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1. NOME DO ÓRGÃO 

Informática de Municípios Associados S/A. 

2. HISTÓRICO 
 

2.1. TRAJETÓRIA DA EMPRESA 

A IMA (Informática de Municípios Associados S/A) é uma empresa de economia mista constituída 
nos termos da Lei Municipal nº 4.635, de 9 de julho de 1976 com o objetivo de realizar o 
processamento de dados para a Prefeitura Municipal de Campinas e para empresas e autarquias 
a ela ligadas, além de outros municípios da região. 

A partir de meados da década de 1980, ela passou também a oferecer soluções que contribuíam 
para a melhoria da gestão administrativa e do atendimento à população, sendo pioneira no Brasil 
no desenvolvimento de sistemas como o Serviço 156, uma linha direta entre os cidadãos e o 
Poder Público. Outras soluções desenvolvidas naquele período, que permitiam a otimização no 
agendamento de consultas nos Centros de Saúde e o controle do fluxo de ônibus em Campinas, 
também foram inéditas e inovadoras. 

Paralelamente, a empresa continuou prestando serviços na área de Processamento de Dados 
para Prefeituras e empresas. Em 1982, ela passou a ser responsável pela Imprensa Oficial de 
Campinas, editando o Diário Oficial do Município, que recentemente deixou de circular em papel, 
passando a ser acessado somente pela internet, com autenticação eletrônica. 

Na primeira metade da década de 90, a IMA tornou-se referência nacional em tecnologia de 
geoprocessamento, lançando, em outubro de 1992, o IMAGEO, uma base cartográfica do 
Município de Campinas com informações georreferenciadas. Este foi o primeiro produto 
comercializado pela IMA. A área de geoprocessamento, inclusive, vem ganhando novo impulso na 
empresa, uma vez que, no início de 2011, ela assumiu a coordenação do projeto em Campinas. 

No final dos anos 90, impulsionada pela necessidade de se preparar para enfrentar o Bug do 
Milênio, a empresa iniciou a migração de seus sistemas para plataforma baixa, investindo na 
microcomputação. Isso abriu um novo campo de atuação e, a partir de 2001, com a utilização de 
soluções baseadas em ferramentas de desenvolvimento livres, a IMA desenvolveu uma série de 
sistemas voltados para a Administração Pública. 

De 2004 a 2008, a empresa passou a adotar uma postura comercial mais agressiva. Ela se 
estruturou para fornecer soluções a diversos municípios, investindo em qualificação da sua mão 
de obra e de seus processos. Em 2008, ela conquistou o MPS-Br SW - Nível F, que garante as 
melhores práticas internacionais no desenvolvimento de software. Em 2011, passou para o nível 
D. 

Esse amadurecimento empresarial contribuiu para o fortalecimento e projeção da IMA no cenário 
nacional. 
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Foi nesse período que ela, aproveitando a sua expertise, passou a atuar mais fortemente na área 
de atendimento ao cidadão. Foram criados serviços altamente especializados e com alto grau de 
resolução no primeiro contato, como o Atendimento Tributário e o Disque Saúde. 

Em 2010, a IMA também iniciou a estruturação da sua área de telecomunicações, conquistando a 
licença da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações) para operar serviços de comunicação 
multimídia, ao mesmo tempo em que iniciou a construção de uma rede digital em Campinas. Na 
medida em que esta rede evolui, possibilita a oferta de conectividade gratuita à internet em 
pontos de interesse público e maior disponibilidade de acesso aos órgãos descentralizados da 
Prefeitura de Campinas. 

No início do ano de 2013 foi criada na IMA a Coordenadoria de Comunicação, hoje transformada 
em Gerência. 

Com a implantação desta Gerência, algumas ações foram tomadas, principalmente direcionadas 
à identidade visual, comunicação interna e informação de iniciativas tomadas pela empresa, o que 
contribuiu para a divulgação da marca IMA. 

