
                                                                                                                

 
 

Praça Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São Paulo. 
CNPJ 21.583.042/0014-97 

 

 

TERMO DE REFERENCIA DE CONTRATAÇÃO 
 
O objetivo do presente documento é a contratação de empresa para Serviços de Central de 
Sistema de Tecnologia de Informação (CSTI) para atender ao Edital de Chamamento nº 
03/SS/2017 da Secretaria de Saúde da Prefeitura de São José dos Campos para 
administração por Organização Social de Saúde do Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da 
Silva Teixeira. 
 
Prazo contratual: 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período em caso de 
concordância das partes. 

 
CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE DE SAÚDE 

 
O Hospital Municipal Clínicas Sul Dr. Ivan da Silva Teixeira está localizado na Praça 

Natal, nº 55, Bairro Parque Industrial, Município de São José dos Campos, no estado de São 
Paulo. 

O Hospital de Clínicas Sul estrutura-se com perfil de Hospital de Urgência/Emergência 
em Clínica Geral, Pediatria, Ginecologia e Traumato-Ortopedia, com funcionamento 24 horas, 
ininterruptamente, com profissionais médicos e não médicos 100% SUS. 

 
 

REQUISITOS TÉCNICOS DOS SERVIÇOS  
 

A prestação dos serviços de CSTI visa diretamente garantir pesquisas constantes para 
manter-se atualizado sobre novas tecnologias, propondo novas aplicações da informática, que 
tragam benefícios ao andamento das execuções das atividades de saúde nas unidades. 
Desenvolver orçamentos, providenciar a aquisição, gerenciar o desenvolvimento, manutenção 
e implantação de equipamentos, programas e sistemas. Responder pelo planejamento e 
desempenho da área de informática das unidades, coordenando as equipes de trabalho das 
unidades objeto deste Edital. Segue elenco das principais atividades exercidas: 

 
� Coordenar nas unidades a utilização dos sistemas de TI, sua operação, manutenção e 

melhoria contínua do ambiente, sistemas corporativos - solução ERP, aplicativos 
corporativos e banco de dados, entre outros). 

� Acompanhar nas unidades a implantação e manutenção de processos de 
gerenciamento, tais como gestão de problemas, incidentes, versões, mudanças, 
configurações, capacidade, disponibilidade, nível de serviço e monitoramento de 
performance e falhas. 

� Elaborar relatórios técnicos e operacionais, relacionando as medidas necessárias para 
melhoria dos serviços, em especial nas unidades. 

� Desenvolver treinamentos do programa de educação continuada para manter 
atualizada a equipe de profissionais do setor e das unidades. 

� Acompanhar e analisar os indicadores da área e criação de plano de ação de forma a 
garantir o alcance das metas. 

� Responsável por atender e disseminar todas as determinações que constam nos PRS 
do RH. 

� Cumprir os requisitos internos, da organização, administrativos e do Sistema de Gestão 
da Qualidade. 

� Suporte Técnico a softwares / ambientações da plataforma Microsoft; 
� Cabeamento Estruturado; 
� Administração / Suporte de rede local remota baseada em tecnologia Microsoft; 
� Suporte ON-SITE, por telefone e Internet através de controle remoto.  
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Relatório para 
Contratação de Serviços 
de Suporte em T.I 

Área/Setor Requisitante: 
Administrativo 

Unidade: Hospital Municipal de Clínicas Sul Dr. Ivan da 
Silva Teixeira 
São José dos Campos, 16 de Dezembro de 2017. 
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1 – OBJETIVOS 

 
O objetivo deste documento é apresentar a proposta de contratação de gerenciamento, 
acompanhamento e implantação de sistemas de apoio assistencial, além das soluções integradas de 
assistência técnica em microcomputadores, gerencia de TI suporte a softwares, suporte de rede 
local remota e suporte on-site, visando cumprir as metas de qualidade e de quantidade previstas no 
contrato de gestão celebrado.  

2 – FORNECEDORES AVALIADOS 

 
 
O estudo contemplou a avaliação da empresa prestadora de serviços: 

 

• OPC Serviços de Informática Ltda 

• Expert Serviços de Informática 

• Garra Automação Comercial 

3 – PARECER TÉCNICO 

 

4 – DADOS DA EMPRESA VENCEDORA 

 

4.1 - Razão Social: OPC Serviços de Informática Ltda 

4.2 - Nome fantasia:  

4.3 - Endereço: Rua José Mercadante, nº 520  

4.4 - Bairro: Porto Novo 

4.5 - Cidade: Além Paraíba 

4.6 - Est.:  Minas Gerais 

4.7- CEP: 36660-000 

4.8 - Fone / Fax:   

4.9 - E-mail:  
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4.10 - CNPJ: 16.912.047/0001-61 

4.11 - CPF:                                           

4.12 - RG:   

4.13 - Inscrição Municipal:                                                                       

4.14 - Inscrição Estadual:  

 

5 - DADOS PARA ELABORAÇÃO DO CONTRATO 
 

 
5.1 - Objeto do contrato: Serviço de Outsourcing de Suporte Técnico em T.I. 
 
