
 

 
 CTIS/DIREG_SP_1474/2020.  

São Paulo/SP, 14 de dezembro de 2020. 

 

À 

Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo – SMIT 

Ref.: Consulta Pública  03/SMIT/2020 | Processo: 6023.2020/0001424-0 
 

 

Prezados Senhores, 

Submetemos à apreciação de V.Sas. nossas considerações acerca da consulta 

pública para contratação de empresa especializada na prestação de serviços 

técnicos de suporte (Service Desk), infraestrutura física, lógica e virtualização do 

ambiente de Tecnologia da Informação, remunerados por chamado, sob demanda, 

para a Administração Direta e Indireta do município de São Paulo. 

 

Considerando os documentos enviados - Termo de Referência e anexos, 

observamos algumas informações que gostaríamos de pontuar com o intuito de 

ajudar a melhorar o processo de contratação. Dessa forma, segue abaixo, o relato 

dos questionamentos que entendemos serem necessários: 

1. A transformação digital é uma mudança fundamental nas nossas vidas. O uso 

amplo de soluções e dispositivos digitais oferece novas oportunidades para 

fomentar um novo conceito de Service Desk. Frente a um contexto altamente 

dinâmico, a utilização de automação nos serviços de Service Desk não foi 

abordada neste Termo de Referência. O uso de solução de automação (chatbot, 

chat, portal, whatsapp) que robotiza serviços no Service Desk, diminuirá custos, 

aumentará de produtividade e qualidade e transformará a experiência do 

usuário. As soluções reúnem tecnologias como de RPA, BOT (Agente Virtual), 

CHATBOT e IA.   

 

Lembramos que o mercado pratica redução do valor nas chamadas totalmente 

automatizadas (Reset e troca automática de senhas, etc.), trazendo 

economicidade ao processo. Exemplo: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 
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0431879/2018, PREGÃO ELETRÔNICO N.º 037/2018 do TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE RORAIMA – TJRR 

Benefícios esperados com uso de automação 

 Reset e troca automática de senhas; 

 Protocolos robotizados; 

 SLA e LGPD garantidos; 

 Alertas proativos de segurança; 

 Dashboard de múltiplos sistemas; 

 Eliminação de filas de atendimento; 

 Diminuição de custos com equipe /Economia para a contratante; 

 100% de satisfação do cliente, e 

 Eliminação de erros e rechamadas (e aumenta as taxas de conversão) 

 

Sugestão:  Adequar o Termo de Referência para o uso de automação com 

remuneração diferenciada para chamadas totalmente robotizado. 

 

2. Automatização de parte dos atendimentos de chamados aos serviços de SMIT 

por meio do uso de inteligência artificial de assistentes virtuais aplicados a 

Chatbots e Voicebots, além da integração das ferramentas utilizadas pela SMIT 

para suporte aos seus usuários aumentará a experiência do consumidor e as 

taxas de conversão. Na especificação de algumas ferramentas é importante 

atentar para a possibilidade de conectar aos sistemas legados, possibilitando 

expandir essa experiência para outros setores da empresa. Destacamos alguns 

benefícios: Maior agilidade para o atendimento de chamados básicos e 

Redução do custo da Central de Serviços  

 

No ChatBot, devem ser utilizados os seguintes componentes: 

 Plataforma de gestão e operação: plataforma de disponibilização, 

gestão e operação de chatbots. Deve possibilitar a publicação dos 

chatbots em diferentes canais de mensagens, sejam estes públicos 
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(ex.: SMS, Facebook Messenger e Telegram) ou privados (sites Web 

ou aplicativos móveis). Também permitir que estes chatbots sejam 

conectados a diferentes soluções de mercado, relacionadas ao 

atendimento humano (ex.: Zendesk, Sprinklr, Genesys, etc.), 

inteligência artificial (Google Dialogflow, IBM Watson, Microsoft LUIS, 

etc.) e análise de dados (Facebook Analytics, Google Analytics, etc.). 

A plataforma deve possuir também uma camada de integração, para a 

qual podem ser desenvolvidos conectores necessários para construção 

do chatbot, que serão utilizados para acessar os sistemas legados da 

CONTRATANTE e também sistemas externos. 

 Conectores de Integração: componentes de software disponibilizados 

com o objetivo de integrar futuramente o chatbot aos sistemas legados 

da CONTRATANTE, possibilitando a realização dos serviços objeto do 

chatbot. 

