá ocorrer periodicamente, de maneira a evitar o desgaste antecipado 

dos mesmos, pois a utilização intensa do mobiliário requer cuidados permanentes na sua manutenção. 

Deverá ser executada revisão trimestral, observando-se todo o sistema de parafusamento, fechaduras, 

buchas e rodízios, com a lubrificação dos mesmos. Também será realizada vistoria no estofamento dos 

assentos e encostos das cadeiras e longarinas para a substituição do material danificado, caso seja 

necessário. 
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Para uma boa conservação do mobiliário é imprescindível a não utilização de produtos de agressivos ou 

corrosivos. A limpeza deverá ser realizada rigorosamente de acordo com as recomendações técnicas 

do fabricante.  

A CONCESSIONÁRIA deverá possuir reserva de mobiliário (mesas, cadeiras, armários etc.) para 

realizar a substituição imediata do mobiliário danificado. 

Visando manter as UNIDADES GANHA TEMPO com mobiliários modernos e adequados, a 

CONCESSIONÁRIA deverá substituir  os mobiliários das UNIDADES GANHA TEMPO num prazo 

máximo de 8 (oito) anos de utilização. 

7.5.7 Conservação e Manutenção da Sinalização 

A conservação e manutenção da sinalização interna e externa das UNIDADES GANHA TEMPO deverá 

ser realizada frequentemente, em função da substituição ou reposição de textos, mudanças de marcas, 

danos causados pelo mau uso etc. 

É importante ressaltar que a sinalização das UNIDADES GANHA TEMPO deverá estar sempre 

atualizada e com boa aparência, evitando a ausência de informações ou placas danificadas.  

Para a boa conservação das peças da sinalização das UNIDADES GANHA TEMPO, as mesmas 

deverão ser limpas periodicamente e seguir as recomendações dos fabricantes em relação aos 

materiais utilizados. 

A sinalização das UNIDADES GANHA TEMPO deverá ser modernizada ao longo do período de 

duração do CONTRATO DE CONCESSÃO e, para isso, deverá ser prevista sua substituição a cada 8 

(oito) anos por um novo padrão.  

O Projeto de Sinalização a ser adotado para as UNIDADES GANHA TEMPO está definido no Apêndice 

XIII – Projeto de Sinalização. 

7.5.8 Conservação e Manutenção dos Equipamentos de Informática 

A CONCESSIONÁRIA será responsável por realizar a manutenção preventiva e corretiva de todo o 

parque tecnológico das UNIDADES GANHA TEMPO durante toda a vigência do CONTRATO DE 

CONCESSÃO. 

Para realizar a manutenção dos equipamentos de informática deverá ser estabelecido procedimentos 

preventivos que garantam o bom funcionamento dos hardwares e softwares utilizados pelas UNIDADES 

GANHA TEMPO.  

Para manter a segurança e a integridade das informações, os usuários não deverão possuir privilégio 

de administrador das estações de trabalho, evitando, assim,  que instalem programas não autorizados e 
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até mesmo malwares, como vírus, cavalos detróia e programas espiões que podem ser espalhar pelo 

ambiente computacional via rede.  

Além disso, é importante utilizar softwares antimalwares (antivírus, antispyware), que deverão ser 

atualizados diariamente. É importante manter um ambiente seguro e livre dessas pragas digitais, 

adotando-se a rotina de manter os anti-malwares atualizados e adotar uma rotina no mínimo semanal 

para verificação completa dos computadores. 

As partes físicas dos computadores (hardware e periféricos) também precisam de manutenção 

preventiva. Os equipamentos que são utilizados com maior frequência, como mouse e teclado, 

precisam de limpeza constante, como jateamento de ar, para evitar falhas nas teclas e botões, podendo 

ser realizada a cada 6 (seis) meses.  

Os gabinetes dos computadores deverão ser abertos para aspiração da placamãe, como forma de 

remover o possível acúmulo de poeira, sendo que este procedimento só poderá ser realizado após o 

término da garantia do equipamento. Recomenda-se abrir o equipamento para aspiração após 1(um) 

ano de uso. 

Alguns periféricos, como impressoras, são os que mais necessitam de manutenção preventiva, sendo 

que alguns modelos já emitem aviso quando se aproximam do período previsto. As impressoras a laser 

necessitam de limpeza das partes foto condutoras após 20.000 impressões, mas esta quantidade varia 

de acordo com modelo e fabricante. Algumas impressoras necessitam de lubrificação nas partes 

móveis, porém a periodicidade pode variar de acordo com as condições do ambiente, como, por 

exemplo, a má refrigeração e, também, da frequência de uso. Normalmente, a limpeza e a lubrificação 

das impressoras devem ser realizadas a cada 4 (quatro) meses. 

Visando manter as UNIDADES GANHA TEMPO com equipamentos de informática modernos e 

adequados,a CONCESSIONÁRIA deverá realizar a substituição desses equipamentos 

(microcomputadores, monitores, teclados, mouses, impressoras etc.) a cada 5 (cinco) anos de uso. 

7.5.9 Conservação e Manutenção dos Utensílios e Aparelhos Eletrodomésticos e 

Eletrônicos 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA manter em perfeitas condições de uso os utensílios 

utilizados nas UNIDADES GANHA TEMPO, tais como lixeiras, vasos, quadros, relógios etc., e substituí-

los de imediato quando apresentarem quebras, deformações e desgastes provocados pelo uso 

contínuo. 

Os aparelhos eletrodomésticos utilizados nas UNIDADES GANHA TEMPO, como geladeiras, fogões, 

cafeteiras industriais, microondas, entre outros, deverão ser conservados seguindo as recomendações 

dos fabricantes e substituídos de imediato caso apresentem defeitos. 
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Os aparelhos eletrônicos utilizados nas UNIDADES GANHA TEMPO, como televisores, relógios digitais, 

entre outros, deverão ser conservados seguindo as recomendações dos fabricantes e substituídos de 

imediato caso apresentem defeitos. 

Visando a manutenção da qualidade nas UNIDADES GANHA TEMPO, a CONCESSIONÁRIA deverá 

substituir os eletrodomésticos e eletrônicos de uso contínuo após 10 (dez) anos de uso ou a qualquer 

tempo que apresentarem avarias ou defeitos. 

7.5.10 Manutenção do Paisagismo Externo e Interno 

A manutenção do paisagismo externo e interno das UNIDADES GANHA TEMPO deverá ser realizada 

de acordo com programação estabelecida pela CONCESSIONÁRIA e obedecendo aos parâmetros 

abaixo relacionados: 

 Molhar as áreas gramadas e as plantas diariamente, pela manhã ou tarde; 

 Limpar as áreas de ajardinamento de sujeira como papéis, plásticos e outros objetos jogados 

diariamente; 

 Aparar a grama quinzenalmente de forma a não permitir que cresça além de 10 (dez) cm; 

 Realizar a poda de árvores ou arbustos a cada 2 (dois) meses para que as plantas permaneçam 

com boa aparência e cresçam de forma saudável e sempre renovadas; 

 Repor os seixos e os vasos das plantas colocadas no interior das UNIDADES GANHA TEMPO 

toda vez que houver um comprometimento da estética. 

