
 
 

 

 
 

São Paulo,      de Maio de 2015. 

 

Ofício Circular nº   

 

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços 

técnicos na área de TI, para fornecer serviços de suporte técnico 

continuado de TI, para as instalações da POIESIS e Fábricas de Culturas 

conforme descritas no Anexo I - Termo de Referência. 

Prezado Senhor 

 

A POIESIS – INSTITUTO DE APOIO À CULTURA, À LÍNGUA E À 

LITERATURA, organização social de cultura, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.894.851/0001-25, 

torna público que abriu processo objetivando selecionar, pelo critério de menor preço, 

proposta de prestação de serviços de em Tecnologia da Informação para prestar serviços de 

suporte técnico e manutenção em hardware (computadores, notebooks, impressoras e 

monitores), software, incluindo serviços de cabeamento, 

 

As especificações e condições dos serviços constam do Termo 

de Referência (Anexo I) e abrangerá os seguintes equipamentos: 

 

1) Sede da POIESIS, sito à Rua Lubavitch, nº64, Bom Retiro, São Paulo - SP; 
 

2) Casa das Rosas, sito à Avenida Paulista, nº37, Bela Vista, São Paulo - SP; 
 

3) Casa Guilherme de Almeida, sito á Rua Macapá, nº187, Perdizes, São Paulo - SP 
 

4) Fábrica de Cultura Jardim São Luis, sito à Rua Antônio Ramos Rosa, nº 897, Jardim São 
Luis, São Paulo – SP; 

 

5) Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha, sito à Rua Franklin Amaral, esquina com 
Rua Conselheiro Moreira de Barros, Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo –SP. 

 

 



 
 

 

 
 

 

6) Fábrica de Cultura Jaçanã, sito à Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138, Jaçanã, São 
Paulo –SP 
 
7) Fábrica de Cultura Capão Redondo, sito à Rua Algard, 82, Capão Redondo, São Paulo –
SP 

 

8) Fábrica de Cultura Brasilândia, sito à Av. General Penha Brasil, 2508, Vila Brasilandia, 
São Paulo –SP 
 

 Ressaltamos que caso essa empresa tenha interesse em 

participar do processo de seleção em questão, deverá apresentar proposta de preço, nos 

termos do modelo constante do Anexo II, e os documentos de habilitação, previstos no item X 

do termo de Referência – Anexo I, em envelope lacrado, devidamente identificado com nome 

e CNPJ da empresa, até o dia ...... de junho de 2015, às 18 horas, no Setor de Compras da 

POIESIS, sito à rua Lubavitch, 64, 2º andar, Bom Retiro, aos cuidados deste subscritor. 

 

Fica facultado aos interessados a vistoria aos locais de 

prestação de serviço, mediante prévio agendamento com o Senhor Marcelo Garcia, através 

do email marcelogarcia@poiesis.org.br ou pelo telefone 4096 9862. 

 

Eventuais dúvidas ou esclarecimentos complementares 

poderão ser obtidos, igualmente, com o Senhor Marcelo Garcia, através do email 

marcelogarcia@poiesis.org.br ou pelo  telefone 4096 9862. 

 

O resultado será posteriormente informado a todas as 

empresas participantes, através do site www.poiesis.org.br.  

 

Contamos com a participação dessa d. empresa. 

 

 

HÉLIO MENEZES 

 

mailto:marcelogarcia@poiesis.org.br
mailto:marcelogarcia@poiesis.org.br
http://www.poiesis.org.br/
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1. APRESENTAÇÃO 

Este documento foi elaborado com vistas a viabilizar a contratação de serviços técnicos 
especializados de T.I. (Tecnologia de Informação) para atender às necessidades da POIESIS e suas 
unidades gerenciadas de Fábricas de Cultura. Deste modo, contém os elementos essenciais fixados 
nas referidas Legislações, descritos de forma a subsidiar as empresas participantes a preparar sua 
documentação e propostas técnica e comercial. 

O presente Termo de Referência - TR tem como objetivo atender às demandas de TI alinhadas à 
estratégia da POIESIS para orientar a área de TI à efetiva colaboração para o cumprimento das 
finalidades da instituição. 

2. OBJETO 

Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos na área de TI, para 
fornecer serviços de suporte técnicos continuados de TI, para as instalações da POIESIS e das Fábricas 
de Cultura conforme quadro abaixo: 

LOCAL HORÁRIO 

SEDE 
Rua Lubavitch, 64 – Bom Retiro 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 
extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 
antecedência. 

Casa das Rosas 
Av. Paulista, 37, Bela Vista 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 
extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 
antecedência. 

Casa Guilherme de Almeida 
Rua Macapá, 187, Perdizes 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 
extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 
antecedência. 

Fabrica de Cultura Jardim São Luis 
Rua Antônio Ramos Rosa, nº897  Jd. São Luiz 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 

extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 

antecedência. 

Fabrica de Capão Redondo 
Rua Antônio Ramos Rosa, nº897  Jd. São Luiz 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 

extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 

antecedência. 

Fabrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha 
Rua Conselheiro Moreira de Barros, esquina 
coma Rua Franklin do Amaral – Cachoeirinha 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 

extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 

antecedência. 

Fabrica de Cultura Jaçanã 
Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 – Jaçanã 
– São Paulo - SP 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 

extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 

antecedência. 

Fabrica de Cultura Brasilândia 
Avenida General Penha Brasil, 2508 – 

De Segunda a Sexta - das 09h00 às 18h00 – Poderá haver horários 

extraordinários, sendo que estes serão programados e comunicados com 



 
 

 

 
 

Brasilândia – São Paulo - SP antecedência. 

O quadro adiante detalha a natureza dos serviços. 

Especificação 

Horas no 

mês 

(a) 

Valor 

Unitário 

Hora 

(b) 

Valor 

Total 

mensal  

(c = a x b) 

Prazo 

em 

meses 

(d) 

Valor 

Total 

(e = c x d) 

Serviços de Infraestrutura de TI 

 Administração de Redes 

 Segurança da Informação 

 Administração de Sistemas 

168   12  

Serviços de Suporte ao Usuário 

 Microinformática 

1176   12  

Serviços de Supervisão/Gestão 32   12  

VALOR TOTAL GLOBAL  R$  

A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 
POIESIS, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 
direta. 