 Plataforma de gestão e operação: deve utilizar o protocolo LIME 

(limeprotocol.org) ou similar, para comunicação entre os chatbots e os 

diversos módulos da solução, sendo que a maior parte dos conceitos 

da plataforma vêm deste protocolo.  

 Para construção dos chatbots, deve ser possível que os 

desenvolvedores utilizem webhooks (ou endpoints), uma maneira 

rápida e simples de implementação dos eventos de recebimento e 

envio de mensagens. A plataforma deve disponibilizar ainda SDKs (ou 

kits de desenvolvimento), que permitam a construção dos chatbots de 

maneira flexível e escalável em linguagens como C# ou Javascript. 

 Devem ser disponibilizadas extensões (ou módulos de software) que 

encapsulam funcionalidades comuns utilizadas pela maioria dos 

chatbots, como o envio em massa, agendamento de mensagens, 

utilização de inteligência artificial ou transbordo para o atendimento 

humano. 

 O Hub de Aplicativos de Mensagens deve possibilitar a criação de um 

chatbot de forma agnóstica ao canal de mensagens onde ele será 

publicado. Através de uma linguagem de representação única baseada 

em objetos JSON, o desenvolvedor deve ser capaz de utilizar todos os 
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recursos disponíveis nos aplicativos de mensagens, sem precisar 

aprender as APIs de integração disponibilizada por estes aplicativos. 

 Caso ocorra a substituição da ferramenta utilizada no atendimento 

humano, a migração do chatbot deve acontecer de forma transparente 

através de configuração a ser realizada no painel da Plataforma de 

gestão e operação. 

 Ao criar seu chatbot na Plataforma de gestão e operação, o 

desenvolvedor deve conseguir manter o isolamento entre a lógica do 

chatbot e a solução de inteligência artificial. Deve ser possível fazer a 

gestão da base de conhecimento do chatbot utilizando a interface visual 

da própria Plataforma de gestão e operação, deixando a solução 

construída independente do provedor de inteligência artificial escolhido. 

Deve ser possível, inclusive, migrar de um provedor para outro, sem 

que seja necessário reconstruir a base de conhecimento ou alterar a 

lógica do chatbot. 

 A Análise de Dados do chatbot deverá permitir ao desenvolvedor as 

métricas que devem ser acompanhadas no chatbot e disponibilizá-las 

de forma visual e em tempo real, para que seja acessado por qualquer 

membro da equipe através do painel de administração da Plataforma 

de gestão e operação. Deve permitir exportar estes dados para 

sistemas proprietários de BI – Business Intelligence da 

CONTRATANTE ou de mercado, tais como Google Analytics e 

Facebook Analytics; 

 

Quanto à ferramenta de Analytics, a CONTRATADA deverá prover uma 

ferramenta cognitiva para análise dos dados gerados pela operação dos 

serviços prestados. Esta ferramenta deve possuir a capacidade de se conectar 

e publicar informações nas principais ferramentas de mercado proporcionando 

uma visão completa de todos os processos, pessoas, itens ou serviços. A 

ferramenta deve possuir, no mínimo, as seguintes funcionalidades: 

a. Coleta de Dados: fase onde as bases a serem conectadas são 

definidas; 
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b. padrão de integração: capacidade de organizar todos os dados em um 

único padrão de saída independente da origem.; 

c. Indicadores (KPI): possuir indicadores pré-configurados e possibilitar a 

configuração a parametrização de novos indicadores com base nas 

necessidades da CONTRATANTE; 

d. Acesso: deve possibilitar a escolha, por parte da CONTRATANTE, 

quem terá acesso e em que momento, aos dados de indicadores; 

e. Publicação: Deve possibilitar a publicação dos dados em visões WEB, 

Intranet, App Mobile, E-mail e Redes Sociais 

f. Full DrilDown: Possibilidade de visualização das informações de um 

nível sintético até o analítico; 

g. capacidade de publicar relatórios em diversas plataformas de mercado, 

como: Qlik, Tableau, Power BI e Zoko Report; 

h. deve possuir capacidade de integração com as mais diversas 

ferramentas de mercado, como: CA, Zabbix, SAP, bmcRemedy, 

SalesForce, Avaya, OTRS, Siebel, Microsoft Dynamics, Excel, Cisco, 

Jira, Facebook, BootStrpa, Power BI, Oracle, SQL Server, MySQL, Big 

Datas Amazon, Cassandra, Hadoop, e de mobilidade como Andoid e 

sistemas Apple; 

i. Painel multilinguagem: Capacidade de escolher o português como 

linguagem principal para a exibição de dados; 

