
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI

PEDIDO DE ESCLARECIMENTOI 
 
PREGÃO N.º 0142/2020 (ELETRÔNICO) – COMPEL  
 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços de gestão de envio de mensagens, por meio de plataforma web, para uso integrado 
em sistemas existentes da prefeitura, com objetivo de notificar os cidadãos sobre os serviços 
oferecidos, compreendendo plataforma de disparo e transmissão de mensagens para 
aparelhos mobile, incluindo integração com API WhatsApp Business, gerenciamento e 
suporte técnico.  
 
DATA DE ABERTURA: 02/12/2020. 
 
Em resposta aos questionamentos das empresas interessadas em participar da licitação 
acima mencionada, e com fundamento na resposta expedida pela Secretaria solicitante, 
informamos: 
 
DOS PEDIDOS e RESPOSTA DE ESCLARECIMENTOS: 
 

1) Para conseguir uma conta oficial no Whatsapp, é necessário a submissão do projeto 
para a aprovação da equipe do Facebook.  

• Diante disso, gostaria de saber se vocês já possuem aprovação para o uso do 
Whatsapp? Caso não tenham a aprovação, estão cientes que após a 
homologação do vencedor, o parceiro oficial irá submeter o projeto para a 
análise e este poderá ser recusado? 
 

Esclarecimentos: A Prefeitura ainda não possui a aprovação do Facebook e 
deverá ser providenciado junto ao licitante vencedor. A Prefeitura está ciente 
que o projeto será submetido para análise e poderá ser recusado pelo 
Facebook. Pedimos que observe todos os itens do Edital e Termo de Referência 
dessa licitação. 
 

2) Para utilização de integração com API Whatsapp Business só é possível através e 
empresas BSP ou ISV Terms.  

• Poderá empresa que não se enquadrem, serem homologadas? 
 

Esclarecimentos: Sim, a empresa deverá ser autorizada pelo Facebook e 
apresentar a documentação no dia do TESTE DE CONFORMIDADE E 
DESEMPENHO, conforme item 13. DA ANALISE TECNICA DA PROPOSTA e seus 
subitens. 
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3) 21. EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
21.4 É vedada a subcontratação do objeto, a associação da contratada com outrem, a 
cessão ou transferência, total ou parcial do contrato, bem como a fusão, cisão ou 
incorporação da contratada, não se responsabilizando o Contratante por nenhum 
compromisso assumido por aquele terceiro. 

• Poderá a empresa para arrematante apresentar contrato com Broker de SMS 
para a prestação de serviço? 
 

Esclarecimentos: Poderá a empresa para arrematante apresentar contrato com 
Broker de SMS para a prestação de serviço? Não, a arrematante deverá 
apresentar declarações ou carta de conexão direta com as operadoras, OI, 
Claro, Tim e Vivo ou cópia do contrato.   no dia do TESTE DE CONFORMIDADE E 
DESEMPENHO, conforme item 13. DA ANÁLISE TECNICA DA PROPOSTA e seus 
subitens. 

 
4) A licitação possui dois lotes: 

Lote 1 10310213821 - ENVIO DE MENSAGEM SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) 
Lote 2 10310213822 - ENVIO DE WHATSAPP PARA O TERRITÓRIO NACIONAL 
  

• Os lotes poderão ser arrematados por empresas diferentes? 
 

Esclarecimentos: SIM. 
5) Os lances serão realizados com base na soma dos dois lotes ou serão lances 

independente por lote? 
 
Esclarecimentos: Lance independente por lote, observando o cirtério de 
julgamento, disposto no EDITAL. 
 

6) ESPECIFICAÇÕES DETALHADA DO OBJETO 
• Reservar 5 (cinco) large account exclusivos aos CONTRATANTES; Reservar 1 

(um) large account exclusivo para cada Entidade; São 5(cinco) large account 
para SMS e 5(cinco) números para Whatsapp? 

 
Esclarecimentos:Serão 5 Large Account para o SMS e para Whatsapp. E para o 
Whatsapp os valores devem contemplar o cadastro de Templates, Sessão de 
atendimento de 24 horas e Notificações. 

 
7) O large accout utilizado para o SMS deverá ser idêntico em todas as operadoras? 

Esclarecimentos: SIM. 
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8) 10.8. A CONTRATADA disponibilizará os itens abaixo relacionados para atendimento 
e suporte técnico aos CONTRATANTES: d) Indicação de no mínimo 01 endereço 
referente à assistência técnica autorizada, sediada em Camaçari ou Região 
Metropolitana de Salvador. Poderá ser uma empresa com sede em Salvador? 
Esclarecimentos: SIM. Será aceito empresas com sede em Salvador. 
 

9) Qual o nome do fornecedor que executa o serviço no momento? 
Esclarecimentos: SIM. Será aceito empresas com sede em Salvador. 
 

10) O envio da documentação do item 10.1.2 do Edital poderá ser substituído pelo envio 
via e-mail de documentos com assinatura eletrônica? 
Esclarecimentos: Não será aceito o envio por e-mail. Deverá ser entregue 
conforme exigências constantes no Edital  
 

11) Qual a quantidade de usuários da plataforma web para o envio das mensagens SMS e 
WhatsApp? 
Esclarecimentos: A plataforma não deve possuir limites de cadastro de usuários 
web. Solicitamos que sejam observadas o Edital e o Termo de Referência, pois 
os envios serão realizados via integração, através de APIs, com o Sistema 
próprio da Prefeitura Municipal de Camaçari. 
 

 
Em 18/11/2020. 
 
 
Monique de Jesus Fonseca Senra 

Pregoeira da Compel 