A empresa contratada deverá orientar os seus funcionários na adoção de práticas de 
sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, dentre os quais: redução de consumo de 
energia elétrica, de consumo de água e redução de produção de resíduos sólidos, coleta seletiva de 
material reciclável, destinação ambiental adequada de pilhas e baterias usadas ou inservíveis e 
respeito à Lei nº 12.305, de 2010, artigo 7º, XI- Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

3. JUSTIFICATIVA 

O desafio de gerenciar a área de TI, em um mundo altamente competitivo com mudanças constantes 
e inesperadas, tornou-se uma preocupação das Organizações, que buscam cada vez mais o 
alinhamento estratégico da área de TI com a missão da Instituição, em razão do alto grau de 
dependência dessas entidades ao uso da TI, principalmente na demanda por alta qualidade em seus 
serviços, economia, confiabilidade, flexibilidade, agilidade e racionalização de fluxos de trabalho. 

Esta realidade não é diferente na POIESIS, que tem observado, nos últimos anos, um aumento 
considerável na demanda por recursos de TI, juntamente com o crescimento da empresa. O 
alinhamento da área de TI ao negócio, com o objetivo de agilizar e racionalizar os seus processos, se 
tornou peça fundamental para que a POIESIS continuasse a cumprir sua missão. 

A atual infraestrutura tecnológica das organizações tem se caracterizado por uma grande diversidade 
de plataformas, sistemas e aplicações, desenvolvidas para suportar as tarefas relacionadas com a 
gestão estratégica e operacional de seus serviços. 



 
 

 

 
 

Essa infraestrutura tecnológica precisa evoluir constantemente de forma a prover menor tempo de 
resposta na busca por informações, maior segurança aos dados corporativos, e melhorias nos meios 
de comunicação e capacidade de atendimento ao crescente número de clientes e usuários. 
Investimentos na atualização e adequação da infraestrutura de TI da POIESIS tem sido realizados, 
com o objetivo de garantir que a evolução nos recursos de TI atenda às crescentes necessidades da 
empresa. 

Além da evolução da infraestrutura, a forma de gestão da área de TI também deve evoluir. Essa 
evolução se dá através da mudança de enfoque, passando a se fazer o gerenciamento da tecnologia 
a partir de seus serviços. Sem uma adequada gestão dos serviços e ativos tecnológicos, é improvável 
que a área de Tecnologia da Informação (TI) possa contribuir na geração de um desempenho 
superior para a Organização.  

No cenário atual, a complexidade, os riscos inerentes aos ambientes tecnológicos e os custos têm 
crescido, enquanto o tempo de resposta para a resolução dos problemas vem decrescendo. Tal 
constatação é presente tanto em organizações públicas quanto nas privadas. 

Diante dessa constatação, é necessário que as organizações mudem seu enfoque de respostas aos 
problemas de reativo para proativo, alcançando um gerenciamento integrado dos processos 
envolvidos no suporte a serviços de tecnologia da informação. Essa mudança se dá por meio do 
aumento da aderência das áreas de TI às melhores práticas de mercado, incrementando os processos 
de gestão dos serviços, aprimorando o controle sobre a infraestrutura tecnológica e implantando um 
Modelo de Governança Tecnológica que alcance o autogerenciamento e valorize as soluções sob a 
perspectiva de todas as áreas interessadas. 

Esse Modelo de Governança Tecnológica e Gestão dos Serviços deve ser consolidado através da visão 
de futuro da organização como base de orientação para a definição dos objetivos e metas 
estratégicas que devem ser suportadas pelos serviços e pela infraestrutura de Tecnologia da 
Informação. 

A definição de um novo patamar qualitativo para a gestão dos serviços de TI constitui o grande 
desafio contemporâneo das áreas de TI das organizações públicas e privadas no Brasil. 

O nosso cenário, não foge do exposto acima. Com o crescimento Institucional, houve uma maior 
demanda de serviços de TI por parte das áreas fins, fazendo com que os serviços de suporte à 
infraestrutura de TI passem a monitorar seus recursos e agir o mais breve possível, causando o 
menor impacto aos serviços disponibilizados. Por isso, a POIESIS necessita contratar estes serviços de 
Tecnologia da Informação de forma continuada e gerenciada, baseada em Acordos de Níveis de 
Serviço. 

4. DESCRIÇÃO DO AMBIENTE DE TI 

A POIESIS e suas unidades gerenciadas possuem aproximadamente 600 usuários ativos, para um 
parque de TI composto por aproximadamente 540 estações de trabalho, 1500 pontos de rede, 
dispositivos ativos de rede e impressoras multifuncionais (Impressoras e copiadoras) a laser 
monocromáticas e coloridas distribuídos em 8 prédios em diferentes bairros na cidade de São Paulo-
SP que  atualmente são mantidas por empresa terceirizada. 

O ambiente de T.I. pode ser resumido no seguinte: 

 Unidades Usuários Servidores 
Estações de 
Trabalho 

Equip. Rede Chamados/Mês 



 
 

 

 
 

Sede 110 4 145 30 220 

Casa das Rosas 30 2 38 9 40 

Casa Guilherme de Almeida 18 2 32 1 20 

Fábrica de Cultura Jardim São Luís 35 2 65 10 62 

Fábrica de Cultura Vila Nova Cachoeirinha 35 2 65 10 62 

Fábrica de Cultura Jaçanã 35 2 65 10 62 

Fábrica de Cultura Brasilândia 35 2 65 10 62 

Fabrica de Cultura Capão Redondo 35 2 65 10 62 

 

5. ESCOPO DO SERVIÇO A SER CONTRATADO 

O objeto deste TR é a contratação dos seguintes serviços: 

1. Serviços de infraestrutura de TI: envolvem atividades de operação e monitoramento de 
consoles, instalação de novos servidores e serviços, bem como atividades de execução e 
acompanhamento de rotinas de produção, operação de equipamentos, identificação, 
análise e resolução de problemas relacionados ao ambiente de TI. 

2. Serviços de Suporte ao usuário: envolve atividades de assistência, presencial ou remota, 
por meio da rede local de computadores, na instalação, configuração e manutenção de 
sistemas e softwares diversos, utilizados local ou remotamente, e de suporte técnico em 
informática, atendendo a todos os usuários. 

3. Serviços de Supervisão/Gestão: coordenar e supervisionar as atividades da equipe de 
trabalho, seguindo as normas e procedimentos adotados pela POIESIS, gerando Relatórios 
de todas as atividades desempenhadas segundo critérios do gestor técnico e tomando as 
devidas ações corretivas e preventivas visando manter os Acordos de Níveis de Serviço 
dentro do acordado. 

Todos os serviços executados no escopo desta contratação devem obedecer às normas, 
procedimentos e técnicas adotadas pela POIESIS e se orientar nas melhores técnicas utilizadas no 
mercado aplicados aos seguintes componentes básicos da POIESIS: 

 processos e procedimentos de trabalho; 

 sistemas de informação e gestão da POIESIS; 

 sistemas de suporte à decisão, a ser criada; 

 soluções de hardware; 

 sistemas aplicativos de uso geral; 

 sistemas operacionais em geral; 

 equipamentos de TI e de comunicações em geral; 

 infraestrutura física e lógica de rede de computadores, telecomunicações e Internet;  

 segurança da informação; e  

 documentação técnica e normativa de uso da POIESIS. 