j. geração de gráficos automatizados de acordo com o comportamento da 

base de dados; 

k. Análise Evolutiva: realizar comparação entre dados acumulados e 

dados diários, realizar simulação de indicadores, possibilidade de 

exportação de resultados; 

l. Cognição: ao inserir um dado, a ferramenta deverá apresentar todas as 

informações disponíveis deste dado, como ano, semestre, período, dia, 

hora, etc; 

m. capacidade de exibição de dados individualizados; 

n. capacidade de monitoração de qualquer dado, item, pessoa; 

o. apresentação de backlogs de atividades atrasadas; 

p. acompanhamento de pesquisa de satisfação, identificando níveis de 

aderência por área, níveis de satisfação total e por segmento, fornecendo 
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dados para elaboração de planos de ação de melhoria por parte da 

CONTRATADA e da CONTRATANTE; 

q. monitoramento de dados de telefonia, com no mínimo: Volume de 

atendimento, TMA, Taxa de abandono, TME e aderência aos níveis de 

serviços estabelecidos; e 

r. geração automática e diária de relatórios pré-definidos. 

 

Outra tecnologia cada vez mais aplicada às operações das Centrais de Serviços 

são os smartphones. Estes verdadeiros microcomputadores que cabem na 

palma da mão fornecem uma gama cada vez maior de serviços aos seus 

usuários. Possibilitar que um smartphone facilite a iteração com a Central de 

Serviços proporcionará aos usuários de Serviços de TI do SMIT comodidade 

para abertura e acompanhamento de seus chamados. O uso de App com 

reconhecimento facial busca um salto no atendimento. Além de várias 

funcionalidades possíveis, merece destaque que através de um App Mobile 

integrado ao sistema de gestão de chamados do SMIT será possível o usuário 

tirar foto ou gravar um vídeo sobre o problema que esteja enfrentando e então 

já abrir diretamente de seu smartphone um chamado com estes arquivos 

anexados, facilitando o envio de evidências para a equipe da Central de 

Serviços e, por consequência, acelerando a resolução do chamado. Além das 

facilidades agregadas no canal mobile, a segurança deve ser garantida por um 

processo de reconhecimento facial, também conhecido como biometria não 

intrusiva. Em resumo, assim que realizar o cadastro inicial, o usuário deve ser 

autenticado na aplicação através de uma foto de seu rosto, e automaticamente 

já obter acesso a uma série de funcionalidades automatizadas, sem a 

necessidade de contatar o Service Desk. A aplicação deve ser disponibilizada 

em três idiomas: inglês, espanhol e português. O app deve disponibilizar, 

minimamente: 

 

 Autenticação com Active Directory; 

 Cadastro da foto do usuário; 

 Validação da foto cadastrada; 

 Página inicial com todas funcionalidades disponíveis; 
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 Autenticação com reconhecimento facial; 

 Apresentação da lista de sistemas cadastrados; 

 Apresentação da lista de ações correspondentes a cada sistema 

(reset/desbloqueio); 

 Identificar método para gerar senha (manual/automática); 

 Execução da ação através de integração com cada sistema o Mostrar 

resultado da execução para o usuário; 

 Opção de realizar logout na aplicação o Armazenar logs de todas as 

ações executadas;  

 

O produto descrito tem como objetivo realizar a autenticação do usuário, o 

cadastro e a disponibilização dos fluxos de negócio que podem ser executados 

instantaneamente, sem a necessidade de contato com o Service Desk. 

 

Para que uma equipe de uma Central de Serviços de TI atue com maior 

eficiência é fundamental que seja criada e mantida atualizada uma Base de 

Conhecimento dos serviços de TI dos quais esta central é responsável pelo 

atendimento. Trata-se de um repositório com “scripts” com soluções para os 

mais variados tipos de incidentes e dúvidas relacionadas aos serviços de TI. 

Além de ser utilizada por técnicos da Central de Serviços e ATIs, a Base de 

Conhecimento também será utilizada para treinar a Inteligência Artificial que 

atuará junto ao Assistente Virtual para a automatização do atendimento de 

chamados da Central de Serviços 

 

Sugestão: Neste passo, a inclusão das especificações das ferramentas 

que serão utilizadas é fundamental no Termo de Referência, obviamente 

será preciso validar a solução ofertada antes da homologação do 

resultado do certame. A prova de conceito (POC) é muito utilizada em 

alguns certames para demonstrar, de forma prática em laboratório, que as 

informações relativas às características das soluções são compatíveis 

com os requisitos constantes no Termo de Referência. 
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Requisitos para análise técnica da solução 