Para uma mudança de ambientação das UNIDADES GANHA TEMPO deverá ser realizada a 

substituição do paisagismo sempre que houver um comprometimento das plantas que não apresentem 

possibilidade de recuperação. 

8 Modelo de Atendimento das UNIDADES GANHA TEMPO 

Identificar e implementar as ações que garantam a efetividade e rapidez dos processos de atendimento, 

de forma a atender os anseios dos anseios dos cidadãos são fatores determinantes para o sucesso na 

prestação dos serviços públicos.  

As UNIDADES GANHA TEMPO serão implantadas dentro padrões de qualidade pautados na eficiência 

e agilidade, a partir da estruturação de um modelo de atendimento concebido para a maximização dos 

recursos e otimização dos processos, proporcionando celeridade, conforto e satisfação na prestação de 

serviços. 

Uma vez que a oferta ampliada de serviços públicos será realidade nas UNIDADES GANHA TEMPO, 

foi idealizado um modelo de atendimento e operação que deverá agrupar os Órgãos Parceiros, levando 
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em consideração a afinidade de serviços ofertados e a distribuição racional da demanda, 

proporcionando, assim, um melhor ordenamento do fluxo de pessoas dentro das UNIDADES GANHA 

TEMPO. 

Esse modelo de atendimento das UNIDADES GANHA TEMPO será suportado pelo Sistema de Gestão 

do Atendimento, com acesso às diversas funcionalidades e aplicações que apoiam o funcionamento das 

unidades, possibilitando, assim, a realização do monitoramento completo do atendimento em todas as 

suas etapas. 

8.1 Atendimento ao Cidadão 

O atendimento ao cidadão é a atividade primordial das UNIDADES GANHA TEMPO e compreende 

desde a prestação de uma simples informação até a avaliação da execução dos serviços prestados. O 

processo de atendimento proposto para as UNIDADES GANHA TEMPO é composto por 5 (cinco) 

etapas:  

 Recepção inicial e informações gerais; 

 Triagem com emissão da senha de atendimento;  

 Espera; 

 Prestação do Serviço; 

 Avaliação do Atendimento. 

A seguir, está descrito o detalhamento dessas etapas, com respectivos objetivos, recursos necessários 

para execução e características mais relevantes. 

8.1.1 Recepção Inicial e Informações Gerais 

Situada na entrada da UNIDADE GANHA TEMPO tem a finalidade de recepcionar e distribuir material 

impresso acerca dos serviço prestados pela unidade.  

A CONCESSIONÁRIA deverá manter os funcionários da recepção devidamente treinados para 

execução destas atividades, bem como deve disponibilizar material impresso dos serviços prestados 

pela  UNIDADE GANHA TEMPO, com informações a respeito dos requisitos e documentação exigida 

para a realização de cada serviço. 

A recepção também será a responsável por direcionar o cidadão à triagem, de acordo com o tipo de 

serviço que deseja realizar. 
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8.1.2 Triagem com Emissão de Senhas  

Após o atendimento realizado pela recepção da unidade, o cidadão deverá se dirigir a triagem 

correspondente ao serviço que deseja realizar para conferência da documentação requerida por tipo de 

serviço e consequente emissão de senha de atendimento. 

O atendente da triagem deverá estar devidamente preparado para fornecer informações sobre toda a 

documentação necessária para realização de cada um dos serviços prestados pelas UNIDADES 

GANHA TEMPO. Caberá à CONCESSIONÁRIA manter os funcionários devidamente treinados e 

disponibilizar, de forma sistematizada, a relação de todos os serviços prestados por UNIDADE GANHA 

TEMPO, segmentados por agrupamento nas Triagens, com informações a respeito dos requisitos e 

documentação exigida para a realização de cada serviço. 

Para a prestação do serviço, será necessário que a triagem emita senha de atendimento e entregue ao 

cidadão e o direcione a respectiva área de espera.  

De posse da senha de atendimento, o cidadão deverá aguardar na área de espera a chamada da 

mesma, através do painel eletrônico de chamada de senha, para, então, se dirigir ao respectivo guichê 

de atendimento do órgão prestador do serviço. 

8.1.3 Espera 

É a área destinada a espera do cidadão pelo chamado da senha de atendimento, através do painel 

eletrônico de chamada de senhas.  

As áreas de espera nas UNIDADES GANHA TEMPO deverão disponibilizar longarinas em número 

suficiente para acomodar os usuários enquanto aguardam o atendimento do serviço solicitado. 

A CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar orientadores nas áreas de espera para auxiliar aos 

cidadãos que necessitam de apoio na localização dos guichês de atendimento. 

Para atender à legislação que trata do atendimento preferencial, as longarinas reservadas para os 

cidadãos que se encaixam nessa categoria deverão estar devidamente identificadas. 

A CONCESSIONÁRIA deverá prover acesso à internet por rede sem fio para proporcionar maior 

conforto aos cidadãos enquanto aguardam a chamada da senha de atendimento, podendo fazer uso de 

seus tablets, smartphones ou outros dispositivos móveis para acesso a rede mundial de computadores. 

A CONCESSIONÁRIA também poderá prover a veiculação de mídias eletrônicas nos monitores de 

chamada de senha, disponibilizando acesso a TV aberta, aos canais de notícias ou, ainda, veicular 

campanhas educativas e informações do Governo de Mato Grosso. 
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8.1.4 Prestação do Serviço 

Essa etapa se inicia com a chamada da senha de atendimento e encaminhamento do cidadão para o 

respesctivo guichê de atendimento, de acordo com o indicado no painel eletrônico de chamada de 

senhas. 

Ao apresentar-se ao ao Atendente, o cidadão deverá entregar a sua senha de atendimento e toda a 

documentação necessária para a realização do serviço requerido.  

O resultado do serviço realizado (documento ou informação) poderá ser obtido de forma imediata ou 

demandar o retorno posterior do cidadão a UNIDADE GANHA TEMPO, de acordo com prazo de 

entrega do documento definido pelo órgão. Nesse caso, o atendente deverá informar ao cidadão a data 

de retorno para recebimento do documento, que ocorrerá através do mesmo fluxo previsto para o 

atendimento; entretanto, alguns órgão poderão utilizar guichês de atendimento exclusivos para entrega 

de  documentos. 

8.1.5 Avaliação do Atendimento 

Após a realização do Atendimento o cidadão deverá avaliar a qualidade do serviço prestado, 

objetivando qualificar a sua satisfação em relação ao atendimento recebido.  

Esta avaliação será realizada através de terminal de avaliação disponível no guichê de atendimento. 

Essa avaliação comporá a lista de indicadores que possibilitarão o acompanhamento e monitoramento 

da qualidade do atendimento prestado nas UNIDADES GANHA TEMPO. 