No segundo semestre de 2013 a IMA mudou para sua nova sede no bairro da Ponte Preta, 
ampliando suas instalações para cerca de seis mil metros quadrados de área construída, o que 
praticamente duplicou o espaço em relação ao edifício anterior. Além disso, passou a contar com 
grande parque de estacionamento e local de fácil acesso, longe dos congestionamentos do bairro 
em que se localizava a antiga sede. 

Em setembro de 2014, foi executada a mudança do Data Center, do antigo prédio do Cambuí para 
a nova sede. A mudança ocorreu sem nenhum incidente, nem qualquer impacto negativo aos 
sistemas e serviços de TI e, principalmente, sem nenhum prejuízo aos cidadãos. Com a 
implantação de novos equipamentos servidores no novo Data Center da IMA, dentre os quais 
estão um Storage de alta performance com capacidade de 50 Terabytes e um chassis blade com 
16 servidores integrados, foi duplicada a capacidade de armazenamento e de processamento aos 
sistemas de informação da Prefeitura Municipal de Campinas. 

A IMA vem continuamente se capacitando para que seu crescimento seja sustentável. Nos últimos 
anos investiu na melhoria de seus processos e na qualidade de seus serviços, assim como na 
ampliação de sua área de relacionamento com clientes. As mudanças complementam a trajetória 
de crescimento e busca de qualificação que marcaram a história recente da empresa. 

Tanto que, no final de 2014, a empresa conquistou o certificado de Melhoria de Processo de 
Software Brasileiro (MPS-Br) na categoria Serviços. A certificação Nível G, concedida pela 
Associação para Promoção da Excelência do Software Brasileiro (SOFTEX), atesta a maturidade 
dos processos de serviços do ICI (Instituição Credenciada para Implantação do MR MPS - Modelo 
de Referência para melhoria do processo de software) e a sua padronização de qualidade. 

A IMA agregou ao longo dos anos, um histórico de prêmios conquistados: 

• Finalista do "Prêmio Governarte 2014: a arte do bom governo", oferecido pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), pelo uso da tecnologia para a inclusão social de 
populações vulneráveis a serviços públicos, alcançado com a plataforma colaborativa 
"Campinas e-você". 
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• Prêmio "Destaque do Ano de 2014", pela importância no segmento de mercado 
Prestadores de Serviços/Governo - Médio Porte, segundo o anuário Informática Hoje, que 
tem por objetivo reconhecer as 200 maiores empresas de TI do Brasil. Este 
reconhecimento é o resultado do pioneirismo, qualidade e solidez que a IMA representa no 
mercado Nacional. 

• Prêmio “TI&Governo 2008”. Conquistado com o “Prefeitura Móvel”, tecnologia que permite 
conectar, via satélite, unidades móveis à Internet, contribuindo para a descentralização do 
atendimento. 

• “VII Prêmio Excelência em Governo Eletrônico (Prêmio e-Gov - 2008)”. Conquistado com o 
“Prefeitura Móvel”, na categoria "Governo para Cidadão", conferido pela Associação 
Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (ABEP) e 
pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. 

• Prêmio "Melhores do Ano, na categoria "Iniciativa do Ano", da INFOIMAGEM 2005, com o 
desenvolvimento de uma solução que permitiu a digitalização e a visualização dos 
documentos do cadastro do ISSQN e do IPTU da Prefeitura de Campinas no computador. 

• Prêmio “CONIP Excelência 2016”, na categoria "Serviços”, com o desenvolvimento da 
solução Procon Digital. 

Hoje, a empresa, que conta com aproximadamente 818 funcionários, está pronta para ampliar 
suas fronteiras e levar a outros municípios os avanços que o desenvolvimento tecnológico tem 
trazido para as áreas da Saúde, da Educação e da Segurança entre outros setores da 
Administração Pública Municipal de Campinas.   

