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Continua... P5: Esse serviço de “qualidade do atendimento”, será feito pelo supervisor de
atendimento, isso? Item 3.4 informa – “Realizar gravação dos atendimentos, organizando por data
e hora de chamadas atendidas e realizadas, disponibilizando, quando solicitado, o material para
Gramadotur “, onde com isso ficamos com a dúvida: P: Pelo que foi entendido, essas gravações
devem ser disponibilizadas para a Gramadotur, quando forem solicitadas previamente, isso? Isso
nos faz entender que não é necessário que as gravações sejam obrigatoriamente disponibilizadas
de forma “on-line”, seria isso? Item 3.5 informa – “Realizar implementação, a qual consistem em:
adaptação da estrutura de software, hardware; adaptação da plataforma tecnológica para a nova
operação; horas de treinamento; geração dos scripts de respostas; adaptação do telecontrol;
criação do manual de gestão do processo e outros “, onde com isso ficamos com as dúvidas: P1: Ao
ler todo esse item ficamos com a dúvida se o sistema de registro de atendimentos, ou comumente
chamado de CRM, já seria disponibilizado pela Gramadotur? Esse sistema será o Telecontrol, isso?
P2: Se sim, esse sistema será disponibilizado de forma Web ou instalável nos computadores da
CONTRATADA? P4: Caso a P1 seja negativa, a CONTRATADA precisará disponibilizar sistema CRM
próprio para uso da Gramadotur?

Resposta: P5: A qualidade no atendimento diz respeito a atenção, cordialidade, educação e outros itens relacionados ao tratamento com o cliente, e deverá ser realizado por
todos os funcionários sem distinção. Item 3.4 P: Entende-se que as gravações devem ser realizadas e disponibilizadas quando posteriormente solicitadas pela Gramadotur em
mídia digital. Item 3.5 P1: O sistema a ser utilizado deverá ser totalmente disponibilizado pela empresa contratada. P2: O sistema será disponibilizado pela contratada. P4:
Não será necessário disponibilizar o sistema para uso da Gramadotur. Porém, se fará necessária a utilização do sistema para a elaboração de relatórios conforme consta o item
3, do Projeto Básico, e seus subitens.
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Prezados, Solicitamos esclarecimentos abaixo: ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS Item
1.1 e 1.2 informa – “Quantidade de 04 postos de Atendimento, Diário / 50 “ e o item 2.1 e 2.2
informa – “Quantidade de 04 postos de Atendimento, Diário / 81 “ onde com isso ficamos com as
dúvidas: P1: Pelo que entendemos, no item 1.1 e 1.2 referem-se à 04 Postos de Atendimento,
atendendo 50 requisições por dia, sejam telefônicas ou por e-mail, isso? P2: E nos itens 2.1 e 2.2
referem-se à 04 Postos de Atendimento, atendendo 81 requisições por dia, sejam telefônicas ou
por e-mail, isso? ANEXO 06 – PROJETO BÁSICO Item 3.3 informa – “Prestar serviços de
telemarketing receptivo e também ativo – quando necessário – incluindo planejamento, controle e
gestão de operação e qualidade de atendimento, manutenção e suporte; “, onde com isso ficamos
com as dúvidas: P1: Ao se referirem a “serviços de telemarketing receptivo”, esse serviço será
feito através de um número 0800 ou um número fixo de Gramado, código 54? P2: Esse receptivo
caso seja através de um 0800, será recebível em todo território nacional (Brasil), apenas no estado
do Rio Grande do Sul (DDDs 51, 53, 54 e 55) ou apenas no DDD de Gramado (54)? P3: Esse receptivo
caso seja através de um número fixo de Gramado, código 54, receberá de todo Brasil, todo RS ou
apenas código 54? P4: Esse serviço ativo, será feito de qual forma? Através de um Mailing (lista) de
telefones recebido através da GRAMADOTUR para que a central da CONTRATADA faça as ligações
para os clientes específicos dessa listagem? Ou será feito manualmente, através das demandas
diárias de possíveis contatos que surjam ao decorrer do trabalho? Ou será feito através de um
serviço de Callback, onde pode ser feito de diversas formas, por exemplo, ao cliente ligar para a
central da GRAMADOTUR, caso não seja atendido, esse sistema de Callback reconhece a chamada
abandonada e retorna para o cliente abandonado, “jogando” esse atendimento para uma
atendente disponível através de um discador automático de chamadas?