Após a conclusão desta etapa, o Atendente deverá registrar a finalização do atendimento, habilitando 

automaticamente o guichê de atendimento para nova chamada de senha. 

8.2 Gestão do Atendimento 

A gestão do atendimento é o principal foco na operação das UNIDADES GANHA TEMPO e para 

garantir o monitoramento dos serviços prestados a CONCESSIONÁRIA deverá disponibilizar uma 

solução para realizar essa gestão de forma global.  

Todas as etapas do atendimento nas UNIDADES GANHA TEMPO será de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, que deverá gerir, planejar e administrar as atividades operacionais das unidades 

com o objetivo de manter em alto nível a qualidade dos serviços de atendimento prestados ao cidadão. 

Para tanto, deverá realizar o monitoramento contínuo e em tempo real de todo o fluxo de atendimento a 

fim de identificar e implementar as diretrizes estabelecidas, visando a melhoria do desempenho dos 

funcionários e satisfação do cidadão. 

Para o perfeito gerenciamento do atendimento nas UNIDADES GANHA TEMPO caberá 

àCONCESSIONÁRIA adotar uma solução para rastrear e monitorar todo o fluxo de atendimento, desde 
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a Recepção até a Prestação do Serviço, finalizada com a aferição da satisfação do cidadão em relação 

aos serviços prestados, mantendo os dados estatísticos históricos, possibilitando estabeler, a qualquer 

tempo, comparativos entre os atendimentos previstos e os atendimentos realizados. 

Todos os atendimentos realizados deverão ser registrados e contabilizados na solução a ser adotada 

para a Gestão do Atendimento, de forma a garantir a confiabilidade das estatísticas de atendimento, 

bem como possibilitar o gerenciamento dos tempos de espera e de atendimento propriamente dito.  

A pesquisa de satisfação do cidadão realizada nos terminais de avaliação será insumo para a apuração 

dos indicadores de qualidade, evidenciando o desempenho das UNIDADES GANHA TEMPO, 

fundamentando a tomada de decisões para a busca da melhoria contínua dos níveis de qualidade do 

atendimento, do ponto de vista operacional, tático e estratégico. 

A gestão do atendimento deverá contemplar, também, a monitoria e acompanhamento de todas as 

atividades que fazem parte do atendimento ao cidadão, de forma a garantir o registro de todas 

informações necessárias à medição da qualidade dos processos para a tomada de decisões, em tempo 

real. Os dados que serão insumos para o monitoramento online do atendimento são: 

 Tempo médio de espera; 

 Tempo médio de atendimento; 

 Avaliação da satisfação do cidadão. 

A CONCESSIONÁRIA deverá estabelecer a rotina para acompanhamento e publicação das alterações 

da documentação exigida por serviço, garantindo, assim, a divulgação em todos os canais de 

atendimento, a partir da atualização realizada na solução a ser adotada para a Gestão do Atendimento, 

que conterá os dados inerentes ao guia de serviços.  

Como essas alterações são originadas nos órgãos e acontecem frequentemente e sem aviso prévio, é 

indispensável a execução diária e prioritária dessas rotina de acompanhamento, para garantir que as 

UNIDADES GANHA TEMPO prestem um serviço de forma consistente e sem erros.  

Durante o processo de atendimento deverão ser monitorados os picos e vales de demanda, bem como 

do fluxo de cidadãos na recepção e nas esperas, visando a tomada imediata de ações a fim de otimizar 

o atendimento. Dessa forma será possível realizar a abertura de novos pontos de atendimento nos 

locais onde se identificar essa necessidade, evitando filas e gargalos no atendimento. Da mesma forma, 

será possível reduzir pontos de atendimento ociosos, deslocando funcionários para outras atividades de 

atendimento que possuam maior demanda. 

A CONCESSIONÁRIA deverá identificar os horários de maior ou menor pico nas demandas dos 

serviços para realizar a distribuição racional da disponibilidade de funcionários, concentrando um 
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contingente maior nos horários de pico e diminuindo nos horários de procura reduzida de atendimento. 

A variação deverá levar em consideração o tipo de serviço e da demanda efetiva realizada. 

Deverão ser consideradas, também, no dimensionamento das equipes de trabalho, as atividades 

inerentes à abertura e ao fechamento diário das UNIDADES GANHA TEMPO, que deverão ser 

realizadas sempre fora do horário de atendimento ao público. No caso do fechamento diário, os 

respectivos procedimentos poderão ser iniciados antes do encerramento das atividades da unidade, 

desde que não haja interferência no atendimento ao público. 

Como o funcionamento das UNIDADES GANHA TEMPO tem um fluxo contínuo, sem interrupção para 

almoço, as gestões administrativa e operacional deverão estar devidamente alinhadas para execução 

das escalas de trabalho dos funcionários, garantindo que a carga horária dos mesmos seja distribuída 

de maneira eficiente ao longo do dia, assegurando a continuidade e disponibilidade na prestação dos 

serviços.  

8.2.1 Gestão das Filas de Atendimento 

O gerenciamento das filas nas UNIDADES GANHA TEMPO será realizada através da solução a ser 

adotada para a Gestão do Atendimento, com a emissão de senhas de atendimento nas Triagens. 

Todo usuário que necessitar utilizar os serviços públicos prestados nas UNIDADES GANHA TEMPO 

receberá uma senha de atendimento e sua chamada se dará através dos painéis eletrônicos de 

chamadas de senhas, localizados nas áreas de espera das UNIDADES GANHA TEMPO. 

Cada ponto ou guichê de atendimento deverá estar habilitado para realizar a chamada da senha, 

registrando a chegada ou desistência do usuário e congelar ou reintegrar a senha de atendimento. O 

detalhamento das rotinas relacionados à configuração da senha e do painel de senha deverão ser 

definidos pela CONCESSIONÁRIA; entretanto, alguns requisitos são essenciais, como é o caso da 

composição alfanumérica do identificador, permitindo o gerenciamento do atendimento de forma 

eficiente, não limitando a organização de filas ao sequenciamento de números por ordem de chegada. 

Para garantir a compatibilidade da demanda do atendimento com o mix de serviços disponível em cada 

UNIDADE GANHA TEMPO, o painel eletrônico de chamadas de senhas deverá apresentar uma 

capacidade de visualização de, no mínimo, 10 (dez) senhas chamadas, destacando as senhas 

chamadas no momento. 

A solução a ser adotada para a Gestão do Atendimento deverá contemplar o conceito de senha única 

de atendimento para o cidadão para aqueles que desejarem realizar mais de um serviço na unidade. 

Dessa forma, a mesma senha é transferida desde a triagem e depois de órgão a órgão, a partir da 

conclusão do primeiro serviço executado. 
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Deverão ser emitidas senhas prioritárias em obediência a Lei Federal N° 10.048/2000, tais como os 

idosos, os deficientes, gestantes, lactantes e pessoas com crianças de colo. 