2.2. VISÃO, MISSÃO e VALORES  
 

VISÃO 

Ser referência nacional na inovação de serviços públicos por meio da tecnologia.  

MISSÃO 

Oferecer soluções tecnológicas inovadoras nas áreas pública e privada, impactando de forma 
estratégica nas organizações e na sociedade. 

VALORES 

Cliente no Centro da Estratégia 

• Criar empatia e entender as necessidades do cliente 
• Atuar com parceria nas soluções de seus desafios 
• Manter o cliente encantado 

Responsabilidade de Resultados 

• Comprometer-se junto aos clientes externos e internos 
• Cumprir os compromissos assumidos 
• Incentivar e motivar os colegas de trabalho a serem sempre melhores 

Pensamento em Inovação 
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• Pensar fora do senso comum, “fora da caixa” 
• Questionar os paradigmas e desafiar as limitações 
• Buscar alternativas disruptivas para alcançar os resultados desejados 

Ética nas ações 

• Agir de acordo com a cultura da integridade, responsabilidade e profissionalismo 
• Respeitar os princípios, valores e práticas da cidadania 

Senso de Urgência e Importância 

• Fazer o que tem de ser feito 
• Não esperar para agir 
• Não deixar o urgente tomar o lugar do importante 

2.3. USUÁRIOS DA IMA 

A IMA é a parceira tecnológica da Prefeitura Municipal de Campinas e atua como integradora 
estratégica de soluções de tecnologia da informação e comunicação. Tem importante foco no 
provimento e convergência de processos com ferramentas operacionais e de gestão que 
contribuem para a qualidade de vida dos cidadãos, com instrumentos de inclusão, modernidade e 
transparência. 

Como nosso serviço é essencialmente indireto para o cidadão, descreveremos os serviços 
disponíveis para contratação pelos órgãos da Administração, mas também alguns serviços 
prestados diretamente ao cidadão para que seja possível, além de conhecê-los, avaliar a 
qualidade do serviço prestado pela IMA. 

Marco Regulatório: 

Lei nº 13.460/2017 - Dispõe sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 
públicos da administração pública. 

 
 

3. COMPETÊNCIA 
 

3.1. LEI MUNICIPAL 

A IMA (Informática de Municípios Associados S/A) é uma empresa de economia mista constituída 
nos termos da Lei Municipal nº 4.635, de 9 de julho de 1976.  

 
3.2. ESTATUTO SOCIAL 

O Estatuto Social da IMA estabelece que a sociedade tenha por objeto social exercer atividades na 
área de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) e outras, sem restrição de limites 
geográficos, destinadas às pessoas físicas ou jurídicas de natureza pública, privada ou do terceiro 
setor. O detalhamento das ações pode ser encontrado no link a seguir:  
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https://ima.sp.gov.br/sites/www.ima.sp.gov.br/files/estatuto_2017.pdf 

 
3.3. COMPETÊNCIAS ORGANIZACIONAIS 

As competências organizacionais estão listadas em: https://ima.sp.gov.br/competencias-
organizacionais. 

3.4. MODELO DE ATUAÇÃO 

Embora o foco de atuação seja prioritariamente o provimento de soluções tecnológicas para a 
Prefeitura Municipal de Campinas, a empresa quer se fortalecer ampliando sua atuação para 
novos mercados. O fortalecimento desse modelo será feito através da inserção de suas soluções 
no mercado privado e da disseminação de tecnologia da informação entre organismos 
governamentais ainda carentes de ferramentas e a ampliação da presença da empresa nas 
esferas municipal, estadual e federal, sempre atuando com foco em soluções de TI para as 
políticas públicas de cada setor e na modernização das organizações. 

Além disso, o processo de modernização contínua nas áreas pública e privada é imperativo, como 
condição para enfrentar a crise econômica que impõe a necessidade de fazer mais e melhor com 
menos. O acesso rápido e preciso às informações é uma condição essencial para suportar a 
tomada de decisões nas organizações e para melhorar a gestão pública e o atendimento ao 
cidadão. 

