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CONSULTA PRELIMINAR AO MERCADO DAG/DSI Nº 04/2022

Plataforma de ITSM para gestão de serviços e operações TI da Direção de Sistemas de Informação da 

SPMS.

Nota legal: 

Esta apresentação é apenas uma versão preliminar do projeto pretendido, partilhada apenas para fins 

de informação geral, não podendo ser considerada versão final, nem vinculativa. 

As informações contidas neste documento podem estar sujeitas a alterações, não comprometendo nem 

vinculando os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE e/ou quaisquer outros serviços e/ou 

órgãos do Ministério da Saúde ou do Serviço Nacional de Saúde.

I. ENQUADRAMENTO

A SPMS tem por missão a prestação de serviços partilhados nas áreas de compras e logística, serviços 

financeiros, recursos humanos e sistemas e tecnologias de informação e comunicação às entidades com 

atividade especifica na área da saúde, de forma a "centralizar, otimizar e racionalizar" a aquisição de 

bens e serviços no Serviço Nacional de Saúde. 

Os Sistemas de Informação na Saúde permitem a cooperação, a partilha de conhecimentos e 

informação, bem como o desenvolvimento de atividades de prestação de serviços nas áreas dos 

sistemas e tecnologias de informação e comunicação. Desempenham um papel importante na 

reforma do sistema de saúde, tendo como principais objetivos a melhoria da acessibilidade, eficiência, 

qualidade e continuidade dos cuidados e o aumento da satisfação dos profissionais e cidadãos.

À SPMS cabe, ainda, a garantia da operacionalidade e segurança das infraestruturas tecnológicas e 

dos sistemas de informação do Ministério da Saúde, promovendo a definição e a utilização de normas, 

metodologias e requisitos que garantam a interoperabilidade e interconexão dos sistemas de 

informação da saúde entre si, e com os sistemas de informação transversais à Administração Pública, 

visando desenvolver e proteger a saúde dos cidadãos.
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II. OBJETIVO 

Pretende assim a SPMS, EPE vir a adquirir uma Plataforma de ITSM para gestão de serviços e operações 

TI da Direção de Sistemas de Informação da SPMS pelo que com vista à preparação do respetivo 

procedimento aquisitivo, e fazendo uso do disposto no artigo 35.º-A do Código dos Contratos Públicos, 

vem, nos termos da denominada "consulta preliminar ao mercado", solicitar informações sobre o objeto 

do contrato.

A(s) solução(ões) têm os seguintes objetivos macro:

1. A apresentação dos requisitos necessários para responder às necessidades dos utilizadores 

Portadores de Necessidades Especiais (PNE's);

2. A apresentação dos requisitos necessários para a administração de todas as funcionalidades da 

plataforma pela equipa de Operações e de Gestão de Serviços da SPMS;

3. A apresentação dos requisitos necessários para a auditoria de todas as ações e operações 

realizadas, bem como permitir a delimitação do âmbito, classificação das informações e tempo 

de retenção dos dados a serem auditados;

4. A apresentação dos requisitos necessários para uma gestão efetiva dos custos diretos (ex. 

esforço na resolução de tickets) e indiretos (ex. custo do serviço estar indisponível durante p.e. 

1 hora) dos serviços TI disponibilizados pela plataforma ITSM;

5. A apresentação dos requisitos necessários para cumprimento das melhores práticas de gestão 

de serviços, de modo a alcançar a melhor performance operacional e de gestão;

6. A apresentação dos requisitos necessários para a gestão e manutenção da aplicação nos âmbitos 

de segurança, base de dados, ambientes aplicacionais, sistemas operacionais, bem como o 

upload de dados (anexar arquivos) e backup;

7. A apresentação dos requisitos necessários para a integração com as diversas ferramentas e 

soluções que a SPMS utiliza ou planeia utilizar;

8. A apresentação dos requisitos necessários para responder às necessidades dos acessos dos 

utilizadores da plataforma de ITSM;

9. A apresentação dos requisitos necessários para que os utilizadores possam realizar ações 

operacionais e de gestão através de um dispositivo móvel;