A solução a ser adotada para a Gestão do Atendimento deverá permitir a configuração para emissão de 

alarmes com sinalizadores identificando quando os parâmetros previamente estabelecidos estão 

comprometidos ou excedidos, a exemplo de grandes filas de atendimento, comprometimento do TME - 

Tempo Médio de Espera e do Tempo Médio de Atendimento – T.M.A., possibilitando, dessa forma, a 

imediata tomada de decisão. 

A especificação desse sistema está descrito no Apêndice VIII - Especificações de Sistemas de 

Gestão e Apoio à Operação. 

8.3 Operação em Situações de Emergência e Contingência 

A operação das UNIDADES GANHA TEMPO deverá levar em consideração as situações de 

contingência que interferem no seu funcionamento pleno, considerando o nível de dependência 

apresentado em relação aos sistemas informatizados dos Órgãos Parceiros como aspecto fundamental 

para a realização dos serviços prestados. 

Dessa forma, será necessário estabelecer procedimentos de contingência e de emergência que 

deverão ser detalhados em Manual Operacional a ser elaborado pela CONCESSIONÁRIA, descrevendo 

papeis e responsabilidade desempenhados pelos integrantes da equipe da UNIDADE GANHA TEMPO, 

incluindo os profissionais responsáveis por funções gerenciais e os da área técnica, como tecnologia da 

informação e comunicação, manutenção, entre outros. 

8.4 Órgãos Parceiros das UNIDADES GANHA TEMPO 

A composição do mix de órgãos presentes nas UNIDADES GANHA TEMPO foi definida com base na 

expectativa das necessidades do seu público alvo.  

A previsão de Órgãos Parceiros que poderão compor as UNIDADES GANHA TEMPO está detalhada a 

seguir: 

TABELA 02 – COMPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS POR UNIDADE GANHA TEMPO 
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Cuiabá Várzea Grande Rondonópolis Sinop Cáceres
Barra do 

Garças 

Lucas do Rio 

Verde

1 SEFAZ

2 SECEL

3 INFOCENTRO

4 SETAS

5 DEFENSORIA

6 SESP/FESP

7 POLITEC

8 DETRAN

9 POLÍCIA CIVIL

10 BOMBEIROS

11 SEJUDH - PROCON

12 JUCEMAT/SEDEC

13 POLÍCIA FEDERAL

14 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL

15 INSS / RECEITA FEDERAL

16 CORREIOS

17 CDL

18 CIA ENERGIA

19 CIA ÁGUAS

20 CORRESPONDENTE BANCÁRIO

COMPOSIÇÃO DE ÓRGÃOS POR UNIDADE GANHA TEMPO

Órgão

 

 

Legenda: 
   Previsto. 

  Não Previsto. 

 

É importante salientar que os órgãos federais propostos para compor cada UNIDADE GANHA TEMPO 

foram relacionados como sugestão, em função da importância dos serviços prestados pelos mesmos. 

Entretanto, caberá ao PODER CONCEDENTE definir, na etapa de implantação das unidades, quais 

Órgãos Parceiros comporão efetivamente essas unidades, em função das negociações e articulações 

institucionais que precisarão ser realizadas junto aos mesmos. 

8.4.1 Conveniências 

Visando oportunizar aos cidadãos a ampliação da oferta de produtos e serviços nas UNIDADES 

GANHA TEMPO, a CONCESSIONÁRIA poderá disponibilizar nas áreas internas das unidades um mix 

de serviços complementares, voltados a agregar valor aos serviços já oferecidos pelos Órgãos 

Parceiros e, também, oferecer serviços de apelo popular visando criar um aculturamento e inclusão 

social, uma vez que não são facilmente encontrados em um mesmo ambiente. 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 87 | 99 

 
 

Serão oferecidos quiosques para empresas com responsabilidade social e que ofereçam 

produtos/serviços sempre benéficos à saúde e meio ambiente. Cultura, conforto e benefício social são 

condições imperativas para participar da área comercial das UNIDADES GANHA TEMPO, com 

preferência para empresas que possam oferecer cursos e meios de ensinamento aos cidadãos. 

Essa iniciativa poderá gerar receitas adicionais,obtidas com a locação dos quiosques e tem a 

participação nas despesas de condomínio, com a possibilidade de redução do custo fixo das 

UNIDADES GANHA TEMPO. 

São sugeridas os seguintes serviços /empresas de conveniência: 

 Copiadora - existe a necessidade de oferecer o serviço de fotocópias, encadernações, papelaria 

de pequeno porte com preços populares e atrativos; 

 Café / Lanches - oferta de alimentação e bebidas aos cidadãos enquanto em atendimento, com 

oferta de produtos saudáveis, regionais e com preços acessíveis; 

 Serviços Financeiros /Microcrédito-  os cidadãos poderão ter acesso a cooperativas de crédito 

que oferecerão nova modalidade de financiamento de pequenos projetos para micro 

empreendedores regionalmente, hoje com grande sucesso mundial; 

 Seguros Populares - podem ser oferecidos diversos tipos de seguros desenvolvidos 

especialmente para a população de baixa renda, a seguir: 

 Produtos Populares para Casa - podem ser oferecidos produtos populares para casa, consórcios 

de eletrodomésticos, mantimentos etc.;  

 Seguro Residencial de baixo custo com serviços de assistência gratuitos, tais 

como limpeza de caixas d’água, chaveiro, encanador, eletricista etc.. 

 Seguros de vida com adicionais de perda de renda, funeral etc.. 

 Seguros de automóveis populares com menor burocracia e custos competitivos; 

 Seguros diversos para equipamentos como telefones celulares. 

 Cosméticos - podem ser oferecidos cosméticos com a preferência às empresas que possam 

investir em cursos para melhor utilização ou mesmo profissionalização; 

 Passagens Aéreas e Terrestres - hoje em dia, as passagens aéreas têm preços bastante 

competitivo, concorrendo diretamente com as passagens de ônibus nas grandes distâncias. A 

falta de informação de como podem ser compradas e como funciona o transporte aéreo para os 

cidadãos que não tem este hábito, podem ser de grande valia, gerando bons resultados 

financeiros para as Cias Aéreas. 

 Turismo - da mesma forma que as passagens aéreas, podem ser oferecidos pacotes turísticos 

populares de baixo custo. 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 88 | 99 

 
 

 Cursos Diversos - A alta concentração de público pode ser oportunidade de oferta de cursos de 

diversas categorias e com preços populares, sendo que serão ministrados fora das Unidades, 

somente a venda e demonstrações poderão ser feitas internamente; 

 Produtos para Saúde -suplementos alimentares, vitaminas e diversos produtos podem ser 

oferecidos com demonstrações da correta utilização/aplicação devido à disponibilidade do 

auditório; 

 TV por Assinatura - oferta de pacotes principalmente pré-pagos de TV por assinatura; 

 Telefonia - além da oferta de planos de telefonia, as Operadoras poderão ter espaço para 

atendimento aos atuais clientes que estão nas UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Campanhas Sazonais - oportunidade de oferta de produtos sazonais com utilização por tempo 

determinado em épocas específicas do ano, como campanhas de Natal, Páscoa etc. 