Para a execução dos serviços constantes deste termo de referência são considerados como 
requisitos:  



 
 

 

 
 

A utilização de um Sistema de Controle de Chamadas e Gestão de Serviços de TI, em 
conformidade com pelo menos 6 processos ITIL, que será utilizado para o registro e 
acompanhamento da execução de ordens de serviço. Este sistema é imprescindível para 
avaliar a quantidade e a aderência aos níveis de serviço exigidos e deverá ser disponibilizada 
pela CONTRATADA sem ônus para a POIESIS, conforme os requisitos mínimos descritos neste 
TR, no item 6.5; 

Uma Base de Conhecimento com estrutura definida pela POIESIS e povoada pela 
CONTRATADA que incluirá a descrição detalhada de resolução de problemas que forem 
surgindo ao longo da execução do contrato, após o encerramento de cada ordem de serviço, 
tanto para serviços de Infraestrutura quanto para serviços de Suporte ao Usuário, que ainda 
não foram documentadas.  

6. DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS OBJETOS 

A prestação de serviços técnicos de TI descritos no item anterior deverá atender às necessidades da 
POIESIS, assegurando a necessária proteção e segurança dos dados e sistemas do ambiente 
computacional, com a adequada operação e manutenção da infraestrutura computacional e de 
suporte aos usuários. Com base em princípios e técnicas reconhecidas, a gama de serviços 
demandada compreende no momento, os serviços descritos nesta seção.  

6.1. Catálogo de serviços a serem prestados 
O catálogo de serviços abaixo apresentado não é exaustivo e carece de classificação de nível 

de severidade e tempo de conclusão. Na fase de transição deste contrato a CONTRATADA e a 

POIESIS pactuarão sobre essa classificação. 

6.1.1. Principais Serviços de Infraestrutura de TI:  

1. Instalação e manutenção de sistemas operacionais: 
 

a. Instalação, atualização e configuração dos Sistemas Linux e servidores da 
Microsoft; 

b. Instalação e configuração de aplicativos diversos para plataforma Linux e 
Microsoft; 

c. Administração e manutenção dos servidores corporativos; 
d. Gerenciamento da utilização dos recursos computacionais dos servidores 

corporativos; 
e. Instalação e configuração dos equipamentos de rede, estações de trabalho e 

servidores. 
 
2. Instalação e configuração dos diversos serviços de rede tais como: 
 

a. DNS/DNSSEC: criação e operação de zonas primárias, secundárias e reversas;  
b. Configuração e operação de switches, roteadores, Virtual Lan, Multi-link 

trunking, IP Routing, QoS, Multicast e protocolos de gerenciamento; 
c. NTP -Implantação do sistema de sincronização horária nos equipamentos que 

compõem a rede; 
d. Rotas, ACLs - Criação de ACLs em roteadores; 
e. VPN - Criação e manutenção de VPN internas  e com outras Instituições; 
f. Análise de protocolos; 



 
 

 

 
 

g. Instalação,  configuração e manutenção de software para gerência de redes 
(Zabbix, MRTG,  Nagios, entre outros); verificação de operacionalidade por meio 
desses softwares e ferramentas; 

h. Instalação e configuração de um servidor de logs centralizado; implantação de 
gerência de eventos e logs da rede incluindo o estudo, instalação e avaliação de 
ferramentas de capturas de logs, como Syslog, Swatch e Logsurfer e SyslogNG; 

i. Elaboração e acompanhamento da execução de projetos de rede estruturada de 
dados e voz; 

j. Detecção e correção de problemas de conectividade; gerenciamento, 
configuração e manutenção  dos links de comunicação de dados para acesso à 
Internet e/ou acesso restrito; 

k. Atualização de software dos equipamentos de redes (switches, roteadores, 
servidores de acesso) da instituição; 

l. Gerenciamento, configuração e manutenção da rede WIFI; 
m. Servidor de atualizações e Service Pack. 

 
3. Instalação e configuração dos diversos serviços de WEB, como: 
 

a. HTTP/HTTPS: Configuração do Apache e IIS. 
 

4. Instalação e configuração dos diversos serviços de compartilhamento de 
diretórios, como: 

 
a. Instalação, configuração e operação dos clientes através do MS Active 

Directory; 
b. NFS/ZFS: criação de filesystems de rede, access lists; 
c. Monitoramento e administração do espaço em disco nos servidores 

corporativos; 
d. Configuração de compartilhamento de diretórios e impressoras; 
e. Habilitação do serviço de nomes (wins), login em domínio de Windows; 
f. Permissionamento de acesso aos diretórios compartilhados: permissões FAT 

e NTFS. 
 
5. Documentação: 
 

a. Suporte técnico aos usuários - suporte e apoio aos usuários da rede, 
referente à utilização da plataforma da rede e seus recursos; 

b. Elaboração e manutenção de uma base de conhecimento de perguntas 
frequentes com suas respostas no sistema disponível para consulta aos 
usuários; 

c. Elaboração e manutenção de documentação dos processos envolvidos com a 
área de atuação (manuais, procedimentos, cartilhas, base de 
conhecimentos); 

d. Elaboração e manutenção das documentações referentes à rede de acordo 
com o formato e padrões estabelecidos, incluindo a documentação do 
projeto; procedimentos de configuração, backup, gerência, etc; mapas físico, 
lógico e de cabeamento da rede, utilizando software(s) apropriado(s); 



 
 

 

 
 

e. Elaboração e manutenção de uma base de conhecimento de perguntas 
frequentes com suas respostas no sistema disponível para consulta aos 
usuários. 

 
6. Segurança: 

 
a. Acompanhamento para identificação de possíveis falhas de segurança nos 

sistemas, que permitam abuso na utilização da plataforma e danos ao 
ambiente computacional; 

b. Instalação, configuração e administração de sistema de inventário de 
hardware e software a ser definido pela POIESIS; 

c. Promover auditorias periódicas na rede com utilização das ferramentas 
apropriadas  visando identificar vulnerabilidades; testes de segurança 
utilizando ferramentas específicas (scanner, sniffers, etc), identificando 
possíveis problemas; 

d. Acompanhamento das atividades dos usuários e interpretação de logs; 
e. Administração de conta de usuário: criação, troca de senhas, atribuição de 

área de dados e quotas de utilização de disco para os usuários, criação de 
conta de e-mail, de impressoras e VPN; 

f. Planejamento, elaboração e execução de rotinas de backup e recuperação de 
dados dos servidores corporativos,  por software disponibilizado pela 
POIESIS; 

g. Ajuste fino nas configurações de cada serviço de rede, minimizando as 
possibilidades de falha; 

h. Participação na definição e na implantação da política de gerenciamento da 
rede envolvendo desempenho (medindo e propondo mudanças para 
melhorar as métricas de desempenho tais como vazão, retardo, utilização, 
etc), falhas (detecção, isolamento, diagnóstico e correção de problemas), 
configuração (controle dos dispositivos da rede, suas configurações, 
interligações, versões de sistema operacional, etc) e segurança (coleta, 
armazenamento e exame de logs de auditoria e eventos de segurança,  
distribuição de senhas, etc). 