5.2 - Data de início do contrato: 16 de Dezembro de 2017. 
 
5.3 - Valor mensal a ser pago: Valor estimado mensal: R$43.000,00 (Quarenta e três mil reais). 
 
5.4 - Valor estimado anual do contrato: R$516.000,00 (Quinhentos e dezesseis mil reais). 
 
5.5 - Prazo de contratação: 1 ano. 
 
5.6 - Índice de reajuste anual do contrato: Será aplicado como índice o IGP-M e/ou 
INCTF/DECOPE/NTC dentro da periodicidade prevista. 
 
5.7 - Local da prestação dos serviços: Hospital Estadual da Mãe – Mesquita. 
 
5.8 - Dia e horário da prestação dos serviços: Serviços prestados de Segunda a Sexta-Feira de 08 as 
18 horas. 
 
5.9 - Utilizará aparelhos/equipamentos da contratada ou contratante (descrever):  A contratada 
utilizará as dependências da unidade, utilizando materiais e equipamentos disponíveis. 
 
5.10 - Os serviços serão prestados por sócios ou funcionários? Por sócios e seus funcionários 
devidamente identificados e treinados. 
 
5.11 - Condições/Prazo de pagamento: Pagamento referente aos serviços prestados mediante 
apresentação na nota fiscal. 

5.12 - Dados Bancários:  

5.13 - Nome e Nº do Banco 

5.14 - Nome e nº da Agência:                                                                         
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5.15 - Nº Conta Corrente:  

 
Especificações técnicas: Não deverá haver manutenção, extração, ou qualquer tipo de violação por 
terceiros dos sistemas objeto do contrato. Garantia contra defeitos comprovados na manutenção 
concedida pela contratada, sendo executados todos os eventuais reparos necessários. 

Referências e Hospitais em que atua:  

Outras informações: 

 

Documentos: 
 

• Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes Legais; 

• Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / CRA / entre 
outros; 

• Contrato social e última alteração; 

• Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata; 

• Inscrição no CNPJ; 

• Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União; 

• Certidão Negativa do FGTS (FGTS); 

• Certidão Negativa do INSS (CND); 

• Licença de Funcionamento; 

• Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável); 

• Autorização ANVISA (quando aplicável); 

• Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais); 

• Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais). 
 

 

 

6 - QUALIFICAÇÃO DOCUMENTAL PARA FORNECEDORES 

 

  LISTA DE DOCUMENTOS PARA EMPRESA VENCEDORA  

1 
Cédula de Identidade, CPF e Comprovante de residência dos Representantes 
Legais 

2 
Inscrição nos órgãos de classe (responsável técnico e legal) - CRM / CRF / CRO / 
CRA / Entre outros 

3 Contrato social e última alteração 

4 Certidão Negativa de Pedido de Falência e Concordata 



 

Elaborado por Piétro Sìdoti 

Sìdoti Advogados  Página 5 

 

5 Inscrição no CNPJ  

6 Certidão Conjunta Receita Federal e Dívida Ativa da União 

7 Certidão Negativa do FGTS (FGTS) 

8 Certidão Negativa do INSS (CND) 

9 Licença de Funcionamento 

10 Alvará de Vigilância Sanitária (quando aplicável) 

11 Autorização ANVISA (quando aplicável) 

12 Inscrição nos órgãos públicos (quando aplicável) 
13 Outros documentos exigidos pela área contratante (elencar quais) 

 

 

7 - ALTERAÇÕES CONTRATUAIS (ADENDOS, ADITIVOS, ANEXOS, REAJUSTES) 

 
Folha de rosto ou e-mail da gerência ou pessoa designada (com a gerência em cópia) explicitando: 
 

� Nome da empresa e CNPJ; 

� Data de inicio da alteração; 

� Valor mensal do contrato; 

� Índice de reajuste utilizado; 

� Detalhamento da cláusula (texto da mesma) a ser alterada 

 

� Motivo da alteração:  

a. Reajuste (informar o motivo do reajuste, por exemplo, aniversário do contrato, dissídio ou 

negociação entre as partes); 

b. Modificação das bases contratuais (especificar acerca das alterações). 

 










































