9 Modelo de Comunicação e Marketing 

É de fundamental importância a definição do modelo de comunicação e marketing  que será adotado 

para criar uma comunicação efetiva entre o PROGRAMA GANHA TEMPO, através das UNIDADES 

GANHA TEMPO, e os cidadãos usuários dos serviços prestados pelas mesmas, pois é essencial 

estabelecer um relacionamento  de proximidade que valorize o cidadão a partir da percepção de suas 

necessidades. 

Deverá ser prevista aelaboração um Plano de Comunicação e Marketing a ser implementado de forma 

conjunta entre o PODER CONCEDENTE e aCONCESSIONÁRIA ao longo do tempo de duração do 

CONTRATO DE CONCESSÃO, cada qual no desempenho de suas atribuições. 

A responsabilidade da CONCESSIONÁRIAé a execução desse plano nas ações internas para as 

UNIDADES GANHA TEMPO, que tem como diretriz a utilização das várias ferramentas de 

comunicaçãocom o objetivo de prestar informações aos cidadãos sobre os serviços oferecidos; veicular 

as campanhas informativas e educativas do Governo do Estado de Mato Grosso, reforçando a sua 

imagem institucional e outras informações de interesse do cidadão.  

 Os principais objetivos esperados com a execução do Plano de Comunicação e Marketing são: 

 Manter os cidadãos bem informados sobre os serviços disponibilizados nas UNIDADES GANHA 

TEMPO, bem como os requisitos necessários para a realização dos mesmos; 

 Reforçar a imagem institucional do Governo de Mato Grosso através da divulgação de 

campanhas para os cidadãos usuários das UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Veicular campanhas relacionadas aos serviços disponibilizados pelos órgãos; 

 Criar, atualizar e gerenciar as ferramentas de comunicação nas UNIDADES GANHA TEMPO 

visando a aproximação com os cidadãos e a melhoria contínua dos serviços prestados. 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 89 | 99 

 
 

Os critérios para formulação do referido plano deverão seguir as orientações abaixo: 

 Consolidar a nova imagem de prestação de serviços públicos no Mato Grosso pelas UNIDADES 

GANHA TEMPO; 

 Promover uma identificação inequívoca das UNIDADES GANHA TEMPO junto aos seus 

usuários; 

 Apresentar meios para a divulgação dos Órgãos Parceiros participantes do Programa GANHA 

TEMPO e os serviços prestados pelos mesmos nasUNIDADES GANHA TEMPO; 

 Promover a ideia de facilidade, comodidade, rapidez e simplicidade na prestação de serviços 

públicos, relacionando-os a reunião de vários órgãos, de esferas diferentes níveis de governo, 

prestando serviços num único local; 

 Identificar princípios como transparência, uniformidade e unicidade, através de um layout 

integrado, sinalização eficiente, uniformes e mobiliários padronizados. 

9.1 Canais para Divulgação 

São várias as opções de canais para viabilizar a comunicação nas UNIDADES GANHA TEMPO. A 

decisão acerca das melhores ferramentas a serem adotadas passa pela análise do público alvo, do 

porte das unidades, das características regionais de cada localidade,  da infraestrutura disponível e da 

premissa de efetividade da comunicação, que pressupõe a transmissão de mensagens com clareza, 

precisão, objetividade e rapidez.  

Considerando que a comunicação é um meio poderoso para a solidificação do PROGRAMA GANHA 

TEMPO, a escolha do veículo de divulgaçaõ mais adequado é parte crucial para os alcance dos 

melhores resultados. Dessa forma, deverão ser adotados para a comunicação interna das UNIDADES 

GANHA TEMPO: 

 Folders e filipetas impressos para dar conhecimento ao cidadão sobre os serviços disponíveis e 

os requisitos necessários para sua realização;  

 Formulários de Manisfestação do Cidadão através de formulários disponíveis nas UNIDADES 

GANHA TEMPO;  

 Mídia eletrônica, que poderá ser disponibilizada nas áreas de espera das UNIDADES GANHA 

TEMPO, utilizada para veicular as campanhas informativas e educativas do Governo do Estado 

de Mato Grosso, além de apresentar as notícias do dia que ocorrem no país e no mundo. 

Para realizar a comunicação externa das UNIDADES GANHA TEMPO a CONCESSIONÁRIA deverá 

utilizar os seguintes meios de comunicação: Internet (Portal de Serviços GANHA TEMPO). 

As UNIDADES GANHA TEMPO deverão manter os seguintes meios de comunicação disponíveis, 

conforme especificação sumarizada a seguir: 
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TABELA 03 – MEIOS DE COMUNICAÇÃO DAS UNIDADES GANHA TEMPO 

MEIO REFERÊNCIA 

Folders e 
Filipetas 

Material gráfico a ser disponibilizado nas dependências das UNIDADES 
GANHA TEMPO com informações sobre os horários de atendimento, os 
serviços prestados e os requisitos necessários para sua realização. 

Formulários 
Material impresso padronizado e identificado com a marca GANHA TEMPO 
disponível em quantidade suficiente para os usuários das UNIDADES 
GANHA TEMPO. 

Internet (Portal 
de Serviços 
GANHA 
TEMPO) 

Divulgação permanente, a partir da inauguração das UNIDADES GANHA 
TEMPO, no link para website, onde serão oferecidas informações essenciais 
ao cidadão, como endereço e horário de funcionamento de cada unidade, 
descrição dos serviços oferecidos por cada órgão parceiro, documentos e 
requisitos necessários para a realização dos serviços, valor das taxas etc., 
além do agendamento do atendimento por hora marcada, no que couber. 

Mídia Eletrônica 

Instrumento para veiculação de campanhas informativas e educativas 
baseada em imagem e texto para reforçar o papel institucional do governo, 
dar avisos à população, notificar sobre novos serviços nas UNIDADES 
GANHA TEMPO, assim como a reforçar a praticidade e eficiência na 
realização desses serviços num só local. 

Manifestação 
do Cidadão 

Formulário para registro por parte do cidadão de elogios, críticas, denúncias 
etc., referente aos serviços prestados nas UNIDADES GANHA TEMPO. 

 

9.2 Materiais de Divulgação 

A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar as peças gráficas dos folders, filipetas e formulários utilizados 

para a comunicação interna nas UNIDADES GANHA TEMPO e submeter o layout final das peças à 

aprovação prévia da Superintendência doGANHA TEMPO. Todo esse material deverá ser elaborado de 

forma padronizada, utilizando a logomarca do GANHA TEMPO e do Governo do Estado de Mato 

Grosso. 

Os folders, as filipetas, os formulários de Manifestação do Cidadão deverão estar impressos de forma 

padronizada com a marca GANHA TEMPO, disponível em quantidade suficiente em todas as 

UNIDADES GANHA TEMPO, em locais visíveis e acessíveis. 

O PODER CONCEDENTE poderá solicitar à CONCESSIONÁRIA a confecção de materiais 

promocionais para divulgação das UNIDADES GANHA TEMPO, tais como chaveiros, bonés, camisas, 

canetas etc., que poderão ser utilizados nas inaugurações das unidades e, também, em datas 

comemorativas. 

