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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna público o ESCLARECIMENTO referente 
ao edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01: 2.2.3 Do Atendimento Humano Receptivo e Ativo 
i) Para fins de acompanhamento, a CONTRATADA deverá disponibilizar sistema para registro das 
ligações ativas, sistema esse que possa ser customizado pela CONTRATADA de acordo com as 
necessidades do Sistema Fiep; deverá também disponibilizar serviço de câmeras nas estações de 
atendimento, para acompanhamento à distância do CONTRATADO. 
Consideração: Para este momento de Contingência, será disponibilizada 01 câmera com visão da 
Operação qual a CONTRATADA pode acompanhar o dia-a-dia. 
RESPOSTA 01: Conforme edital, a necessidade da disponibilização do serviço de câmeras é para 
acompanhamento do serviço prestado, portanto o quantitativo de câmeras poderá ser reduzido desde que 
seja possível o acompanhamento por completo. 
 
PERGUNTA 02: 13. COMUNICAÇÃO DE DADOS 
13.1 O link de comunicação entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, deverá ser de uso exclusivo 
através de link ponto a ponto e provido pela CONTRATADA. 
Consideração: Para este momento de Contingência e sendo o portal SISTEMA FIEP WEB, dispensa o 
Ponto a Ponto e o Tráfego do 0800 6480088 pode ser utilizado a forma por VPN, ou direcionamento direto 
da Operadora. Também esclarecemos que normalmente as operadoras levam em torno de 40 dias para 
ativação do ponto a ponto de link com contratos de 12 meses. 
RESPOSTA 02: Entendemos que tal consideração não implica na elaboração da proposta de preços e 
que os serviços deverão ser prestados conforme edital. 
 
PERGUNTA 03: 21.1.12 Gestão de atendimento e relacionamento com o cliente: Sistema / aplicativo 
fornecido pela CONTRATADA a partir das necessidades mapeadas pela CONTRATANTE que possibilite o 
registro e geração de base de dados dos atendimentos realizados. Neste sistema deverão constar todos 
os registros de atendimento realizados, sendo base para os relatórios básicos de atendimento. 
Como não temos dimensionamento atualmente estamos determinando o numero 10 de PAs em 
atendimento e solicitamos favor estimar número de ativos e receptivos possíveis dentro 
desse número de PAs. 
Consideração: Pela descrição de todo escopo com a não realização de ATIVO aos Sábados, entendemos 
que o Sábado pode ser de acordo com baixa volumetria, desta forma colocamos em nossa proposta 
comercial a quantia de 03 PA´s Receptivas atendendo no horário das 09:00 às 14:00 h, conforme descrito 
no ítem 21.1.12 (tópico 5). 
RESPOSTA 03: Para a realização de ativo aos sábados, o número de PA’s poderá ser reduzido, desde 
que sejam cumpridas as metas de resultado estabelecidas em edital. 
 

 
Curitiba, 19 de setembro de 2018. 
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