6.1.2. Principais Serviços de Suporte ao Usuário: 

 
1. Realizar o primeiro atendimento aos usuários, de forma a interpretar com clareza 

as suas necessidades, registrando todo o atendimento no sistema de controle de 
chamados; 

2. Suporte local e remoto utilizando ferramenta corporativa; 
3. Prestar feedback e repassar os chamados para atendimento do nível competente; 
4. Orientação aos usuários quanto ao funcionamento e utilização da rede interna; 
5. Instalação, configuração, ajustes e manutenção em sistemas operacionais Windows 

e Linux , aplicativos de escritório e antivírus; 
6. Instalação e configuração de interfaces e periféricos de microinformática; 
7. Instalação e configuração de impressora local e na rede interna; 
8. Instalação de drivers para placas de rede, de som, de vídeo, pen drivers, 

impressoras,  etc; 
9. Configuração de navegadores para acesso a internet e de correio eletrônico nas 

máquinas dos usuários; 



 
 

 

 
 

10. Configuração de Rede em microcomputadores, notebooks e periféricos: Hostname, 
IP, Máscara, DNS, Gateway, Wins, Domínio; 

11. Backup e restauração dos dados dos usuários; 
12. Desinfecção de vírus em equipamentos dos usuários; 
13. Aplicação de Service Pack nas plataformas utilizadas; 
14. Diagnóstico nos equipamentos com defeito, encaminhamento e acompanhamento 

à assistência técnica; 
15. Verificação das Atualizações das Vacinas nos microcomputadores da rede; 
16. Suporte técnico aos usuários na utilização de aplicativos de escritório e sistemas 

operacionais voltados à microinformática. 
 

6.1.3. Principais Serviços de Supervisão/Gestão 

 

1. Coordenar e supervisionar as atividades da equipe de trabalho, seguindo as normas 
e procedimentos adotados pela POIESIS; 

2. Gerar Relatórios de todas as atividades desempenhadas segundo critérios dos 
gestor técnico; 

3. Acompanhar e supervisionar o atendimento ao cliente; registro, acompanhamento 
e controle dos chamados e atendimentos de suporte aos usuários dos recursos 
computacionais do CTI por meio de sistema de Gestão de Serviços de TI; 

4. Dar suporte computacional aos técnicos. 

 

6.2. Qualificação Técnica dos Profissionais 

6.2.1. Serviços de Infraestrutura de TI: 

Para desempenhar as atividades relacionadas ao serviço de administração de 
Infraestrutura de TI, são exigidos: 

 Possuir ensino superior completo na área de tecnologia da informação 
(ciência da computação, tecnologia da informação, rede de computadores, 
telecomunicações ou áreas correlatas) devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação; 

 Experiência mínima de 5 anos na área de TI;  
 Sólidos conhecimentos em sistemas operacionais de rede Linux e Microsoft; 
 Conhecimento de configuração de rede em ambientes de estações de 

trabalho e microcomputadores;  
 Conhecimento de administração de sistemas de gerenciamento de arquivos 

nas diversas plataformas;  
 Sólidos conhecimentos em firewall/UTM como PFSense; 
 Saber instalar e configurar aplicativos e compiladores;  
 Saber redigir relatórios e tutoriais;  
 Conhecer e identificar possíveis falhas de segurança nos sistemas 

operacionais e serviços de rede; 



 
 

 

 
 

 Conhecimento de ferramentas de segurança específicas como nexus, 
scanner, sniffers;  

 Sólidos conhecimentos de configuração de rede;  
 Saber avaliar as necessidades de equipamentos de conectividade;  
 Ter conhecimento dos diversos serviços de redes tais como: DNS, 

NFS/ZFS/DFS, http, SMTP, IMAP, POP, radius, NIS, Webmail, Samba, Active 
Directory;  

 Ter conhecimento em instalação, configuração e operação de servidores;   
 Ter conhecimento de rotinas de backup em fitas;  
 Active Directory: Administração, suporte, troubleshooting, GPO, segurança; 

 Protocolos de redes TCP/IP; 
 Domínio da língua portuguesa para a elaboração de relatórios e tutoriais;  
 Domínio na instalação, configuração e operação de roteadores, switches, 

hubs, repetidores e demais equipamentos de conectividade, e de seus 
componentes; 

 Estar apto a lidar com usuários;  
 Ser comunicativo e desembaraçado. 

6.2.2. Serviços de Suporte ao Usuário 

Para desempenhar as atividades relacionadas ao serviço de suporte ao usuário,  

são exigidos: 

 Possuir ensino superior completo ou cursando na área de tecnologia da 
informação (ciência da computação, tecnologia da informação, rede de 
computadores, telecomunicações ou áreas correlatas) devidamente 
reconhecido pelo Ministério da Educação; 

 Experiência mínima de 2 anos na área de TI;  
 Domínio na instalação e operação de microcomputadores e componentes; 
 Conhecimento e instalação de impressoras, scanners, monitores e periféricos 

de diferentes marcas;  
 Sólidos conhecimentos de editor de texto e planilhas eletrônicas;  
 Domínio de mecanismos de busca na Internet;  
 Saber especificar equipamentos e componentes de microcomputadores;  
 Saber instalar  drivers de componentes e periféricos;  
 Saber instalar, configurar e dar suporte aos sistemas operacionais Windows 

e Linux;  
 Saber instalar, configurar e dar suporte a aplicativos nos sistemas Windows e 

Linux;  
 Fazer backup e restauração de arquivos; 
 Domínio de ferramentas dos sistemas Windows e Linux;  
 Saber diagnosticar problemas de hardware e software em 

microcomputadores; 
 Dar suporte aos usuários quanto à utilização da rede interna e seus 

equipamentos;  
 Sólidos conhecimentos de mecanismos  de controle e aplicação de vacinas 

para combate a vírus; 
 Domínio da língua portuguesa para a elaboração de relatórios e tutoriais; 
 Conhecimento básico da língua inglesa;  



 
 

 

 
 

 Estar apto a lidar com usuários;  
 Ser comunicativo e desembaraçado. 