 

Prova de conceito ao conjunto de ferramentas que compõem a solução 

para automatização da resolução de chamados de TI 

 

 

Grupo Requisito Atende 

(S/N) 

Automatização 

(Chatbot/ 

VoiceBot) 

A empresa deverá demonstrar o atendimento 

automatizado de 01 (um) chamado de 

instalação de software, com atendimento 

robotizado via chatbot e VoiceBot, conforme 

script disponibilizado pelo Contratante, de 

forma que o usuário possa chegar até a 

finalização do atendimento e conclusão da 

demanda, cujo atendimento seja 100% via 

robotização. 

Esse atendimento deverá integrar-se com a 

solução Microsoft System Center, para 

instalação do software, e com a ferramenta 

ITSM para o registro do chamado 

 

A empresa deverá demonstrar o mecanismo 

de transferência entre o atendimento 

robotizado para o atendimento humano, ou 

seja, na impossibilidade de dar continuidade 

do atendimento automatizado o mecanismo 

transferirá o atendimento para os atendentes 

humanos 

 

Usabilidade da 

Ferramenta de 

configuração 

A empresa deverá demonstrar que a 

ferramenta utilizada para configuração do 

assistente virtual para o Item 1 pode criar um 

fluxo de atendimento automatizado de forma 
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do Assistente 

virtual 

visual, arrastando e soltando os respectivos 

componentes de modo que fique claro qual o 

caminho a ser seguido durante o diálogo. 

A empresa deverá demonstrar que a 

ferramenta utilizada para configuração do 

assistente virtual para o Item 1 pode 

configurar visualmente variáveis que 

permitam ao assistente virtual tomar 

decisões de acordo com a entrada do usuário 

 

A empresa deverá demonstrar que a 

ferramenta utilizada para configuração do 

assistente virtual para o Item 1 pode 

configurar visualmente uma conexão com 

serviço de integração do tipo webservice, 

usando o protocolo REST 

 

Habilidades de 

conversação 

A empresa deverá demonstrar que o 

Assistente Virtual é capaz de correlacionar as 

perguntas e respostas feitas durante o 

atendimento garantindo a continuidade da 

compreensão da intenção do usuário ao 

utilizar o serviço 

 

A empresa deverá demonstrar que o 

Assistente Virtual é capaz de identificar o 

CPF por meio dos 11 algarismos ditos em 

ligação. 

 

A empresa deverá demonstrar que é capaz de 

realizar alteração/melhoria no atendimento 

prestado no Item 1 por meio ajustes no 

serviço de IA através da realização de uma 

curadoria em tempo real 
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3. No caso ora em estudo, a falta do detalhamento dos processos e procedimento 

que auxiliará na gestão das requisições, incidentes e dos serviços efetivamente 

solicitados e solucionados no Termo de Referência traz uma incerteza no 

processo de precificação, por conseguinte um aumento de custo/preço. 

 

Sugestão: Acrescentar um adendo com a descrição completa do processo 

e procedimentos, por conseguinte a supressão do item 10.7.1 

 

4. No Termo de Referência em tela, a alocação da mão de obra e 

dimensionamento é responsabilidade da CONTRATADA, atendidas as 

disposições deste termo, inclusive no tocante ao Acordo de Nível de Serviço 

(Item 11.1 do Termo). Vale observar que os níveis solicitados são bastante 

agressivos e que só serão cumpridos com equipe presencial. Analisando o item 

11.1, 5.1 e 5.2, existe um desafino. A responsabilidade é da CONTRATADA ou 

não? Ademais, o item 5.2 traz uma dúvida no processo de precificação, 

acarretando aumento de custo/preço.   

 

Sugestão: Suprimir o item 5.1 e 5.2 

 

5. A central de serviços será o ponto único de contato dos usuários de TIC da 

contratante (item 3.3.4.1), a sua flexibilização do local de implantação (no 

ambiente interno da CONTRATANTE, quanto no ambiente próprio da 

CONTRATADA) trará economicidade ao processo. Para tanto, no caso de 

implantação no ambiente da CONTRATADA, não haverá aumento de prazo 

para cumprimento de níveis Mínimos de Serviços, devendo preencher também 

os seguintes critérios: 

 

 A CONTRATADA deverá fornecer ambiente refrigerado e acusticamente 

isolado para a CENTRAL DE SERVIÇOS; 

 Todo o mobiliário e equipamentos deverão atender na íntegra a NR 17 

do Ministério do Trabalho e Emprego e outras legislações aplicáveis; 