Os quantitativos a serem confeccionados e o tipo de brinde serão definidos peloPODER 

CONCEDENTEe a CONCESSIONÁRIA deverá submeter o protótipo das peças para aprovação prévia 

antes da confeccão das mesmas.  
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9.3 Comunicação Contínua 

O Plano de Comunicação e Marketing deverá prever uma ação continuada de manutenção dos seus 

produtos, que poderá compreender fases específicas para a apresentação dos mesmos, de forma 

encadeada na linha do tempo, de acordo com a expansão das UNIDADES GANHA TEMPO e dos 

serviços a serem disponibilizados pelos Órgãos Parceiros, podendo, no entanto, ser lançados em 

períodos diferentes, visando garantir o momento mais adequado para a veiculação das mensagens. 

A CONCESSIONÁRIA deverá, também, adotar avaliações periódicas dos vários canais de comunicação 

utilizados, visando torná-los dinâmicos e eficazes, garantindo a sua efetividade em relação ao público 

alvo. Essa verificação deverá avaliar a aplicabilidade entre o volume e a periodicidade de informações 

disponibilizadas em relação aos meios de comunicação utilizados, com o objetivo de verificar se os 

canais estão perfeitamente adequados com as mensagens a serem transmitidas e o público que se 

deseja alcançar. 

 Além disso, deverá ser observada a evolução tecnológica em relação aos canais de comunicação, 

visando a escolha do meio mais apropriado para a informação a ser divulgada, buscando sempre 

aperfeiçoar a relação com o cidadão e aproximar o Estado de seus anseios e necessidades, através de 

ações próativas e direcionadas a uma comunicação eficaz. 

9.4 Responsabilidades do PODER CONCEDENTE 

Vale ressaltar que em função do modelo adotado para a gestão das UNIDADES GANHA TEMPO 

caberá ao PODER CONCEDENTE a responsabilidade de consolidar a imagem da prestação eficiente 

de serviços públicos através das UNIDADES GANHA TEMPO, informando ao cidadão os atributos do 

novo modelo de excelência no atendimento visando estimular a demanda de atendimentos e fortalecer 

o papel institucional do governo como promotor de iniciativas voltadas ao exercício da cidadania e 

melhoria da prestação de serviços públicos. 

Assim, será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE a contratação de empresa especializada 

para elaborar umaCampanha de Marketing que contemple a campanha públicitária que deverá 

abranger:  

 O prélançamento das novas UNIDADES GANHA TEMPO; 

 A inauguração das UNIDADES GANHA TEMPO;  

 Manutenção da campanha ao longo do primeiro ano de implantação das UNIDADES GANHA 

TEMPO. 

O pré lançamento das novas UNIDADES GANHA TEMPO tem o objetivo de preparar a população para 

o lançamento de expansão das unidades, assim como sensibilizar e mobilizar o público interno e 



Secretaria de 

Estado de Trabalho 

e Assistência Social  

Governo de  

MATO GROSSO 

Estado de Transformação 

 
 

 

 
  

 92 | 99 

 
 

externo sob a perspectiva da implantação de um novo modelo de atendimento e deverá anteceder a 

inauguração das unidades.  

O pré lançamento das UNIDADES GANHA TEMPO visa atrair e mobilizar os órgãos e empresas 

privadas para se tornarem parceiros do PODER CONCEDENTE, reforçando o compromisso de todos 

os prestadores de serviços com a melhoria da qualidade da prestação de serviços públicos e do 

relacionamento com o cidadão. 

A inauguração das novas UNIDADES GANHA TEMPO deverá ser antecedida de campanha de 

marketing, utilizando vários meios de divulgação (portal do Governo de Mato Grosso, rádio, televisão, 

jornais, outdoor, entre outros), de forma a dar pleno conhecimento a população da localização das 

unidades, a nova estrutura física, ampliação dos órgãos prestadores de serviços e o novo conceito de 

atendimento. 

Para que o novo modelo das UNIDADES GANHA TEMPO seja consolidado perante  a população é 

necessário a manutenção da campanha de marketingdurante um período, visando reforçar o papel 

institucional do governo e informar ao cidadão sobre as unidades implantadas e serviços prestados, 

ressaltando a facilidade e rapidez para realização dos mesmos em um único local. 

10 Diretrizes de Implantação 

Para a implantação das UNIDADES GANHA TEMPO devem ser obedecidas as diretrizes temporais 

constantes neste documento, de forma a compatibilizar o início de operação das UNIDADES GANHA 

TEMPO, sob a gestão da CONCESSIONÁRIA. 

Todas as UNIDADES DE ATENDIMENTO GANHA TEMPO deverão entrar em operação no prazo de 

até 12 (doze) meses contado (i) da DATA DE EFICÁCIA e da (ii) constituição da GARANTIA DE 

PAGAMENTO DA CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, consoante previsto na subcláusula 6.3.3, do 

CONTRATO. 

A CENTRAL DE GESTÃO E OPERAÇÃO GANHA TEMPO e a primeira UNIDADE DE ATENDIMENTO 

GANHA TEMPO deverão ser disponibilizadas em até 08 (oito) meses, contados do início do cômputo do 

prazo indicado na subcláusula 6.5 do CONTRATO. 

Caberá à CONCESSIONÁRIA em escolher livremente a ordem de implantação das UNIDADES DE 

ATENDIMENTO GANHA TEMPO. 

Para o cumprimento das metas sugeridas é necessário o planejamento, articulação e gestão de uma 

série de ações, com cronologias específicas, cujo cumprimento são essenciais para o êxito da 

implantação das Unidades GANHA TEMPO.  
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Caberá à CONCESSIONÁRIA apresentar o Plano de Implantação das UNIDADES GANHA TEMPO, 

contendo o Cronograma de Implantação, de acordo com as etapas descritas a seguir e com as 

diretrizes temporais citadas anteriormente. 

10.1 Etapa I - Estratégia de Implantação 

Esta etapa será iniciada após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO com a SPE – 

SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO ou CONCESSIONÁRIA com o PODER CONCEDENTE e 

representa o marco oficial de início dos trabalhos, visando, principalmente, conceber e planejar 

diretrizes, definir critérios e ações indispensáveis à implantação e operacionalização das UNIDADES 

GANHA TEMPO, conforme os itens listados abaixo: 

 Definir o responsável por parte da CONCESSIONÁRIA que ficará encarregado de articular e 

conduzir, conjuntamente com o PODER CONCEDENTE, todo o processo de implantação das 

UNIDADES GANHA TEMPO; 

 Definir as equipes de trabalho com os representantes do PODER CONCEDENTE e dos Órgãos 

Parceiros; 

 Definir a estratégia de ação e realizar o planejamento das etapas posteriores; 

 Definir as UNIDADES GANHA TEMPO que serão implantadas por ordem cronológica; 

 Aprovar os prazos apresentados pela CONCESSIONÁRIA para a implantação das UNIDADES 

GANHA TEMPO; 

 Obter autorização do PODER CONCEDENTE para a posse dos imóveis que serão 

disponibilizados para reforma das UNIDADES GANHA TEMPO, se for o caso. 