10. A apresentação dos requisitos necessários para o envio de notificações sobre o ciclo de vida dos 

tickets, notícias e outras atualizações;
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11. A apresentação dos requisitos necessários para que possa ser realizada a gestão dos acessos e 

permissões dos utilizadores;

12. A apresentação dos requisitos necessários para garantir a entrega, disponibilidade e 

desempenho do serviço;

13. A apresentação dos requisitos necessários para disponibilização de um portal no qual os 

utilizadores da plataforma (técnicos ou não) possam realizar o registo dos seus tickets, de forma 

fácil, rápida, segura e adequada às suas necessidades e aos serviços prestados e consumidos por 

estes;

14. A apresentação dos requisitos necessários para que seja possível a construção e disponibilização 

de relatórios e dashboards sobre os processos de ITSM implementados na plataforma e 

respetivos tickets relacionados, garantindo a adequação e gestão dos mesmos;

15. A apresentação dos requisitos necessários para garantir a segurança, a integridade e a 

disponibilidade dos dados e da ferramenta de ITSM, seja em cloud ou on premise;

16. A apresentação dos requisitos necessários para garantir a otimização e a agilidade das atividades 

executadas através da ferramenta de ITSM, bem como a uniformização do design da mesma 

ajustado às diretrizes da SPMS.

Suporte da Plataforma

O fornecimento do objeto do contrato deve contemplar a manutenção nos 4 anos seguintes à 

implementação (manutenção corretiva, evolutiva e adaptativa) e Bolsa de horas considerada aceitável 

para eventual auxílio à equipa de Operações e Gestão de Serviços da SPMS na administração e gestão 

da plataforma.

Serviços de Implementação

Os serviços de implementação da plataforma compreendem duas fases:

1ª fase do projeto com o funcionamento base da plataforma para os seguintes 4 processos 

PinkVerify:

i. Gestão de Catálogos de Serviço;

ii. Gestão de Níveis de Serviço;

iii. Gestão de Incidentes;

iv. Gestão de Pedidos.
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2ª fase do projeto com o funcionamento base da plataforma para os seguintes 6 processos 

PinkVerify: 

i. Gestão de Problemas;

ii. Gestão de Alterações;

iii. Gestão de Entregas;

iv. Gestão de Configurações; 

v. Gestão de Ativos; 

vi. Gestão do Conhecimento. 

Ambas as fases de implementação devem incluir serviços de consultoria, testes, documentação e de 

formação.

Deve ainda ser garantida a migração de dados da atual plataforma de ITSM da SPMS.

Assim, na presente consulta preliminar ao mercado, pretende-se identificar:

1. A Plataforma ITSM com apresentação do interface para o administrador, técnico de resolução 

e utilizador final;

2. Na 1ª fase do projeto, o Plano macro de implementação, onde deve ser garantida a migração 

de dados da atual plataforma de ITSM da SPMS e o funcionamento base da plataforma para 

os 4 processos PinkVerify acima referidos;

3. Na 2ª fase do projeto, o Plano macro de implementação, onde deve ser garantida a migração 

de dados da atual plataforma de ITSM da SPMS e o funcionamento base da plataforma para 

os 6 processos PinkVerify acima referidos;

4. A metodologia de gestão de projeto a adotar;

5. A infraestrutura necessária, caso a plataforma seja disponibilizada no modelo On Premise;

6. O preço base a considerar pela entidade adjudicante face aos serviços pretendidos:

a. 200 licenças concorrenciais para Ambiente Produção, 15 licenças concorrenciais para 

Ambiente Desenvolvimento, 15 licenças concorrenciais para Ambiente Qualidade, 5 

licenças fixas para Power Users, 5 licenças fixas para integrações em webservice e 

número ilimitado de utilizadores finais, no modelo Cloud/SaaS e On Premise;

b. serviços de implementação da fase 1 e fase 2 do projeto, incluindo consultoria, 

implementação, testes, documentação e custos de formação;



5 de 7
SPMS Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE  .  Av. da República, nº. 61, | 1050-189 Lisboa | Tel.: 211 545 600 | Fax: 211 545 649

c. contrato de manutenção nos 4 anos seguintes à implementação (manutenção 

corretiva, evolutiva e adaptativa) e Bolsa de horas considerada aceitável para 

eventual auxílio à equipa de Operações e Gestão de Serviços da SPMS na 

administração e gestão da plataforma.