Resposta: ANEXO 02 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS - Item 1.1 e 1.2 P1: De acordo com o proposto entende-se que a unidade de medida a ser utilizada é a quantidade de
diárias e dessa unidade serão utilizadas 50 diárias, ou seja, o serviço será realizado durante 50 dias, e a quantidade de e-mails e/ou ligações a serem respondidas/atendidas
será de acordo com a demanda sem restrições de quantidade. P2: De acordo com o proposto entende-se que a unidade de medida a ser utilizada é a quantidade de diárias e
dessa unidade serão utilizadas 81 diárias, ou seja, o serviço será realizado durante 81 dias e a quantidade de e-mails e/ou ligações a serem respondidas/atendidas será de
acordo com a demanda sem restrições de quantidade. ANEXO 06 – PROJETO BÁSICO Item 3.3 P1: De acordo com o item 5.4 do Projeto Básico (conforme abaixo), a empresa
contratada deve disponibilizar as linhas telefônicas. Esse serviço pode ser de acordo com o que a empresa dispõe, independente se for 0800, DDD 54 ou outro DDD. Item 5.4
P2: O serviço deverá estar ativo para receber ligações de todo o território nacional e possivelmente recebimento de ligações internacionais. P3: O serviço deverá estar ativo
para receber ligações de todo o território nacional e possivelmente recebimento de ligações internacionais. P4: O serviço ativo deverá ser feito de acordo com as demandas
que surgirem no dia a dia.
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17:23 Esclarecimentos 24/07/2019 - 08:31 Prezados, Solicitamos esclarecimentos em anexo. Obrigada.

Resposta: Solicitação de esclarecimento sem arquivo anexado.
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Prezados, 1.As instalações deverão obrigatoriamente ser em Gramado, ou os serviços poderão ser
executados de outros municípios? 2.Os custos de telefonia, serão de responsabilidade da
Contratada ou Contratante? 3. Qual a duração dos treinamentos? Estes serão remunerados? 4. A
disputa será eletrônica ou presencial (citado no modelo de proposta)? 5. Quanto a tecnologia, há
necessidade de fornecimento de CRM? Obrigada.

Resposta: Segue abaixo informações recebidas do setor solicitante: 1. Não, as instalações podem ser em outro município. 2. Da contratada. 3. Os treinamentos não serão
remunerados, e não há previsão de duração até o momento. 4. Trata-se de pregão eletrônico. 5. Há necessidade de fornecimento de informações conforme item 3 do projeto
básico, juntamente com os seus subitens.
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Pedido de Esclarecimento
/ Pregão Eletrônico
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Bom dia, A/C AUTARQUIA MUNICIPAL DE TURISMO GRAMADOTUR, PREGÃO ELETRÔNICO N.º
011/2019 Segue anexo pedido de esclarecimento. Atenciosamente,
Arquivo Anexo: PedidoDeEsclarecimento

Resposta: • As empresas que não possuem cadastro junto a Gramadotur devem atender ao item 7.4 do instrumento convocatório para fins de habilitação, devendo enviar a
documentação na forma do item 7.2. Para realizar o cadastro antecipado, é necessário fazer o download do formulário de cadastro na página
www.gramadotur.net.br/licitacoes, preenche-lo e enviar junto com a documentação ali exigida para a sede da Gramadotur. • Referente ao item 5.5.1.1: a informação se
refere à não interrupção na prestação de serviço, no sentido de escalas de trabalho que possam atender de maneira ininterrupta no horário entre 10h e 20h. • Referente ao
Anexo 2: Conforme especificado na planilha entende-se que a unidade é a forma como o serviço será considerado e a quantidade se refere à quantas unidades serão
necessárias. No caso da tabela os dados se referem a 50 diárias em quatro postos de atendimento, 50 diárias de 01 supervisor e assim sucessivamente.