Com modelos de negócios adequados e produtos específicos aos seus públicos alvos – setor 
público e privado – a empresa avança no cenário regional e nacional, no momento em que se 
procura disseminar a IMA como uma marca que, através de seus produtos e serviços, contribui 
para a modernização da administração pública e facilita a vida do cidadão na obtenção de serviços 
e informações junto ao poder público e também na iniciativa privada, que é um mercado potencial 
para o qual pretendemos direcionar nossas atividades. 

A IMA atua nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), disponibilizando ao 
mercado um leque de produtos/serviços com alta qualidade e premiados, agregando valor e 
atuando no foco do cliente. A linha de produtos é disponibilizada em modelos de negócios 
baseado em software open source e também em software como serviço (SaaS), precificação 
baseada no tamanho do cliente e transferência de conhecimento, combinado com soluções 
inovadoras. 

No extenso universo digital, existe um novo conceito e, para tanto, será necessário utilizar a 
estratégia de Inbound Marketing, em que a cada dia empresas de diferentes portes estão 
aderindo ao método para conquistar novos clientes, gerar mais vendas e reforçar sua autoridade 
perante a audiência. A IMA está desenvolvendo ações com o intuito de atrair o potencial cliente, 
iniciando por criar um conteúdo de alta qualidade que gere valor e ao mesmo tempo desperte o 
interesse para atrair o cliente ao blog ou site da empresa. 

 
4. CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

 
4.1. Transparência  
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Divulgação de informações institucionais de interesse geral ou coletivo na página de 
Transparência  

https://ima.sp.gov.br/transparencia  

4.2. Fale Conosco 
 

https://ima.sp.gov.br/fale-conosco 

4.3. Atendimento eletrônico e telefônico  

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a 
sexta-feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

o contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

o e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

o conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 

4.4. Ouvidoria  

Para entrar em contato com a Ouvidoria da IMA, preencher o formulário existente na página 
https://ima.sp.gov.br/ouvidoria. 

Preenchendo corretamente as informações, o trabalho de análise é facilitado e evita maior tempo 
para encaminhamento da demanda, pois caso seja necessário será realizado contato posterior 
para coleta de maiores informações e detalhes sobre a solicitação/reclamação. 

4.5. Blog  
https://blog.ima.sp.gov.br/ 

4.6. SEI   
https://sei.campinas.sp.gov.br 

4.7. Gerência de Comunicação 
Localização: 
Rua Bernardo de Sousa Campos, 42 - Praça Dom Barreto - Ponte Preta 
Campinas - SP - CEP 13041-390 
Fone: (19) 3755-6500 
E-mail: comunicacao@ima.sp.gov.br 

 
5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 
 

5.1. “STORAGE” 

Descrição: 

Serviço de storage com administração, com volume total de 80 Terabytes para o armazenamento de 
pastas e arquivos digitais, sem limite de número de usuários, com controle de acesso e segurança, e 
suporte técnico a todos os usuários do serviço para identificação e resolução de problemas referentes ao 
serviço de storage. 
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Público Alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 

Requisitos, Documentos e Informações Necessárias para Utilizar o Serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Os prazos para a prestação do serviço dependerão das 
cláusulas firmadas em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Qualquer localidade que tenha acesso ao Data Center e seja 
identificado pela rede. 

 

5.2. HOSPEDAGEM 

Descrição: 

Serviço para hospedagem de sistemas e sites para até 150 RCVs (1) com sistema operacional Windows 
Server, até 500 RCVs com sistema operacional Linux, até 10.000 gibytes de informações em banco de 
dados Oracle versões 10 em diante, e até 50 gigabytes de informações em banco de dados MS-SQL 
Server versões 2005 em diante. 