 Em qualquer caso, deverá haver supervisão das atividades da Central de 

Serviços, não sendo de responsabilidade da CONTRATANTE a sua 

remuneração, devendo estar posicionada no ambiente interno da Central 
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de Serviços com todos os meios de contato inerentes ao seu 

acionamento; 

 Deverá haver um circuito de monitoramento interno na Central de 

Serviços, com acesso via web para os responsáveis pela fiscalização; 

 A CONTRATADA proverá, às suas expensas, uma solução de 

atendimento que permita integração com meios como Voz, Chat, E-mail, 

Chatbot, responsabilizando-se por todos os custos com licenças, placas, 

equipamentos, e componentes, além de links de comunicação de dados 

e voz (redundantes) necessários a execução dos trabalhos de suporte 

ora contratados, assegurando uma disponibilidade de 98% (noventa e 

oito por cento) da Central de Serviços; e 

 Caso haja necessidade de novas adequações por ocasião da 

necessidade de aumento da força de trabalho, a CONTRATADA deverá 

custear por meios próprios quaisquer adaptações e adequações, 

inclusive no caso de obras. 

 

Caso a CONTRATADA opte por manter a Central de Serviços no ambiente 

interno da 

CONTRATANTE, poderá utilizar a infraestrutura que será disponibilizada, como 

mobiliário, equipamentos, central telefônica, link de dados, energia elétrica, 

sistema de acesso remoto, dentre outros, conforme descrito no item 4.2 do 

Termo de Referência. 

 

Sugestão: Tornar flexível o local da implantação da Central de Serviços 

(tanto no ambiente interno da CONTRATANTE, quanto no ambiente 

próprio da CONTRATADA) aumentando economicidade ao processo. 

 

6. A possibilidade de compartilhar recursos, poderá trazer os seguintes benefícios: 

 

 Aumento de Produtividade:  oferece padronização das atividades, o que 

contribui para aumentar a produtividade e obter resultados previsíveis e 

replicáveis. Além disso, também ajuda a reduzir falhas e aumentar a 

velocidade operacional. A padronização de processos também facilita a 

criação de soluções objetivas e úteis dentro dos setores envolvidos. Isso 
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ajuda na criação de valor e de credibilidade em relação aos clientes da 

organização; 

 Redução de Custo: auxilia na redução de despesas. Isso porque as 

atividades são otimizadas com a centralização de processos, evitando a 

desorganização que leva a erros. Em curto e médio prazo, portanto, a 

empresa poderá obter uma grande redução nos custos 

 Melhora na comunicação: falhas na comunicação são grandes 

problemas que podem levar a erros graves e improdutividade, e devem 

ser evitados. Colaboradores necessitam de informação de todos os 

setores do Field, para que haja organização e fluidez nos processos. Por 

esse motivo, a adoção de serviços compartilhados pode ser benéfica 

para a comunicação interna, já que busca eliminar ruídos. Assim, há 

sintonia entre os níveis, o que gera mais eficiência e agilidade na 

realização das atividades, 

 Relacionamento com clientes: outro ponto que melhora é a satisfação e 

relacionamento com os clientes da empresa. Isso ocorre devido à 

harmonia no fluxo de trabalho, aumentando a qualidade do serviço. Os 

clientes também passam a ter fácil acesso aos serviços oferecidos, com 

uma comunicação facilitada e uma equipe capacitada. 

 

Sugestão: Alterar a redação do item 11.13, para: 

 

“11.13. A CONTRATADA não poderá atender outros clientes nas 

dependências da CONTRATANTE, sendo vedado a utilização dos 

profissionais para atender outros contratos” 

 

 

7. A importância da qualificação se remete na capacidade da empresa em prestar 

um serviço de qualidade para SMIT. Entendemos que precisamos dar mais 

ênfase na qualificação, considerando o tamanho da operação da SMIT  

 

Sugestão: Levar em consideração as características da operação 
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Habilitação Técnica 

 

Documentos a serem exigidos da licitante para fins de habilitação 

 

a) Atestado(s) ou declaração(ões) de capacidade técnica, em nome da 

licitante, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que o licitante executa ou executou 

satisfatoriamente a prestação de serviço como SERVICE DESK, 

composto no mínimo por 50% do número de usuários internos dos 

serviços de TIC, representando o quantitativo de 7.460 (sete mil 

quatrocentos e sessenta) usuários internos, já que o SMIT possui 

aproximadamente 14.920 (quatorze mil, novecentos e  vinte) 

usuários internos, com software próprio de gerenciamento de 

serviços. 