 

6.2.3. Serviços de Supervisão/Gestão 

Para a execução desta função, são requisitos exigidos, a serem comprovados 
por meio de diplomas, certificados, registros em carteira de trabalho ou 
contratos de trabalho assinados. Será válida, como comprovação de cursos, a 
grade curricular específica de curso superior, se for o caso. 

 Possuir ensino superior completo em Ciência da Computação 
ou áreas correlatas, devidamente reconhecido pelo 
Ministério da Educação; 

 Possuir certificado ITIL Foundation Certificate in IT Service 
Management; 

 Possuir experiência mínima de 5 anos em supervisão de 
equipe de execução de serviços continuados de TI; 

 Possuir experiência mínima de 5  anos em supervisão de 
equipe técnica de serviços de apoio a operação de 
infraestrutura de TI e Central de serviços de TI; 

 Possuir experiência mínima de 10 (dez) anos na área de TI, 
com atuação em operação de CPD e rede de computadores; 

 Possuir sólidos conhecimentos em redes, arquiteturas, 
topologias e segurança de redes; 

 Possuir sólidos conhecimentos em arquitetura de Sistemas 
Operacionais Windows (Server) e Like Unix (Linux); 

 Inglês técnico avançado. 

6.3. Disponibilidade dos Serviços 
Serviço Disponibilidade 

Serviços de Infraestrutura de TI Segunda a sexta, exceto feriados 09:00 às 18:00 h 

Serviços de Suporte ao Usuário Segunda a sexta, exceto feriados 09:00 às 18:00 h 

Serviços de Supervisão/Gestão Conforme necessidade 09:00 às 18:00 h 

 

Eventualmente esta prestação de serviço poderá ser feita em horários alternativos para não 
haver prejuízo à disponibilidade da rede aos usuários. Estes horários deverão ser 
antecipadamente combinados com o Gestor do contrato e poderão ser em feriados, finais de 
semana ou após às 20h, nos dias úteis.  

 

6.4. Níveis de Serviço (SLA – Service Level Agreement) 
Serviço SLA de atendimento 

Serviços de Infraestrutura de TI 1 hora para atendimento local/remoto 



 
 

 

 
 

24 horas atendimento externo 

Serviços de Suporte ao Usuário 

1 hora para atendimento local/remoto 

24 horas atendimento externo 

Serviços de Supervisão/Gestão Não se aplica 

 

6.5. Sistema de Gestão de Service Desk 
A solução deve ser open source, ter administração centralizada por console único de 
gerenciamento padrão WEB e possuir processos validados e fundamentados nos conceitos 
de gestão de serviço do ITIL, e deverá ter suporte nativo para as seguintes disciplinas: 
 

 Gerenciamento de incidente 
 Gerenciamento de Incidentes 
 Gerenciamento de Problemas 
 Gerenciamento de Configuração & Ativos de Serviço 
 Gerenciamento de Mudanças 
 Gerenciamento de Conhecimento 
 Cumprimento de Requisições 

 

Deverá possuir portal Web de modo a servir como um “Self Service” Portal para 
acompanhar, por meio de publicações específicas, os status de atividades e problemas de 
ambiente, além das seguintes características: 

 

 Classificação de usuários 'vip' permitindo visualização diferenciada para rápida 
identificação dos usuários durante o acesso de seu cadastro ou de 
chamados/mudanças/problemas relacionados com o mesmo; 

 

 Console de administração e gerenciamento das soluções totalmente Web; 
 

 Interface com orientação gráfica 'GUI' tanto para servidor, console de administração 
e clientes; 

 

 A ferramenta deverá ser suportada pelo workflow nativamente e deverá permitir a 
customização dos processos; 

 

 Deverá possuir portal para gerenciamento de processos que provê visibilidade de 
todos os processos para administradores; 

 

 O registro do chamado deverá ocorrer por meio de formulário Web desenvolvido e 
disponibilizado pela própria solução; 



 
 

 

 
 

 

 O usuário deverá ser identificado por meio de integração com MS Active Directory; 
 

 Os itens passíveis de possuir um número de patrimônio devem ser integrados com o 
software; 

 

 Permitir que incidentes sejam classificados de acordo com a prioridade, categoria e 
informações de situação (status); 

 

 Permitir que incidentes registrados associem-se a itens de configuração; 
 

 Possuir uma base de conhecimento organizada e dividida por fontes diferentes como 
sistemas, áreas, empresas ou Órgãos; 

 

 Permitir consulta à base de conhecimento para localização rápida de soluções a 
problemas; 

 

 Permitir que os chamados sejam transferidos para outros técnicos ou grupos 
solucionadores conforme suas especialidades, terceiros (provedores em geral), com 
acompanhamento total de passos, histórico de registros, datas, horários e consumo 
de tempo; 

 

 Possuir uma área para notificação dos usuários, que permita publicar mensagens 
importantes e avisos; 

 

 Permitir personalizar os perfis, de acordo com as funcionalidades permitidas e não 
permitidas, de usuário, operador, técnico, gerente e gestor; 

 

 Permitir gerenciar a fila de atendimento; 
 

 Permitir envio de advertências aos responsáveis pelos chamados, utilizando disparo 
automático de e-mails; 

 

 Permitir acesso rápido pela intranet, para que o técnico de qualquer terminal 
remoto dê o encaminhamento ao chamado (encerrado, em aguardo, etc); 

 

 Possibilitar que as informações geradas possam ser exportadas para uma 
manipulação externa; 



 
 

 

 
 

 

 Habilitar uma interface básica e comum, para que os usuários abram chamados via 
Web e intranet; 

 

 Notificar e escalar chamados, que ultrapassem limiares de tempo pré-configuradas 
pelos gestores (SLA); 

 

 Possibilitar atribuir prioridade de maneira automática conforme o equipamento e/ou 
tipo de serviço a executar; 

 

 Possibilitar aos usuários efetuar pesquisa de satisfação do cliente através de e-mail; 
 

 Controlar os prazos acordados com o usuário, enviando alertas sobre possível 
quebra de SLA; 

 

 Permitir abertura de chamados via correio eletrônico e receber resposta 
padronizada com o número do chamado; 

 

 Possibilitar a integração com produtos de terceiros para abertura de chamados 
através de alertas ou correio eletrônico; 

 

 Aplicar regras de caixa de entrada (prioridade, rejeição) às mensagens que chegam 
pelo e-mail, passando por validações, associação automática de prioridade e 
redirecionamento; 

 

 Permitir o controle e gerenciamento dos erros conhecidos; 
 

 Realizar análise de tendência, permitindo detectar possíveis reincidências em itens 
de configuração; 