(1) RCV – Recurso computacional virtual, contendo: 2 unidades virtuais de CPU (vCPU - Unidade Central de Processamento), memória RAM e 
unidade de armazenamento). 

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Os prazos para a prestação do serviço dependerão das 
cláusulas firmadas em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço:  

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 
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Locais e formas de acessar o serviço: Conforme for especificado em contrato. 

 

5.3. GESTÃO DE REDE LÓGICA  

Descrição: 

Serviço de elaboração de projetos técnicos de infraestrutura física de redes estruturadas LAN UTP e de 
sistemas de energia elétrica de baixa tensão (127/220 volts), para até 1.000 pontos de redes e pontos de 
energia elétrica, monitoramento e gerenciamento das redes lógicas locais, para até 450 unidades da 
administração municipal, incluindo o Paço Municipal, para interconexão de até 8.000 
microcomputadores.  

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Os prazos para a prestação do serviço dependerão das 
cláusulas firmadas em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Os prazos para a prestação do serviço e o tempo de espera 
para o atendimento dependerão das cláusulas firmadas em contrato. 

 

5.4. SERVICE DESK E SUPORTE TÉCNICO  

Descrição: 

Serviço de instalação, monitoramento e manutenção de serviço de AD (2), em infraestrutura 
disponibilizada pelas Prefeituras, suporte técnico, remoto e presencial, aos usuários de TIC da PMC, 
para até 10.000 usuários e 8.000 equipamentos, distribuídos por todo o município de Campinas. 

(2) AD – Serviço de diretório que armazena informações sobre objetos em rede de computadores e disponibiliza essas informações a usuários e 
administradores desta rede, para prover serviços de autenticação segura e controle das estações de trabalhoconectadas em rede. 

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Os prazos para a prestação do serviço e o tempo de 
espera para o atendimento presencial dependerão das cláusulas firmadas em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 
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Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Conforme for especificado em contrato. 

 

5.5. GESTÃO DE CONTAS DE EMAIL  

Descrição: 

Serviço de e-mail para até 10.000 contas individuais ou de grupos, com pelo menos 5 gigabytes de 
capacidade de armazenamento, e suporte técnico. 

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Os prazos para a prestação do serviço e o tempo de espera 
para o atendimento dependerão das cláusulas firmadas em contrato. 

 

5.6. GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS - GED  

Descrição: 

Este serviço consiste em converter documentos do papel para imagem digital. Os documentos passam 
por um processo de preparação para que se tornem aptos à digitalização (retirada de grampos ou 
qualquer objeto que prejudique o acesso do papel ao scanner). 

Em seguida são escaneados, tratados, digitados(caso seja necessário) e indexados por lote de 
documentos, de acordo com as especificações determinadas pelo projeto. 

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 
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Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço:  

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Conforme for especificado em contrato. 

 

5.7. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  

DESCRIÇÃO: Podemos dividir as atividades de desenvolvimento de sistemas em: 

Desenvolvimento e implantação de Sistemas de Informação 

Trata-se do desenvolvimento de soluções/aplicações com o objetivo de automatizar os 
processos e serviços dos órgãos públicos, abrangendo a análise e levantamento de 
necessidades, especificação dos requisitos necessários, desenho da arquitetura, 
codificação, teste, homologação e implantação. 

Desenvolvimento e implantação de Site, Portal, Intranet e APPS 

Trata-se do desenvolvimento de soluções/aplicações para informatizar a comunicação, 
transações e divulgação de ações da prefeitura e serviços públicos, abrangendo a análise 
e levantamento de necessidades, especificação dos requisitos necessários, desenho da 
arquitetura, codificação, teste, homologação e implantação. 

Manutenção/Sustentação de Sistemas de Informação 

A Manutenção/Sustentação dos Sistemas de Informação desenvolvidos pela IMA ocorre 
mediante solicitação do cliente, visando atualizações ou correções nas aplicações, 
implementação de melhorias, inclusões ou alterações de processos e serviços, 
atendimento a legislações, dentre outros. 

