
 

SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL 
 

PROCESSO E-12/660763/2011 

DATA : 04/04/2011 FLS:  
 

 
RUBRICA : 
 

   

 

1 

 

 
Referência: Registro de Preços - RP para a contratação de serviços de 
envio de mensagem de texto –  SMS - Pregão Eletrônico –  RP nº 
014/2011 . 

 

Assunto: Esclarecimentos ao Edital e seus Apensos 
 

 
EMPRESA 1 

 
1 - Não conseguimos encontrar em nenhum lugar sobre o prazo de implantação do serviço para 
o ganhador da licitação. Quanto tempo o vencedor da licitação terá para implantar e 
disponibilizar o serviço? (30 dias? 60 dias? Outra quantidade?) 
 
Resposta: Para cada órgão aderente ao RP , o serviço - SMS deverá estar operacional em 
até 30 dias. A quantidade contratada, a cada adesão, ocorrerá por demanda.   
 
 

EMPRESA 2 
 
1 - 2.3  alínea "a": A solução proposta para atender a esse item possibilita ao usuário master a 
criação e gestão de usuários em cada conta, personalizando o nível hierárquico e funcional de 
cada usuário. A solicitação para criação das contas também pode ser feita através do portal web. 
 
Essa condição atende à demanda da instituição? 
 
Resposta: Atende. 
 
2 - 2.3 alínea "f": A visualização dos créditos e saldos disponíveis são inerentes à ferramenta. A 
consulta dos débitos realizados em cada conta pode ser realizada através dos relatórios 
analíticos de utilização. Isso atende à demanda? 
 
Resposta: O extrato de débitos das contas se faz através dos relatórios que exibem a 
quantidade de mensagens trafegadas. Atende. 
 
 
3 - 2.4 alínea "b": Os relatórios por operadora podem ser de tráfego diário (envio e/ou 
recebimento)? 
 
Resposta: Os relatórios de tráfego por operadora facilitam a visualização dos dados. 
 
4 - 2.4 alínea "f": A que tipos de estatísticas a contratante se refere neste item? Favor, detalhar. 
 
Resposta:  Serão detalhadas posteriormente. 
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5 - 3.3: O item procura esclarecer o prazo referente ao acompanhamento da contratante 
referente à implementação dos serviços. Qual o formato solicitado para acompanhamento? Esse 
item procura esclarecer o prazo para homologação da ferramenta? Se necessários ajustes, qual 
o prazo para adequação? 
 
Resposta: O prazo é referente a disponibilidade de uso da ferramenta de envio de SMS 
por parte do contratante, exigindo que a contratada possua as ferramentas para atendê-lo 
dentro de até 30 dias . Quaisquer ações que dependam do contratante, como por exemplo 
a integração entre sistemas através das interfaces da contratada, não estão contidas 
neste prazo. 
 
EMPRESA 3 
 
Abaixo encaminho nossas solicitações de esclarecimentos referentes ao pregão 014/2011 de 
envio de SMS.  
  
Gerais: 
  
Os acordos operacionais com as operadoras deverão ser provados de que forma? E o vínculo 
com as operadoras já existentes deverão ser comprovados através de contrato? Salientamos a 
importância de haver a solicitação dos contratos junto a todas as operadoras de telefonia móvel, 
uma vez que apenas essa comprovação garante que os fornecedores estarão trafegando SMSs 
de acordo com o que é regulamentado pela Anatel. 
  
Resposta: Os acordos operacionais deverão ter seus respectivos contratos, para 
apresentação ao PRODERJ, atendendo a quaisquer diligências que vierem a ser 
realizadas (artigo 43, parágrafo 3º da Lei 8.666/93). 
 
Para que serve a exigência 18.1 da minuta do contrato anexa ao edital?O que deverá ser feita 
pela contratada para que se dê essa publicação?Quais são os gastos para tanto? 
 
Resposta: A publicação está sendo feita pelo PRODERJ. 
 
Técnicas: 

2.4 - Os relatórios e gráficos deverão permitir consolidação por dia, por mês e por período a ser 

definido do CONTRATANTE: 

f) Estatísticas de mensagens separadas por palavras pré-definidas; 

QU ->Podem informar mais detalhes sobre esse item? 

Resposta: O detalhamento será providenciado posteriormente. 
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4.1 - A CONTRATADA deverá garantir os níveis de serviços (SLA – Service Level Agreement), 

especificados a seguir: 

a) O envio das mensagens até as operadoras de comunicação; 

b) Móvel, em até 10 (dez) minutos após o recebimento da solicitação do CONTRATANTE; 

QU -> Pelo meu entendimento, os itens A e B deveriam ser um só. O envio das mensagens às 

operadoras depende também da capacidade de processamento destas, além disso, esse prazo 

pode ser afetado por instabilidades e indisponibilidades das operadoras. Destarte, como a 

contratada não é a única responsável por essa exigência, ela não pode ser responsabilizada 

quando o não atendimento desse requisito não for causado por sua responsabilidade. 

Resposta: Entendemos que eventuais instabilidades nos ambientes das operadoras 

poderão impactar o tempo estabelecido no SLA. 

6.2 - Firmar acordos operacionais e comerciais com novas Operadoras de Telefonia Móvel, que 
vierem a atuar no Estado do Rio de Janeiro, após a formalização contratual e durante a sua 
vigência. 

6.2.1 Os Acordos deverão ser firmados no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, a contar da 
entrada em operação dessas empresas, a fim de garantir a contínua cobertura de serviço por 
todas as Operadoras do Estado do Rio de Janeiro. 

QU -> A efetivação dos acordos com novas operadoras depende dos trâmites internos destas. A 
contratada se compromete a iniciar as tratativas dentro do prazo estipulado, porém, a efetivação 
não depende apenas da contratada. 

Resposta: Ciente. 

6.3 - Estar fisicamente instalada, em pelo menos 2 (dois) Datacenters redundantes. 

QU ->Acreditamos que a redundância de componentes físicos e lógicos atende a necessidade 
de disponibilidade solicitada pela contratante, além de permitir uma melhor relação custo 
benefício tanto para contratante como contratada. Desta forma, solicitamos a alteração deste 
item, considerando a redundância de componentes. Como sugestão, pode ser utilizada a 
seguinte estrutura: 

 Componentes lógicos: hardware e software (bancos de dados, storage, servidores, 

balanceamento de carga, etc); rede local (cabeamento, roteadores e switches, firewall, 

etc).  

 Componentes físicos: fornecimento de energia elétrica com alimentadores distintos; 

conexão à internet.  
 
Resposta: Atende. 
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Financeiras: 
 
No item 12.2.3 do edital: 
c) Pede comprovação do patrimônio líquido: nossa contabilidade informou que a comprovação 
que temos é uma Demonstração das mutações do Patrimônio Líquido de 2010, com sua 
composição e evolução. Eles aceitam este documento? 
 
Resposta: NÃO. 
 
Minuta do Contrato: 

10.1.2 - O CONTRATANTE poderá reter a garantia prestada, pelo prazo de até 03 (três) meses 
após o encerramento da vigência do contrato, liberando-a mediante comprovação, pela 
CONTRATADA, do pagamento das verbas rescisórias devidas aos empregados vinculados ao 
contrato ou do reaproveitamento dos empregados em outra atividade da CONTRATADA. 

Teremos que comprovar o reaproveitamento dos empregados para resgatar a garantia? 

 
Resposta: NÃO. 
 
 