 

 Possibilitar inclusão e atualização dos dados contidos na Base de Conhecimento de 
maneira simples e direta, logo após o fechamento do chamado; 

 

 Assegurar que um registro de problema contenha todo o histórico de sua análise, 
diagnóstico e possa estar associado a uma Requisição de Mudanças; 

 

 Emitir relatórios de acompanhamento sobre monitoração de Problemas e Erros 
Conhecidos; 



 
 

 

 
 

 

 Enviar avisos automáticos sobre reincidências de problemas; 
 

 Possuir painel de monitoramento do tipo Dashboard para acompanhamento dos 
incidentes, problemas, mudanças e seus respectivos status; 

 

 Permitir a definir e implementar processos padrões para gerenciar o ciclo de vida das 
mudanças e suas reduções de riscos; 

 

 Encaminhar requisições de mudanças para a autorização pela equipe adequada, 
assim como está descrito no ITIL; Por Exemplo: Categoria 1 - Gerente de Mudanças; 
Categoria 2 - Comitê de Mudanças; Categoria 3 - Executivo de TI;  

 

 Fazer registro de informações e avaliação de impacto no registro de mudança, a fim 
de apoiar o processo de autorização de mudanças; 

 

 Permitir o agendamento de mudanças; 
 

 Permitir o registro de procedimentos afim de desfazer registros de mudanças 
realizados equivocadamente; 

 

 Possuir notificações e escalonamento de mudanças assim que acordos de níveis de 
serviços forem ultrapassados; 

 

 Realizar o fechamento de erros conhecidos, problemas e incidentes quando uma 
mudança relacionada for implementada com sucesso; 

 

 Prover a formalização do processo de liberação para melhorar a eficiência do 
processo;  

 

 Prover controle de todos os eventos cadastrados no calendário de TI, reduzindo os 
riscos de mudanças conflitantes e com impacto no processo de negócio;  

 

 Prover a criação, controle e o gerenciamento das tarefas dependentes de cada 
mudança;  

 

 Prover manutenção, controle e visibilidade das conformidades definidas para o 
gerenciamento de mudanças;  



 
 

 

 
 

 

 Prover a entrega, gerenciamento de processos, e planejamento da capacidade que 
ajudem a área de TI aumentar a sua eficiência operacional;  

 

 Integrar com a solução de gerenciamento de configuração de forma nativa, 
permitindo o controle total do ciclo de vida de uma mudança, considerando as 
etapas de identificação, planejamento, implementação, verificação e versionamento;  

 

 Assegurar que somente pessoal autorizado possa criar aprovar ou encerrar uma 
requisição de mudança;  

 

 Garantir o acompanhamento de forma estruturada das diferentes fases e atividades 
de uma mudança  

 

 Permitir que a equipe da gestão de mudanças e os responsáveis por testar, construir 
e verificar, possam atualizar os registros das requisições de mudanças;  

 

 Disponibilizar um cronograma detalhado com todas as ações envolvidas em uma 
mudança;  

 

 Fornecer relatórios completos sobre as requisições de mudanças para criação de 
estatísticas e aperfeiçoamento do processo (acompanhamento, status, aprovações, 
encerramento);  

 

 Existir métodos de priorização automáticos para as requisições de mudança;  
 

 Enviar um pedido automático de avaliação de impacto para os proprietários dos 
itens de configuração envolvidos na mudança;  

 

 Avisar automaticamente todos os envolvidos quando uma solicitação de mudança 
ultrapassar o tempo limite especificado para uma determinada ação;  

 

 Deverá ser confeccionado o catálogo de serviços, com a descrição dos serviços de TI 
que são prestados para seus usuários;  

 

 O software deve contemplar a facilidade de banco de conhecimento para que os 
operadores do primeiro nível possam utilizá-lo para solucionar chamados 
recorrentes;  



 
 

 

 
 

 

 Deverá controlar os envios às bases de conhecimento, através da imposição de um 
processo de aprovação;  

 

 Permitir localização rápida de soluções através de pesquisas;  
 

 Criar diferentes bases de conhecimentos de soluções técnicas e de autoatendimento 
para acesso diferenciado entre operadores e clientes;  

 

 Permitir criar links para bases de conhecimento públicas;  
 

 Suportar a facilidade de perguntas frequentes no autoatendimento Web;  
 

 O software, para a criação do autoatendimento, deve suportar a facilidade de 
perguntas frequentes, bem como perguntas e respostas para problemas conhecidos;  

 

 O software deve estar integrado com o catálogo de serviços;  
 

 O software deve estar integrado com a tabela de classificação do chamado;  
 

 Prover pró-atividade no gerenciamento dos níveis de serviços alinhados aos serviços 
de negócios do CONTRATANTE;  

 

 Assegurar a existência de relatórios destinados à análise do perfil de chamados 
separados por unidades do CONTRATANTE, avaliando o desempenho de 
atendimento dos operadores e técnicos, distribuição dos chamados por hora e dia da 
semana ou do mês;  

 

 Permitir criar relatórios personalizados, que permitam extrair informações sobre os 
eventos existentes;  

 

 Permitir o gerenciamento da fila de atendimento, auxiliando o operador na definição 
da ordem em que os chamados devem ser atendidos através de um contínuo 
monitoramento de tempo e volume por chamados em fila;  

 

 Permitir remessa de advertências aos operadores pelos chamados, a seus 
supervisores em caso de atraso no tempo de atendimento, utilizando disparo 
automático de e-mails;  



 
 

 

 
 

 

 As informações geradas nas extrações devem ter a possibilidade de serem 
exportadas para manipulação externa;  

 

 Fornecer suporte para notificação e escalação, baseados em violação de limiares de 
tempo (ANO – Acordo de Nível Operacional);  

 

 Atribuir prioridade de maneira automática conforme o usuário do perfil cliente, 
equipamento e/ou tipo de serviço a executar;  

 

 Possuir a capacidade de gerar relatórios gerenciais baseado nos dados cadastrados, 
visando à tomada de decisão;  

 

 Prover relatórios gerenciais e auditoria relacionados ao inventário dos ICs;  
 

 Permitir a criação de relatórios padronizados;  
 

 O software deve ser capaz de manter o histórico de todo o processo de tratamento 
de chamados.  

 

7. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  

Para a execução do contrato, será implementado método de trabalho baseado no conceito de 
delegação de responsabilidade. Esse conceito define a POIESIS como responsável pela gestão do 
contrato e pela atestação da aderência aos padrões de qualidade exigidos, dos produtos e serviços 
entregues; a CONTRATADA, por sua vez, é definida como responsável pela execução operacional dos 
serviços e gestão dos recursos humanos e físicos a seu cargo. 