Recepção/Internalização de Sistemas de Terceiros 

A Recepção/Internalização de Sistemas consiste na absorção de projeto ou sistema 
(concluído ou não) desenvolvido por terceiros para posterior manutenção, suporte e 
eventual evolução. Envolve o estudo da arquitetura, integrações, modelos e bancos de 
dados, frameworks e padrões utilizados, regras de negócio, estruturas de segurança, 
governança e documentações envolvidas no projeto/sistema/produto etc. Também 
contempla treinamentos necessários para preparar a equipe, assim como a análise e 
delineares jurídicos para formalização de contratos (ou aditivos) com fornecedores e 
clientes, respeitando as responsabilidades, garantias e escopo de trabalho. 

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 
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Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente 
com o usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de 
segunda a sexta-feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Conforme for especificado em contrato. 

 

5.8. POSIÇÕES DE ATENDIMENTO  

Descrição: 

A IMA possui soluções de atendimento multicanal em diversas áreas de atuação, desde atendimento na 
área da Saúde ao Tributário. Trabalhamos com os meios: presencial, telefônico (receptivo e ativo), 
virtual, e-mail, chat e fax. Informa, esclarece dúvidas, reclamações e solicitações de serviços. Principais 
características deste serviço: 

• Funcionários qualificados para atendimento; 

• Operadores com escala de revezamento e jornada de 36h semanais;     

• Baixa rotatividade;      

• Tecnologia Voip de Atendimento; 

• URA, Gravação, Monitoramento Via Web;      

• Relatórios Gerenciais;      

• Pesquisa de Satisfação dos atendimentos;      

• Atendimento descentralizado;      

• Uso simultâneo de diferentes canais de comunicação. 

Público alvo: A Informática de Municípios Associados (IMA) ao ser contratada pelos órgãos da 
Administração para prestação de serviços, presta indiretamente serviços presenciais e telefônicos ao 
cidadão. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Por serem serviços 
dos órgãos ou entidades públicas, cabe exclusivamente a cada órgão ou entidade pública estabelecer os 
requisitos e informações sobre a utilização dos seus serviços. 

Legislação associada: Conforme contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Campinas e a 
Informática de Municípios Associados S/A com dispensa de licitação e fundamentação legal no artigo 24 
inciso VIII da Lei 8.666/93. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Conforme cláusulas estabelecidas em contrato. 
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Formas de prestação do serviço: 

Conforme for estabelecido em contrato, o serviço visa atender presencialmente ou por meio de canal de 
comunicação disponível (multicanal) o cidadão e realizar serviços de suporte à operação, tais como: 
informar e esclarecer dúvidas sobre serviços da municipalidade, fazer e gerenciar agenda, entregar 
resultado de exames, laudos etc. previamente selecionados pelo órgão contratante, registrar suas 
demandas, reclamações e sugestões, preencher prontuários apenas na recepção das Unidades que 
assim o demandarem, cumprir os prazos e procedimentos, manusear documentos, conferir, digitar, 
digitalizar, arquivar e operar os sistemas existentes. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Por serem serviços contratados pelos órgãos ou entidades públicas, cabe exclusivamente a cada órgão 
ou entidade pública estabelecer as formas de comunicação com o cidadão. 

Locais e formas de acessar o serviço: 

Como exemplo, no atendimento presencial somos contratados pela Prefeitura Municipal de Campinas 
para prestar os seguintes serviços: 

• PORTA ABERTA TRIBUTÁRIO, EMPRESARIAL, (DRM) E (DRI) 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 17h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PORTA ABERTA CAMPO GRANDE 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PORTA ABERTA AGILIZA BARÃO 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PORTA ABERTA AGILIZA SOUSAS 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PORTA ABERTA AGILIZA OURO VERDE 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• SAÚDE RECEPÇÃO 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a Sábado das 07h00 às 22h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC e supervisão na IMA 

