
Em 26/10/2020 10:03, Ivo Silva escreveu:

Bom dia !

Em resposta aos ques onamentos realizados, esclareço que:

1 - Es mamos que o fluxo de mensagens recep vas será de até 10.000 mensagens/mês.

2 -Serão u lizados aproximadamente 40 scripts para o fluxo de atendimento.

3 -A plataforma deve ser compa vel com todos os sistemas operacionais.

4 - Por se tratar de uma Autarquia Federal, precisamos u lizar a API oficial do whatsap, desta
forma, só serão admi dos fornecedores oficiais ( ISV Terms, BSP Business Service Provider)

5- Admi remos implantações  e treinamentos de forma remota.

atenciosamente,

Ivo Silva

Auxiliar Administra vo

Bo

Às 08:35 de 26/10/2020, Neila Mota escreveu:

Prezados Bom Dia!

Seu e-mail está sendo encaminhado ao Setor Responsável para informações.

Sobre o Item 1, informo que a assinatura eletrônica é válida e pode ser u lizada na
assinatura dos documentos.

A ,

Neila Mota

Em 24/10/2020 07:26, Pregão | Smart NX escreveu:

Bom dia!
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Prezados(as),

Solicitamos os esclarecimentos do edital Pregão Eletrônico nº 04/2020.

1. Documentos com assinatura eletrônica serão considerados documentos
originais?

2. Qual a quan dade mensal de interações (sessões recep vas) do WhatsApp?

3. Qual a quan dade es mada de scripts da árvore de atendimento virtual?

4. Será exigido comprovação de parceria ou autorização para
comercialização/fornecimento do serviço de WhatsApp?

5. A Plataforma deve ter aplica vo para Android e iOS ou ser apenas
compa vel a esses sistemas operacionais?

6. A implantação poderá ser online?

Desde já agradecemos a atenção e aguardamos retorno!

*Maiko Albuquerque • Licitações*

* CALL CENTER • PBX IP • VOIP • DIGITAL • CHATBOT • VOICEBOT • HELPDESK  *

*32 3212-2119 | 32 99814-6600*

*Siga* @smartnx <h ps://www.instagram.com/smartnx_/>* | ** Acesse*
www.smartnx.com
Transformando, apoiando e encantando a forma de se relacionar com pessoas!

<h ps://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&
utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>
Livre
de vírus. www.avast.com
<h ps://www.avast.com/sig-email?utm_medium=email&utm_source=link&
utm_campaign=sig-email&utm_content=webmail>.
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