Os serviços executados no escopo da contratação podem envolver a execução de atividades pontuais 
para atender a necessidades específicas, ou atividades de rotina, que devem ser executadas de 
maneira contínua para apoiar os processos de trabalho da POIESIS. 

Os canais de acesso aos serviços podem ser: 

 Sistema de Gestão de Serviços de TI, a ser provido pela CONTRATADA;  
 Correio eletrônico; 
 Contato telefônico; 
 Reuniões presenciais; 
 Formulários eletrônicos; 
 Alertas gerados por ferramentas de monitoramento de TI a serem instaladas na rede da 

POIESIS e providos pela Contratada. 
 



 
 

 

 
 

8. NATUREZA E QUANTIFICAÇÃO DO SERVIÇO A SER PRESTADO  

Para atender à demanda por serviços contratados, estimou-se a necessidade de 344 horas-

homem por semana, distribuídos por naturezas de serviço da seguinte forma: 

 

Especificação 

Horas no 
mês 

 
Serviços de Infraestrutura de TI 

168 
  Administração de Redes

  Segurança da Informação

  Administração de Sistemas

Serviços de Suporte ao Usuário 
1176 

  Microinformática

Serviços de Supervisão/Gestão 32 



 
 

 

 
 

9. Obrigações da Contratada 

9.1. Iniciar a execução dos serviços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contadas a partir da data de 
assinatura do contrato, efetivando a cobertura dos postos de trabalhos solicitados pela POIESIS 
com profissionais treinados; 

9.2. A contratada deverá apresentar um plano de melhorias concernentes ao objeto deste Termo 
de Referência, em até 60 (sessenta) dias corridos, visando a otimização do atendimento ao 
usuário final e documentação dos processos de trabalho relacionados a este objeto; O plano 
deverá ter o mapeamento dos processos e sistemas críticos suportados pelo Departamento de 
Informática, análise de insuficiências e riscos, planos de melhorias de curto e longo prazo e 
cronograma das ações; 

9.3. A metodologia de trabalho deverá ser apresentada e a CONTRATADA deverá treinar os 
funcionários da POIESIS envolvidos neste trabalho; Deverá também apresentar relatórios de 
levantamentos e relatórios com os planos definindo claramente os fluxos de processos “como 
está/como deverá ser”, prazos e recursos humanos e financeiros necessários;  

9.4. Todos os relatórios entregues deverão ser na forma impressa - 2 cópias completas e em 
arquivos digitais em software da escolha da CONTRATADA, porém, que poderão ser lidos em 
desktop no ambiente Windows e impressos em qualquer impressora; Caso a CONTRATADA utilize 
software proprietário, deverá fornecer, sem custos para a POIESIS, uma versão “viewer” para 
instalação livre ou os arquivos poderão estar no formato PDF; 

9.5. Os trabalhos, objeto deste Termo de Referência, iniciam-se independentemente da entrega 
do plano de trabalho; 

9.6. Após o aceite final do plano, a CONTRATADA deverá, junto com o representante da POIESIS, 
estabelecer o novo modo de operação dos trabalhos, objeto deste Termo de Referência, visando 
atender aos dispositivos de melhorias que estarão descritos e aceitos no Cronograma de Ações; 

9.7. Disponibilizar à POIESIS, um sistema informatizado para o gestão dos serviços de TI; 

9.8. Em caso de rescisão de contrato os dados do sistema deverão ser exportados para os 
arquivos no padrão TXT, XML ou PDF; 

9.9. Substituir qualquer integrante de sua equipe, cuja permanência nos serviços for julgada 
inconveniente pela CONTRATANTE, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis; A substituição se dará 
por outro profissional de experiência equivalente ou superior, desde que previamente aprovado 
pela CONTRATANTE; 

9.10. Responsabilizar-se pela correta execução dos serviços, nos termos e condições constantes 
no presente Termo de Referência; 

9.11. Prestar os serviços de forma pontual e de acordo com as melhores técnicas profissionais, 
garantindo eficiência e qualidade no trabalho efetuado. 

9.12. Selecionar e destacar profissionais devidamente habilitados, qualificados e com experiência 
profissional para o regular desenvolvimento dos serviços; 



 
 

 

 
 

9.13. Providenciar toda mão-de-obra, equipamentos, bem como todos os materiais necessários à 
boa execução dos serviços, de acordo com as especificações, bem como garantir, observando as 
normas vigentes, a segurança de todas as pessoas envolvidas na presente prestação de serviços, 
isentando a Contratante de qualquer responsabilidade cível ou criminal referente a acidentes de 
trabalho durante os serviços; 

9.14. Responsabilizar-se, perante a CONTRATANTE e terceiros, pela qualidade e exatidão dos 
serviços prestados ou eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora ou omissão na 
execução; 

9.15. Refazer, às suas expensas, no total ou em parte, os serviços recusados pela CONTRATANTE 
em virtude da constatação de defeitos ou incorreções resultantes de má execução ou da 
precariedade dos materiais empregados, desde que a contratante informe por escrito as razões 
da não aceitação dos serviços e materiais, justificando-as com base nos critérios técnicos;  

9.16. Responsabilizar-se por quaisquer ônus decorrentes de omissões ou erros na elaboração da 
estimativa de custos apresentada e que redundem em aumento de despesas para a 
CONTRATANTE; 

9.17. Observar e fazer observar o horário de funcionamento, as regras de segurança e acesso ao 
das unidades onde serão prestados os serviços; 

9.18. Garantir, observando as normas vigentes, a segurança de todas as pessoas envolvidas na 
prestação de serviços, isentando a contratante de qualquer responsabilidade cível ou criminal 
referente a acidentes de trabalho durante a execução dos serviços; 

9.19. Responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão do presente 
instrumento seja para com os seus colaboradores, prestadores de serviços ou contratados, seja 
para com os Poderes Públicos ou para com terceiros em geral, qualquer que seja a natureza de 
tais obrigações, especialmente aquelas decorrentes de relações empregatícias, de caráter 
previdenciário, tributário ou acidentário; 

9.20. Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de materiais, mão-de-obra 
impostos, taxas, contribuições e quaisquer outros encargos de ordem fiscal, trabalhista, 
securitária, enfim todos os tributos e encargos decorrentes da prestação dos serviços, objeto 
deste contrato, assim como outros tributos e /ou impostos que venham a ser instituídos, sejam 
de âmbito Federal, Estadual ou Municipal; 

9.21. Ressarcir os danos e prejuízos comprovadamente ocasionados pelos seus funcionários ou 
por terceiros contratados ao patrimônio sob responsabilidade da contratante e/ou pertencente a 
terceiros, após terem sido apurados os valores. 
 