• SAÚDE VISA 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 17h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

 

• ATENDIMENTO 156 
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o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 17h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• JUNTA DO SERVIÇO MILITAR  

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 17h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• OUVIDORIA MUNICIPAL 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 17h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• CPAT – Centro Público de Apoio ao Trabalhador 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 18h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• BOLSA FAMÍLIA 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 17h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• SEMURB – Secretaria Municipal de Urbanismo. 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 09h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PROCON CAMPINAS SHOPPING 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 20h00/Sábado das 08h00 às 
14h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PROCON MÓVEL I 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 09h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PROCON SEDE 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 20h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PROCON BARÃO GERALDO 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 ás 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PROCON OURO VERDE 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

 

• PROCON CAMPO GRANDE 
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o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PROCON SOUSAS 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 08h00 às 16h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

• PROCON POUPA TEMPO CENTRO 

o Horário de atendimento da operação: 2ª a 6ª das 07h00 às 19h00/Sábado das 07h00 às 
13h00 

o Local de atendimento: instalações da PMC 

No atendimento telefônico somos contratados pela Prefeitura Municipal de Campinas para prestar o 
serviço de implantação e administração de Central de Atendimento, disponibilizada à população, com o 
objetivo de prestação de serviços relacionados à Prefeitura Municipal de Campinas. A Central de 
Atendimento é constituída por espaço físico, prestação de serviço de atendimento humano receptivo e 
ativo, Chat, email e SMS, gestão de pessoas e recursos tecnológicos envolvidos no serviço, hospedagem 
de sistemas aplicativos e operacionalização de SCRIPTs definidos pela Prefeitura Municipal de 
Campinas. 

 

5.9. DIGITAÇÃO  

Descrição: 

Serviços de digitação de produção ambulatorial, indexação de exames laboratoriais, digitação de 
ocorrências e notificações de doenças nos Distritos e Vigilâncias de Saúde. 

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: 

Por serem serviços dos órgãos ou entidades públicas, cabe exclusivamente a cada órgão ou entidade 
pública estabelecer os requisitos e informações sobre a utilização dos seus serviços. 

Legislação associada: Conforme contrato a ser firmado entre as partes. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Conforme cláusulas estabelecidas em contrato a ser 
firmado entre as partes. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Locais e formas de acessar o serviço: Conforme for especificado em contrato. 

 

5.10. e-DOM  

Descrição: 

Serviços de edição, diagramação, revisão e envio para publicação  eletrônica no site da Prefeitura 
Municipal de Campinas do Diário Oficial do Município (DOM) e Suplementos. 

Público alvo: Prefeituras. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 
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Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço: csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço: http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Portal para consultas do diário oficial que permite à sociedade 
acessar gratuitamente o conteúdo do DOM. 

 

5.11. SERVIÇOS GRÁFICOS E ARTES DIGITAIS  

Descrição: 

Serviços  gráficos  diversos  de impressão com a inclusão de material e mão de obra. 

Público alvo: Prefeituras, autarquias e empresas de economia mista. 

 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço: Conforme for 
especificado em contrato. 

Legislação associada: Conforme for especificado em contrato. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de prestação do serviço: Conforme for especificado em contrato. 

Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para suporte técnico na Central de Serviço da IMA e para canal de diálogo permanente com o 
usuário. As solicitações para os serviços de suporte técnico poderão ser feitas de segunda a sexta-
feira no horário das 7:00 horas às 19:00horas através de:  

• contato telefônico, no número (0xx19) 3766-7800,  

• e-mail a ser enviado no endereço: csi@ima.sp.gov.br  

• conversa eletrônica no endereço: http://chat.ima.sp.gov.br. 

Locais e formas de acessar o serviço: Conforme for especificado em contrato. 