  Não será admitida a soma de atestados para o atingimento 

do quantitativo mínimo de usuários internos. A vedação de 

somatório para o atestado se justifica face às 

peculiaridades envolvidas na prestação dos serviços de TI 

pretendidos. A comprovação do atendimento a clientes 

distintos, que somados contenham o mesmo quantitativo 

de usuários do SMIT, não significa que a empresa licitante 

tenha a capacidade necessária para o atendimento e 

manutenção de um ambiente similar ao SMIT em um único 

contrato. 

 

b) Pelo menos 1 (um) atestado de Capacidade Técnica, em nome da 

licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante tenha experiência em análise e 

implementação de processos automatizados de atendimento com 

uso de computação cognitiva, na solução a ser implantada na SMIT, 

RPA, na solução a ser implantada na SMIT 
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c)  Os atestados de capacidade técnica deverão conter as seguintes 

informações: 

  Prestação de serviços de atendimento a usuários, através 

de Service Desk, incluindo atendimento presencial e 

remoto; 

 Nome do Sistema de Gerenciamento de Serviços utilizado. 

 

 

d) Os atestado deverão comprovar que o licitante tenha 

desempenhado atividades pertinentes e compatíveis com o objeto 

desta licitação, contendo os tópicos descritos no atestado 

solicitado, além das seguintes informações: 

 Devem ser apresentados em papel timbrado da empresa, 

constando nome da pessoa jurídica, endereço completo, 

nome completo e telefone do responsável pelas 

informações. 

 Somente serão aceitos atestados expedidos após a 

conclusão do contrato ou decorrido no mínimo um ano do 

início de sua execução, exceto se houver sido firmado 

para ser executado em prazo inferior, apenas aceito 

mediante a apresentação do contrato. 

 O signatário do atestado deverá ser capaz de responder às 

questões técnicas referentes ao mesmo. 

 Caso signatário se considere inapto a responder às 

questões formuladas, o CONTRATANTE desconsiderará o 

referido atestado. 

 

Declaração informando 

  Que possui total conhecimento da prestação do serviço 

objeto da presente licitação, principalmente quanto às 

tarefas e características elencadas no Termo de 

Referência; 

 Que possuirá, na data de início da prestação dos serviços, 

instalações, pessoal, estrutura de suporte para troca de 
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informações (orais e redigidas) com a Contratante, 

suficientes para atender, prontamente, as demandas 

inerentes ao objeto a ser contratado; 

 Que tomou conhecimento do ambiente tecnológico das 

condições locais e de todas as informações e das 

condições para o cumprimento das obrigações, objeto 

desta licitação. 

Todos os documentos apresentados poderão ser objeto de diligência a 

critério do CONTRATANTE, para a verificação da autenticidade do 

conteúdo. Se encontrada divergência, além da desclassificação no 

presente processo licitatório, fica sujeita a licitante às penalidades 

cabíveis. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Coordenadoria de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação

Rua Líbero Badaró, 425, 4º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01009-000
Telefone: (11) 2392-2092

Informação SMIT/CGTIC Nº 037498647

São Paulo, 05 de janeiro de 2021.

 

INTERESSADO:   SMIT

ASSUNTO:  Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada na
prestação de serviços técnicos de suporte, infraestrutura física, lógica e virtualização do
ambiente de Tecnologia da Informação  

 

No que diz respeito à contratação objeto do atual processo, foi efetuada a Consulta Pública
03/SMIT/2020, com prazo para recepção de contribuições de 27/11/2020 até 11/12/2020
(posteriormente prorrogado até 18/12/2020), conforme publicado em Diário Oficial (Doc
SEI 036100883 e 036787709) e veiculado no sítio de endereço
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/participacao_social/consultas_publicas/index.php?
p=164278

Um participante enviou, no canal estipulado (consultapublica.smit@prefeitura.sp.gov.br), documento
datado de 14/12/2020, contendo 7 sugestões de alteração para o Termo de Referência, que evoluiu
das versões em 030881113 e 033619810, para a verão atual, acatadas algumas sugestões da
Consulta Pública resultando em Doc. SEI 037382191.

O documento contendo essas sugestões encontra-se em Doc SEI 037498600 e as respectivas
respostas enumeradas logo abaixo na presente Folha de Informação.

Cumpre informar que algumas sugestões foram justificada/fundamentadamente afastadas e outras
integralmente ou parcialmente recebidas e já integram o Termo de Referência (Doc SEI 037382191).