 



 
 

 

 
 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Acompanhar e fiscalizar os serviços; 

10.2. Fornecer à CONTRATADA todas as condições necessárias para a execução do objeto do 
Contrato, incluindo ferramentas para manutenção do hardware e posições de trabalho para a 
equipe da CONTRATADA; 

10.3. Responsabilizar-se pelo custo referente à aquisição, guarda em estoque e distribuição de 
peças e equipamentos substitutivos para reparo ou substituição provisória dos equipamentos 
defeituosos; 

10.4. Permitir, dentro de suas normas de segurança, o acesso dos representantes e empregados 
da contratada às dependências do local de execução das ações e atividades; 

10.5. Sustar a execução ou recusar os serviços executados em desacordo com o constante neste 
Termo de Referência, que comprovadamente não estejam sendo executados com a boa técnica 
ou coloque em risco a segurança de pessoas ou bens da CONTRATANTE; 

10.6. Indicar um funcionário para acompanhar e fiscalizar os trabalhos; 

10.7. O pagamento da remuneração na forma e nos prazos pactuados. 
 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

11.1. Relação de empresas onde preste ou tenha prestado os serviços; 

11.2. A proponente deverá apresentar declarações emitidas por, no mínimo, 2 (dois) órgãos 
públicos ou empresas, atestando realização de serviços compatíveis com o objeto deste Termo de 
Referência, no prazo não superior a 120 (cento e vinte) dias. 

11.3. Os atestados deverão ser apresentados em papel timbrado da empresa ou órgão emitente, 
devidamente assinado, constando o nome e telefone do gestor do contrato. 

11.4. A proponente deverá apresentar ainda os seguintes documentos, em nome de pelo menos 
um de seus especialistas: 

a) Documento que comprove o vínculo empregatício do especialista com a proponente; 
b) Linux Professional Institute Certified Level 1 - LPIC-1 
c) Microsoft Certified Systems Engineer - MCSE 
d) ITIL Foundation Certificate in IT - Service Management 

 

12. PRAZO DE EXECUÇÃO E REAJUSTE 

12.1. O Contrato será firmado por um prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado; 

12.2. O reajuste será de acordo com o índice inflacionário IPCA-IBGE acumulado no período da 
prestação dos serviços. 

 

13. PROPOSTA 

 



 
 

 

 
 

13.1. As empresas interessadas deverão apresentar proposta nos termos do Anexo II. 

13.2. Os preços orçados deverão abranger todos os custos, tributos e encargos, sejam diretos ou 
indiretos, e constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e 
perfeita prestação dos serviços ora contratados, bem como da prestação de serviços por terceiros 
que se faça necessária para a consecução dos mesmos pela contratada. 

13.3. A proposta deverá ter a validade mínima de 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
apresentação. 

 

14. DOCUMENTOS PARA CONTRATAÇÃO 
 

14.1. A empresa selecionada deverá apresentar, junto com a proposta de preço, os seguintes 
documentos: 

14.1.1. Inscrição no CNPJ; 
14.1.2. Registro comercial, no caso de empresa individual; 
14.1.3. Ato constitutivo e alterações subsequentes, devidamente registrados, em se 

tratando de sociedade comercial/empresarial, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

14.1.4. Certidão de inexistência de débitos relativos às Contribuições Sociais. 
14.1.5. Certificado de Regularidade de situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço (FGTS). 
 

15. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 

15.1. A avaliação das propostas obedecerá ao critério de menor preço global. O critério de 
julgamento adotado será o de MENOR VALOR TOTAL GLOBAL ANUAL, em razão da conveniência 
técnica e administrativa em assegurar que a prestação dos serviços seja realizada, em sua 
totalidade, por apenas um fornecedor, responsável pelos serviços. Consideraram-se ainda as 
questões associadas aos aspectos do controle e da necessidade de integração dos processos de 
serviços, para a definição do critério de julgamento. 

 

16. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

16.1. O pagamento será efetuado mensalmente, em até 15 (quinze) dias após apresentação da 
Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos seguintes documentos: 

 

16.1.1. Cópia da folha de pagamento de salários, férias e décimo terceiro salário, 
elaborada separadamente para os funcionários alocados ao serviço contratado; 

 

16.1.2. Copia da Guia de Recolhimento da Previdência Social correspondente à folha de 
pagamento apresentada, contendo as instruções detalhadas pelo Ministério da 
Previdência Social no tópico GPS, incluindo-se o número de matrícula, número, data e 
valor total da nota fiscal de serviço/faturas à qual se vincula; 

16.1.3. Cópia da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. 
 



 
 

 

 
 

16.2. O pagamento será efetuado através de depósito bancário em conta corrente ou através de 
boleto bancário, a critério. 

16.3.  A Contratante efetuará a retenção dos tributos incidentes e que deverão ser recolhidos no 
ato do pagamento, de acordo com a legislação vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 

À 

POIESIS - Instituto de Apoio a Cultura, a Língua e a Literatura 

 
Ref.: Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos na área 

de TI, para fornecer serviços de suporte técnicos continuados de TI, para as instalações 

da POIESIS e das Fábricas de Cultura conforme quadro abaixo: 

 

PROPOSTA DE PREÇOS 

A Empresa................................................................................................................. 

C.N.P.J...................................., estabelecida na........................................................., nº.............., 

Complemento.................................................,CEP................................., 

Cidade/Estado.........................................., fone..........., fax...., endereço eletrônico.... pelo presente, 

propõe a prestação de serviços em epígrafe, conforme descrição e condições previstas no Termo de 

Referência, nas seguintes condições: 

Especificação 

Horas no 
mês 

Valor 
Unitário 

Hora 

Valor Total 
mensal 

Prazo em meses Valor Total 

(a) (b) (c = a x b) (d) (e = c x d) 

Serviços de Infraestrutura de TI 

168     12   
  Administração de Redes

  Segurança da Informação

  Administração de Sistemas

Serviços de Suporte ao Usuário 
1176     12   

  Microinformática

Serviços de Supervisão/Gestão 32     12   

VALOR TOTAL GLOBAL 
 

R$  

 

1 - Declaramos que elaboramos a presente proposta atendendo a todas as condições previstas no 
Termo de Referencia e que cumpriremos todas as exigências e prazos contidos no mesmo para a 
execução do objeto desta cotação. 
 

2 - O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos, a contar da data de sua 
apresentação à POIESIS. 
 
3 - No valor apresentado estão incluídos todos os custos, tributos e encargos, sejam diretos ou 

indiretos, e constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita 

prestação dos serviços ora contratados, bem como da prestação de serviços por terceiros que se 

faça necessária para a consecução dos mesmos pela contratada. 

________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal da licitante 