 

5.12. CERTIFICAÇÃO DIGITAL 

Descrição: 

O Certificado Digital é uma tecnologia utilizada para assinar documentos no meio digital 
podendo ser utilizado por pessoas físicas ou jurídicas. Tal tecnologia garante segurança, 
integridade e autencidade de arquivos eletrônicos, por meio de chaves criptográficas 
públicas e privadas, que contém informações do proprietário do Certificado e da Autoridade 
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Certificadora responsável por esta certificação, além do prazo de validade. Muitos órgãos de 
governos nos ambitos municipais, estaduais e federais já permitem, e em alguns casos 
exigem, o acesso a sistemas de informática e a realização de operações pela internet que 
antes eram possíveis de serem realizadas somente de forma presencial. Esta tecnologia traz 
segurança e comodidade para quem a possui. 

Público alvo: pessoas físicas e jurídicas. 

Requisitos, documentos e informações necessárias para utilizar o serviço:  

Os interessados em adquirir um certificado digital devem realizar a solicitação através do site 
https://certificadodigital.ima.sp.gov.br/, onde também é possível efetuar o pagamento que poderá ser 
realizado de forma online ou presencial. Após a escolha do produto, o interessado deverá fazer 
agendar um horário para comparecer na IMA para que um Agente de Registro o identifique e emita sua 
certificação. 

Para a emissão dos Certificados do tipo e-CPF são exigidos os originais dos documentos de identidade 
expedidas pela Secretaria de Segurança Pública e documentos que por força de lei valem em todo o 
território nacional. Para o estrangeiro não residente o passaporte com tradução juramentada e para o 
residente a Carteira Nacional de Estrangeiro. Documentos que possuem data de validade não poderão 
estar vencidos no momento da validação presencial, com exceção da Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). A CNH com data de validade expirada ou que possua mais de uma via, se devidamente 
consultada nas bases do Denatran ou Detran, é aceita como documento de identificação para a 
emissão do certificado digital. Todo documento de identificação deverá conter, obrigatoriamente, a foto 
de seu titular. 

Já para a emissão dos certificados para pessoas jurídicas são necessários os documentos que 
comprovem a existência da empresa e da representatividade de seus representantes como o Cartão 
CNPJ, Ato Constitutivo devidamente registrado, Ato de Nomeação dos Representantes legais da 
empresa e legislações, se for o caso. Para maiores informações com relação à documentação 
solicitada acesse a Resolução 90 da ICP-Brasil. 

Maiores informações com relação à documentação solicitada acesse a Resolução 90 da ICP-Brasil. 

Legislação associada:  

A medida provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas 
Brasileira - ICP-Brasil. 

Em 10 de julho de 2018, foi publicada no Diário Oficial da União a autorização para a IMA – Informática 
de Municípios Associados passar a emitir o Certificado Digital. 

Com a publicação no Diário Oficial da União, a IMA passa a ser uma AR – Autoridade de Registro da 
EMPRESA SOLUTI, vencedora da licitação, para emissão de Certificados Digitais. A homologação foi 
feita pelo ITI - Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e é válida para atuar em Campinas e 
região. 

A IMA já promoveu reformas no prédio de sua Sede para abrigar as salas com a infraestrutura e 
segurança exigidas pelo ITI e para realizar as emissões dos certificados com comodidade e segurança. 

A IMA funciona à Rua Bernardo de Sousa Campos, 42, Ponte Preta, em Campinas. 

Prazo máximo para a prestação do serviço: 

Após a confirmação, o seu Certificado será emitido e entregue em menos de 1 (uma) hora. 

Formas de prestação do serviço: 

Atendimento presencial na sede da IMA com agendamento prévio. 
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Formas de comunicação com o solicitante do serviço: 

Para solicitar seu certificado o usuário deverá acessar a página    
https://certificadodigital.ima.sp.gov.br/. 

A Autoridade Certificadora SOLUTI, parceira da IMA, disponibiliza um suporte técnico através do 0800-
941-6601. 