 

Ademais, importa informar que é necessária a publicação no sítio de internet (indicado no primeiro
parágrafo desta manifestação) do Termo de Referência acima mencionado, com as alterações
acatadas, que já foram atualizadas no respectivo documento (Doc SEI 037382191), bem como os
motivos abaixo aduzidos para cada uma das sugestões.

1. A transformação digital é uma mudança fundamental nas nossas vidas. O uso amplo de
soluções e dispositivos digitais oferece novas oportunidades para fomentar um novo conceito de
Service Desk. Frente a um contexto altamente dinâmico, a utilização de automação nos serviços
de Service Desk não foi abordada neste Termo de Referência. O uso de solução de automação
(chatbot, chat, portal, whatsapp) que robotiza serviços no Service Desk, diminuirá custos,
aumentará de produtividade e qualidade e transformará a experiência do usuário. As soluções
reúnem tecnologias como de RPA, BOT (Agente Virtual), CHATBOT e IA.

 

Sugestão: Adequar o Termo de Referência para o uso de automação com remuneração diferenciada
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para chamadas totalmente robotizado.

Resposta:
A justificativa para a realização do presente Registro de Preços possui forte ênfase na escassez de
profissionais de TI para atender às demandas dos órgãos e entidades da Administração Municipal,
conforme pode ser visualizado nos gráficos constantes nos itens 2.8 e 2.9 do Termo de Referência
(TR).

Assim, quaisquer soluções que proveem recursos de automatização são importantes, mas devido à
baixa maturidade em Tecnologia da Informação de diversos órgãos e entidades, entendemos que há
necessidade de um passo prévio, qual seja, fornecer suporte técnico básico em TI para os usuários
internos previamente à eventual incorporação de soluções que possibilitem automatização, tais como
RPA, Bot, Chatbox/Voicebot e IA.

Todavia, torna-se possível que a execução de tarefas constantes nos diversos Itens de Serviço (Itens
3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 e 3.3.7 do TR) seja realizada de modo automatizado, sem prejuízo do cumprimento
dos demais requisitos do TR, mas não pretendemos exigir que sejam executadas deste modo, devido
ao risco de trazer prejuízo à competitividade do certame.

 

2. Automatização de parte dos atendimentos de chamados aos serviços de SMIT por meio do uso
de inteligência artificial de assistentes virtuais aplicados a Chatbots e Voicebots, além da
integração das ferramentas utilizadas pela SMIT para suporte aos seus usuários aumentará a
experiência do consumidor e as taxas de conversão. Na especificação de algumas ferramentas é
importante atentar para a possibilidade de conectar aos sistemas legados, possibilitando
expandir essa experiência para outros setores da empresa. Destacamos alguns benefícios: Maior
agilidade para o atendimento de chamados básicos e Redução do custo da Central de Serviços.

 

Sugestão: Neste passo, a inclusão das especificações das ferramentas que serão utilizadas é
fundamental no Termo de Referência, obviamente será preciso validar a solução ofertada antes da
homologação do resultado do certame. A prova de conceito (POC) é muito utilizada em alguns
certames para demonstrar, de forma prática em laboratório, que as informações relativas às
características das soluções são compatíveis com os requisitos constantes no Termo de Referência.

Resposta:

A presente contratação não apresenta como objetivo a contratação de ferramentas ou soluções
específicas, mas sim na prestação de serviços técnicos para suportar a infraestrutura física e lógica de
Tecnologia da Informação dos diversos órgãos e entidades municipais.

Além disso, como se trata de um Registro de Preços que conterá diversos participantes com realidades
distintas, pode haver diferença entre os ambientes tecnológicos existentes, de modo a não ser
razoável definir previamente no TR as ferramentas que serão efetivamente utilizadas.

3. No caso ora em estudo, a falta do detalhamento dos processos e procedimento que auxiliará
na gestão das requisições, incidentes e dos serviços efetivamente solicitados e solucionados no
Termo de Referência traz uma incerteza no processo de precificação, por conseguinte um
aumento de custo/preço.

Sugestão: Acrescentar um adendo com a descrição completa do processo e procedimentos, por
conseguinte a supressão do item 10.7.1

Resposta:
Os processos e procedimentos mencionados no item 10.7.1 não poderá onerar a execução do contrato
pela contratada, tendo por objetivo principal esclarecer eventuais dúvidas durante a execução e que
não foram sanadas pelo Termo de Referência.