10.2 Etapa II - Formalização da Participação dos Órgãos Parceiros nas 

UNIDADES GANHA TEMPO, Levantamentos e Mapeamento dos Serviços 

Prestados 

Nesta etapa, a CONCESSIONÁRIA, responsável pela implantação das UNIDADES GANHA TEMPO, 

deverá acompanhar junto ao PODER CONCEDENTE a articulação com os Órgãos Parceiros com vista 

a formalização da participação de cada um deles nas UNIDADES GANHA TEMPO.  

Após a formalização das parcerias, através da assinatura de convênio, contrato ou outro instrumento 

jurídico entre as partes, o PODER CONCEDENTE deverá realizar a análise junto aos Órgãos Parceiros 

acerca dos serviços que estarão disponíveis nas UNIDADES GANHA TEMPO, e autorizar a 

CONCESSIONÁRIA a realizar o levantamento detalhado dos processos de prestação dos serviços, a 

modelagem (fluxogramação) e a documentação dos mesmos em procedimentos operacionais, 

identificando os atores, as entradas, saídas, sistemas informatizados e sua relação com os usuários, 

recursos e áreas envolvidas, documentos reguladores e outros necessários ao seu funcionamento. 
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Durante os levantamentos serão validadas as estatísticas estimadas de atendimento para cada 

órgão/serviço, identificadas na fase inicial de estudos técnicos que embasaram o presente documento, 

e que deverão embasar a elaboração  dos quantitativos finais  de mobiliário, equipamentos, recursos 

humanos etc. necessários para cada UNIDADE GANHA TEMPO. 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA elaborar os Manuais Operacionais dos serviços e 

submetê-los à aprovação do PODER CONCEDENTE para validação junto aos Órgãos Parceiros.  

Esta etapa compreende as seguintes ações: 

 Elaborar e firmar convênios, contratos ou outros instrumentos jurídicos com os Órgãos 

Parceiros; 

 Realizar o levantamento dos serviços junto aos Órgãos Parceiros, modelando-os e 

documentando-os em procedimentos operacionais;  

 Definição de quantitativos de pessoal, mobiliários e equipamentos necessários ao funcionamento 

de cada UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Elaboração dos Manuais Operacionais de Serviços pela CONCESSIONÁRIA e validação junto 

ao PODER CONCEDENTE e os Órgãos Parceiros. 

10.3 Etapa III - Elaboração dos Projetos Arquitetônicos, de Engenharia e 

Instalações 

Após a definição na etapa anterior dos órgãos que comporão cada UNIDADE GANHA TEMPO e a 

realização do levantamento e documentação dos processos  dos serviços prestados, serão elaborados 

os projetos arquitetônicos das UNIDADES GANHA TEMPO, seguindo as orientações e requisitos 

estabelecidos noApêndice XII- Diretrizes para Elaboração de Projetos Arquitetônicos, de 

Engenharia e Instalações.  

O layout proposto para cada órgão deverá ser validado e, após a realização dos ajustes no projeto 

arquitetônico deverão ser elaborados os projetos de engenharia e instalações: estrutural, elétrico, 

hidrossanitário, ar condicionado, segurança, incêndio e pânico, cabeamento estruturado, telefonia, 

dentre outros que se façam necessários. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Elaboração dos Projetos Arquitetônicos das UNIDADES GANHA TEMPO juntamente com os 

memoriais descritivos e as especificações técnicas; 

 Elaboração dos Projetos de Engenharia e Instalações com os memoriais descritivos e 

especificações técnicas. 
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10.4 Etapa IV - Instalações Físicas (realização das obras civis) 

Nesta etapa deverá ser designado um responsável da CONCESSIONÁRIA para acompanhamento das 

obras civis, a serem realizadas por empresa de engenharia contratada da CONCESSIONÁRIA, visando 

o cumprimento dos prazos previstos de  implantação de cada unidade. 

Antes do início da execução das obras civis será necessário a obtenção das licenças de construção 

e/ou reforma dos imóveis onde serão implantadas as UNIDADES GANHA TEMPO junto aos órgãos 

competentes, através da análise dos projetos de arquitetura, engenharia e instalações, buscando a 

conformidade dos mesmos em relação aos parâmetros técnicos e legais estabelecidos pelas normas 

técnicas brasileiras e pela legislação de uso do solo nos municípios onde as mesmas serão 

implantadas. 

Os resultados dessa fase são: 

 Obter licenças de construção ou reforma do imóvel; 

 Executar as obras de construção/adequação dos imóveis. 

10.5 Etapa V - Aquisições de Mobiliário, Utensílios, Equipamentos, Sistemas de 

Gestão e Apoio a Operação e Sinalização Interna e Externa 

Essa etapa compreende a realização das contratações e aquisições de mobiliário, utensílios, 

equipamentos,  sistemas de gestão e apoio à operação e a sinalização, que possibilitarão suprir as 

UNIDADES GANHA TEMPO de toda a estrutura necessária para o seu  funcionamento. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Aquisição de mobiliário, utensílios e outros equipamentos; 

 Aquisição de equipamentos de teleinformática; 

 Aquisição de sistemas informatizados para suporte à gestão e operação das UNIDADES 

GANHA TEMPO; 

 Contratação da sinalização interna e externa das UNIDADES GANHA TEMPO conforme projeto 

específico. 

10.6 Etapa VI - Recrutamento, Seleção e Contratação das Equipes das UNIDADES 

GANHA TEMPO 

Nesta etapa a CONCESSIONÁRIA deverá proceder ao recrutamento, seleção e contratação de pessoal 

para as funções sob sua competência, de acordo com o quadro definido e ajustado para funcionamento 

das UNIDADES GANHA TEMPO, em conformidade com os critérios estabelecidos. 
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A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a relação dos funcionários que trabalharão nos postos de 

trabalho o PODER CONCEDENTE deverá apresentar a relação dos servidores públicos que atuarão 

nas UNIDADES GANHA TEMPO exercendo função de Supervisão ou desenvolvendo atividades 

exclusivas, consideradas indelegáveis. 

Essa relação embasará a aquisição de uniformes e crachás por parte da CONCESSIONÁRIA, uma vez 

que é de sua responsabilidade prover uniformes para todos os recursos humanos lotados nas 

UNIDADES GANHA TEMPO, sejam funcionários próprios ou servidores públicos. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Recrutamento e seleção de funcionários para formação da equipe da CONCESSIONÁRIA nas 

UNIDADES GANHA TEMPO com base no Perfil de Funções; 

 Contratação de pessoal; 

 Funcionários da CONCESSIONÁRIA e servidores públicos das funções indelegáveis destacados 

e à disposição para participarem do Programa de Formação e Capacitação inicial das 

UNIDADES GANHA TEMPO. 

