
 

FOLHA DE INFORMAÇÃO 
 
REFERENTE: PREGÃO Nº 249/2018 (PRESENCIAL) – COMPEL  
 
PROCESSO N.º: 01316.11.07.611.2018 
 
OBJETO: Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de uma 
plataforma de aceleração de receitas tributárias, a ser integrada aos sistemas que compõem 
o parque de soluções voltado à gestão tributária da Prefeitura Municipal de Camaçari, com o 
objetivo de ampliar a arrecadação através de ações e campanhas geradas a partir de dados 
das bases legadas. 
 
Em resposta ao pedido de Esclarecimento de empresa interessada em participar do Pregão 
em referência, informamos: 
 
Perguntas: 
 
 
“1. No item 7.9 estabelece que: “durante a operação, a CONTRATADA deverá disponibilizar 
equipe de atendimento para realização das campanhas e contatos pelos diversos canais. 
Esta equipe deverá estar disponível durante o horário administrativo do órgão”. No entanto, 
no item 11.8 estabelece como obrigação da Contratante “Disponibilizar recursos humanos 
necessários para realização de atendimento presencial e remoto”. Entendemos que os 
custos com recursos humanos para composição dos postos de atendimentos, instalações e 
infraestrutura será de responsabilidade da CONTRATADA, está correto nosso 
entendimento?” 
 
“2. No item VII – LOCAL DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO, estabelece que a execução dos 
serviços “Será realizada nas instalações da Contratada e implantada nas instalações da 
contratante”. No entanto, no item 17.3 informa que “A execução do serviço será no município 
de Camaçari”. Entendemos que os serviços serão implantados e executados numa central 
instalada nas instalações da CONTRATADA, está correto nosso entendimento?” 
 
“3. No item 2.2 do ANEXO III, onde são descritos canais de integração para campanhas 
criadas na plataforma, é correto afirmar que para efeito da prova de conceito são válidos 
apenas os canais "Whatsapp, e-mail, carta e chatbot", visto que ainda não existe um app 
através do qual possa ser integrado como canal de exibição?” 
 
“4. No item 3.6.3 do ANEXO III, intitulado "Insights para campanhas", é correto afirmar que a 
demonstração da capacidade de exibição de insignts não reflete de fato a entrega dos 
insights em si, sabido o fato de que estes virão apenas após a implementação da etapa de 
Machine learning, não inclusos no escopo da prova de conceito. Está correto nosso 
entendimento?” 
 
 
 

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI



Respostas: 
 

1. Sim, os trechos falam dos custos com Recursos Humanos – RH; 
2. Não, solução implantada na CONTRATANTE e a solução executada nas instalações 

da CONTRATADA; 
3. Não, pois será disponibilizado; 
4. Não, pois será demonstrado. 

 
Em 26/12/2018. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Aline Oliveira da Silva Almeida 
Pregoeira da COMPEL 