Desta forma, acatamos a sugestão de modo que o item 10.7.1 preveja a participação conjunta da
contratada nas definições dos processos e procedimentos.
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4. No Termo de Referência em tela, a alocação da mão de obra e dimensionamento é
responsabilidade da CONTRATADA, atendidas as disposições deste termo, inclusive no tocante ao
Acordo de Nível de Serviço (Item 11.1 do Termo). Vale observar que os níveis solicitados são
bastante agressivos e que só serão cumpridos com equipe presencial. Analisando o item 11.1, 5.1
e 5.2, existe um desafino. A responsabilidade é da CONTRATADA ou não? Ademais, o item 5.2 traz
uma dúvida no processo de precificação, acarretando aumento de custo/preço.

 

Sugestão: Suprimir o item 5.1 e 5.2

Resposta:

De fato, especialmente pelo fato de algumas unidades tratarem diferente com atendimento ao
cidadão, optamos por colocar níveis mais agressivos com o objetivo de diminuir riscos e melhorar a
experiência do usuário ao utilizar os serviços disponibilizados.

Não obstante, não encontramos impropriedades nos itens mencionados, quando comparamos
conjuntamente.

Ou seja, a competência para definir a equipe necessária é da contratada (item 11.1), contanto que
atenda aos requisitos mínimos estabelecidos nos itens mencionados (5.1 e 5.2), bem como os demais
estabelecidos nas demais partes do TR.

A título exemplificativo, a contratada, caso não estivesse conseguindo cumprir com os requisitos de
SLA e qualidade (item 10), poderia optar por remanejar equipes ou efetuar contratações pontuais de
pessoal.

 

5. A central de serviços será o ponto único de contato dos usuários de TIC da contratante (item
3.3.4.1), a sua flexibilização do local de implantação (no ambiente interno da CONTRATANTE,
quanto no ambiente próprio da CONTRATADA) trará economicidade ao processo.

 

Sugestão: Tornar flexível o local da implantação da Central de Serviços (tanto no ambiente interno da
CONTRATANTE, quanto no ambiente próprio da CONTRATADA) aumentando economicidade ao
processo.

Resposta:
A contratação não prevê a implantação da Central de Serviços nos órgãos e entidades contratantes e,
embora alguns possam já possuir em suas estruturas, entendemos que não haveria demanda e,
consequentemente, necessidade para muitos dos participantes.
Todavia, realizaremos adaptações nas partes do Termo de Referência que podem ensejar dúvidas a
esse respeito (implantação de Central de Serviços).

 

6. Tratou da possibilidade de compartilhar recursos (inclusive humanos), com a ideia de trazer
uma séria de benefícios elencados no documento.

 

Sugestão: Alterar a redação do item 11.13, para:

“11.13. A CONTRATADA não poderá atender outros clientes nas dependências da CONTRATANTE,
sendo vedado a utilização dos profissionais para atender outros contratos”

Resposta:

O item 11.13, que veda o atendimento de outros clientes nas dependências da contratante, tem por
objetivo diminuir eventuais riscos de segurança de informação, bem como aumentar a eficiência nos
serviços prestados presencialmente.
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Cabe ressaltar, no entanto, que a vedação se aplica tão somente quando o serviço é prestado
presencialmente nas dependências da contratante.

 

7. A importância da qualificação se remete na capacidade da empresa em prestar um serviço de
qualidade para SMIT. Entendemos que precisamos dar mais ênfase na qualificação, considerando
o tamanho da operação da SMIT.

Sugestão: Levar em consideração as características da operação (Requisitos Habilitação Técnica)

Resposta:

A sugestão traria prejuízo à competitividade do certame ao elevar substancialmente os requisitos de
Habilitação Técnica, principalmente ao levar em consideração a necessidade de atendimento mínimo
de 50% dos usuários internos (7.460 - sete mil quatrocentos e sessenta).

Além disso, os 14.923 usuários mencionados é uma estimativa que leva em consideração a totalidade
dos órgãos e entidades participantes do Registro de Preços.
 

Documento assinado eletronicamente por André Tomiatto de Oliveira, Coordenador(a), em
11/01/2021, às 11:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto
55.838/2015

Documento assinado eletronicamente por Fernando Moreira de Lucca Barbosa, Diretor(a) de
Departamento, em 11/01/2021, às 16:46, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º,
inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://processos.prefeitura.sp.gov.br, informando o código verificador 037498647 e o código
CRC D9D27C85.

Referência: Processo nº 6023.2020/0001424-0 SEI nº 037498647
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