III. FORMA DA CONSULTA

É imperativo que a consulta preliminar ao mercado seja conduzida com transparência e não haja 

tratamento desigual de operadores económicos, conforme dispõe o artigo 35.º-A do Código dos 

Contratos Públicos.

Assim, a consulta preliminar ao mercado será publicitada no portal de internet público da SPMS, EPE, 

em https://spms.min-saude.pt/, devendo os operadores económicos interessados em apresentar 

contributos no âmbito da Plataforma de ITSM para gestão de serviços e operações TI da Direção de 

Sistemas de Informação da SPMS, remeter por email para consulta.preliminar@spms.min-saude.pt até 

ao dia 09/09/2022.

Em data a designar (prevista 19 e 22 de setembro de 2022), a entidade adjudicante convidará cada um 

dos operadores económicos individualmente a efetuar apresentação de contributos para a solução que 

terá a duração máxima de 1 hora e 40 minutos. Nessa sessão a entidade adjudicante reserva um período 

de 50 minutos adicionais para solicitar esclarecimentos.

Os operadores económicos interessados deverão individualmente enviar para o email  

consulta.preliminar@spms.min-saude.pt. a documentação que irá ser alvo da apresentação, com 5 dias 

de antecedência face à data para a qual será agendada a respetiva sessão. Será permitida a presença 

máxima de cinco elementos por cada operador económico, devendo fazer-se acompanhar de uma

Declaração, onde conste a respetiva identificação.

IV. MODELO DE APRESENTAÇÃO

1. A apresentação da Plataforma ITSM, com apresentação da interface para o administrador, técnico 

de resolução e utilizador final deve ser composta por powerpoint e demonstração que permita 

interagir com a plataforma em ambiente demo, podendo incluir a demonstração de casos práticos

(aprox. 1 hora);

2. A apresentação deverá incidir nos temas levantados nesta consulta:
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a. Plano de Implementação para a 1ª Fase do projeto (aprox. 10 min.);

b. Plano de Implementação para a 2ª Fase do projeto (aprox. 10 min.);

c. Infraestruturas necessárias, no caso da plataforma disponibilizada ser em modelo On 

Premise (aprox. 5 min.);

d. Metodologia de gestão do projeto (aprox. 5 min.);

e. Estimativa de custos (tal como referenciado no ponto II);

V. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO PELOS OPERADORES ECONÓMICOS 

Os operadores económicos interessados em apresentar contributos no âmbito da presente Consulta 

Preliminar devem remeter email para o endereço consulta.preliminar@spms.min-saude.pt até ao dia 

09/09/2022, 

Preliminar n.º 4/2022 - Plataforma de ITSM

Os operadores económicos interessados deverão individualmente enviar para o email  

consulta.preliminar@spms.min-saude.pt a documentação que irá ser alvo da apresentação, com 5 dias 

de antecedência face à data para a qual será agendada a respetiva sessão. 

Será permitida a presença máxima de cinco elementos por cada operador económico, devendo fazer-se 

acompanhar de uma Declaração, onde conste a respetiva identificação.

VI. INFORMAÇÃO PRETENDIDA

A informação a prestar pelos operadores económicos, considerada por eles como oportuna e 

relevante, é a seguinte: 

Detalhes do operador económico: Nome, endereço, site (se existir), contacto telefónico 

e email;

Áreas de especialidade e atuação;

Indicação do CAE;

Informação do equipamento, serviço ou do seu portefólio, com os detalhes que 

considerar relevante para o objeto da consulta preliminar. 
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VII. PRAZO DA CONSULTA 

Os operadores económicos interessados em apresentar contributos no âmbito da presente Consulta 

Preliminar deverão remeter email para o endereço consulta.preliminar@spms.min-saude.pt até ao dia 

09/09/2022.














































