10.7 Etapa VII - Aquisição de Uniformes e Crachá de Identificação 

Após a contratação dos funcionários deverá ser realizada a aquisição dos uniformes e dos crachás de 

identificação, com base nas especificações do modelo de uniformes e crachá, no gênero e tamanhos 

obtidos junto aos funcionários contratados e servidores públicos. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Aquisição dos uniformes com base em padrão preestabelecido; 

 Distribuição dos uniformes aos funcionários contratados da CONCESSIONÁRIA e aos 

servidores públicos indicados pelos Órgãos Parceiros para atuarem nas UNIDADES GANHA 

TEMPO. 

10.8 Etapa VIII - Capacitação das equipes das UNIDADES GANHA TEMPO 

Concluída a contratação de pessoal, deverão ser realizadas as capacitações previstas no Programa de 

Formação e Capacitação. Para tanto, a CONCESSIONÁRIA deverá organizar as turmas de acordo com 

os quantitativos estabelecidos, contratar os profissionais ou empresas especializados para ministrar as 

capacitações previstas e providenciar a infraestrutura para sua realização de acordo com os critérios 

preestabelecidos. 

Os treinamentos técnicos serão ministados pelos Órgãos Parceiros em suas próprias sedes ou em local 

disponibilizado pela CONCESSIONÁRIA visando preparar os funcionários contratados da 

CONCESSIONÁRIA que realizarão o atendimento ao cidadão na prestação dos serviços. Cada Órgão 
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Parceiro deverá definir o prazo necessário para o treinamento técnico, de forma a garantir o bom 

aprendizado nos processos dos serviços e sua execução. 

Após a definição e a capacitação das equipes, as mesmas estarãohabilitadas a atuarem nas 

UNIDADES GANHA TEMPO, e deverá ser providenciada a entrega dos kits de uniforme para cada 

funcionário e servidores públicos, com base no gênero e tamanho. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Contratação de profissionais ou empresa especializados em capacitação de pessoas com foco 

em centrais de atendimento ao cidadão; 

 Quadro funcional capacitado. 

10.9 Etapa IX - Instalação de Mobiliário, Equipamentos, Utensílios, Sistemas de 

Gestão e a Sinalização Interna e Externa 

Nesta etapa será realizada a instalação do mobiliário e equipamentos operacionais, dos equipamentos 

de teleinformática, soluções tecnológicas e a sinalização interna e externa das UNIDADES GANHA 

TEMPO. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Instalação dos equipamentos de informática, mobiliários e equipamentos operacionais; 

 Implantação das soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação, principalmente os 

sistemas informatizados que darão sustentação à operação e gestão da unidade; 

 Implantação dos sistemas operacionais dos Órgãos Parceiros prestadores de serviço; 

 Sinalização instalada; 

 Obras civis executadas e toda a infraestrutura pronta e entregue para testes operacionais. 

10.10 Etapa X - Testes operacionais, implantação da estrutura funcional e 

homologação 

Nessa fase deverão ser realizados os testes dos sistemas operacionais dos órgãs prestadores de 

serviço, sistemas de gestão e apoio à operação. Deverá, também, ser realizado os testes 

operacionaisda rede lógica e elétrica, quando deverá ser feito um teste de carga total do prédio onde 

está instalada a UNIDADE GANHA TEMPOvisando garantir que as instalações estejam totalmente 

ajustadas ao funcionameno das mesmas. 

Deverão ser implantadas a estrutura funcional da CONCESSIONÁRIA (Gerência de Unidade de 

Atendimento e suas unidades funcionais), as rotinas operacionais descritas no Manual Operacional e os 

fluxos de trabalho das unidades, assim como dos órgãos prestadores de serviço.  
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Os resultados dessa etapa são: 

 Teste de equipamentos e sistemas de informática; 

 Testes da rede lógica; 

 Testes da rede elétrica; 

 Testes no sistema de ar condicionado; 

 Implantação de estrutura funcional da CONCESSIONÁRIA na UNIDADE GANHA TEMPO; 

 Implantação de rotinas e procedimentos operacionais; 

 Implantação de fluxos e rotinas administrativas; 

 Implantação de controles administrativos (crachás, ponto eletrônico etc.); 

 Unidade pronta para operação. 

10.11 Etapa XI - Impressão de folheteria, impressos e material de divulgação 

Etapa na qual deverão ser confeccionados todos os impressos e o material de divulgação, 

personalizando as informações por UNIDADE GANHA TEMPO de acordo com o Plano de Comunicação 

e Marketing, previamente aprovado peloPODER CONCEDENTE nas quantidades necessárias à 

operação. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Confecção do material de divulgação e folheteria; 

 Colocação dos impressos nos locais adequados para distribuição. 

10.12 Etapa XII - Pré-Operação 

A pré-operação das UNIDADES GANHA TEMPO consiste em realizar todos os testes e ajustes 

necessários para que as unidades possam funcionar adequadamente e com qualidade. 

Deverão ser testados todo os sistemas operacionais dos Órgãos Parceiros prestadores de serviços, 

bem como todos os outros sistemas de gestão e apoio à operação, de forma  a garantir o pleno 

funcionamneto das unidades. 

Essa etapa deverá ter uma duração mínima de 1 semana visando ajustar o funcionamento das 

unidades e solucionar os possíveis problemas, de forma a minimizar qualquer risco operacional. 

As equipes deverão operar as soluções de tecnologia da informação, tirar dúvidas e realizar os 

procedimentos operacionais, conhecer o material informativo, bem como os requisitos para a efetiva 

realização dos serviço até que as equipes estejam prontas para iniciar a operação propriamente dita. 

Os resultados dessa etapa são: 

 Realização de testes e homologações; 
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 Realização detestes de acessos aos sistemas operacionais dos Órgãos Parceiros; 

 Adequação de ajustes para procedimentos operacionais e sistemas. 

10.13 Etapa XIII – Inauguração 

O PODER CONCEDENTE deverá fornecer à CONCESSIONÁRIA o calendário de inauguração das 

UNIDADES GANHA TEMPO. Qualquer alteração no calendário de inauguração deverá ser previamente 

notificada à CONCESSIONÁRIA.  

Será de responsabilidade do PODER CONCEDENTE convocar as autoridades, informar a imprensa e  

realizar a divulgação nos meios de comunicação do início da operação das UNIDADES GANHA 

TEMPO de acordo com o Plano de Comunicação e Marketing.  

Caberá à CONCESSIONÁRIA preparar a UNIDADE GANHA TEMPO a ser inaugurada no que diz 

respeito à infraestrutura necessária à realização do evento, como tablado para as autoridades, 

equipamentos de som, entre outras providências que serão orientadas peloPODER CONCEDENTE. 

As atividades previstas para esta etapa são: 

 Elaboração do calendário de inauguração; 

 Envio de comunicação para autoridades e imprensa; 

 Preparação do ambiente pela CONCESSIONÁRIA; 

 Ato inaugural da UNIDADE GANHA TEMPO. 


