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((TEXTO))A ((NG))EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A.((CL)), nos termos do Decreto Municipal 
n° 48.042 de 26/12/2006, objetivando colher subsídios que poderão ser utilizados na 
elaboração da versão final do Edital de ((NG)) REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS CURTAS DE TEXTO – SMS (SHORT MESSAGE 
SYSTEM) PARA USUÁRIOS DE TELEFONIA MÓVEL (SERVIÇO MÓVEL PESSOAL E SERVIÇO 
MÓVEL EMPRESARIAL) ((CL)), ((NG))JUSTIFICATIVA:((CL)) A PRODAM presta serviços a 
vários órgãos do município de São Paulo de Administração Pública Direta ou Indireta e 
necessita manter a qualidade no atendimento e no suporte técnico de forma eficaz. O 
serviço de SMS permite que os entes municipais transmitam para os munícipes 
mensagens a fim de, por exemplo, lembrar agendamento de consultas, exames ou 
atendimentos, informar códigos de acesso para eleições, transmitir informações sobre 
alunos para seus respectivos pais, agendar reuniões entre professores e pais, informar 
vencimento de parcelas negociadas de dívidas, informar eventos de deslizamentos e 
alagamentos, informar aos funcionários municipais informações pertinentes etc. 
Também permite a transmissão pelos munícipes aos entes da administração pública 
confirmações de agendamentos de consultas, exames, atendimentos ou reuniões, 
informações de parcelamento etc. Por fim, permite que os munícipes acessem páginas 
de internet por meio de smartphones para serviços oferecidos pela municipalidade, 
como pesquisas de saúde, matrículas em escolas, renegociação de dívidas, solicitações 
de serviços etc. Para esse tipo de prestação, todos os custos são baixos e de 
responsabilidade da administração municipal. Dessa forma, o munícipe não é onerado 
permitindo que a administração atenda sua função social. A última Ata de Registro de 
Preços realizada pela Prodam-SP com esse objeto venceu em AGO/2017. Registrar 
preços para esses serviços permitirá que os entes públicos possam continuar prestando 
um serviço de qualidade ao cidadão, ampliando a eficiência do uso dos equipamentos 
públicos e ampliando a agilidade do atendimento ((NG))Valor Total Estimado: Em 
cumprimento ao disposto no artigo 34 da Lei Federal nº 13.303/2016 esclarece que o valor 
estimado será mantido em sigilo, constando de processo em apartado, na forma da lei. Vigência 
de Contratação((CL)) 12 meses. 
A Minuta do Edital encontra-se disponível no Portal da PRODAM-SP:  
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/prodam/licitacoes/cons
ultas_publicas/index.php?p=5551 
((NG))Os interessados em participar poderão solicitar esclarecimentos e apresentar 
sugestões ou opiniões, devidamente identificados, através do e-mail 
licitacao@prodam.sp.gov.br até o próximo dia 17/09/2021.((CL)). 
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