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O Sistema Fiep, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO II referente ao 
edital de licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01: Devemos considerar o fornecimento do link de voz? Se sim com quantos canais? 
RESPOSTA 01: Sim, a CONTRATADA deverá prever a entrega do meio de telecomunicação necessário 
para prover o serviço. Com relação aos canais, essa informação consta no próprio descritivo do edital, 
pedimos a leitura integral do mesmo. 
 
PERGUNTA 02: Para a VPN site-to-site podemos utilizar a internet ou necessário link L2L? 
RESPOSTA 02: O edital não exige o tipo de tecnologia a ser utilizada para a conexão VPN site-to-site, 
porém algumas características básicas precisam ser respeitadas para o pleno funcionamento dessa 
comunicação, como IP válido e velocidade suficiente para acomodar todos os agentes contratados 
 
PERGUNTA 03: Devemos ter compatibilidade apenas com o Microsoft Office ou devemos considerar a 
instalação do mesmo em todas as máquinas? 
RESPOSTA 03: O Microsoft Office precisa constar instalado nos computadores. 
 
PERGUNTA 04: API do WhatsApp, será business ou enterprise Oficial com o facebook? Se Oficial a 
mesma já existe ou DBM deverá registrar? 
RESPOSTA 04: A Fiep não possui o registro com a API do whatsApp, a contratada deverá prever a 
ferramenta e suas integrações conforme consta no item 10.3 do edital “A CONTRATADA deve ter 
plataforma omnichannel para implementação sem custo adicional para a CONTRATANTE. Paras as 
configurações de uso do canal de WhatsApp na plataforma, considerar uso do número de registro para o 
WhatsApp Business API da CONTRATADA, podendo futuramente ser alterado para número de registro da 
CONTRATANTE 
 
 
PERGUNTA 05: Será apenas 1 único canal com o WhatsApp ou haverá mais canais divididos entre 
células? 
RESPOSTA 05: No item 10.3 do edital, também citamos como se deve dar o atendimento e processo 
“Esta não deve ter limitação de licenças, com possibilidade de atendimento de 5 ou mais clientes 
simultaneamente e uso por diversos atendentes (também de forma simultânea) quantos tiverem na 
operação; Com capacidade para chatbot, mapeamento de URAs quantas forem necessárias; Mensagem 
de URA para recepção das mensagens, mesmo fora do horário do atendimento. Mesma funcionalidade de 
escutas telefônicas; Extração de relatórios estatísticos diversos, através de Dashboards (indicadores de 
quantidade, TMA, tempo total). Gerar arquivos dos atendimentos, se necessário; Histórico de conversas 
registrado para posteriores. 
 
PERGUNTA 06: Embora se trate de uma licitação, o Edital não faz exigência de garantia contratual 
(fiança, seguro, etc) e não detalha as condições. Esta exigência está dispensada neste edital?" 
RESPOSTA 06: Não existe exigência no edital de garantia contratual, fiança ou seguro. 
 
 
PERGUNTA 07: Conforme o Objeto e Valor Máximo da Licitação de R$ 5.500.000,00, em referência às 40 
PA´s para o prazo de 12 meses, temos os seguintes pedidos de esclarecimentos: 
A) No Valor máximo Unitário apresentado no Edital está em R$ 10.541,00, ao dividir o valor de R$ 
5.500.000,00 por 40 PAs e após por 12 meses, obtemos um valor unitário de R$ R$ 11.458,33; Essa 
diferença é para os custos de Telefonia e Comissionamento? 
RESPOSTA 07: Sim, o valor máximo da licitação inclui o valor fixo por PA, o valor de comissionamento e 
os custos de telefonia (ligações ativas) comprovados mensalmente pelo fornecedor. 
 
 



 
 
 

 

ESCLARECIMENTO II 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0425/2020 

 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

2 / 11

PERGUNTA 08: Considerando que o ítem - 1 especifica que o valor Máximo unitário da PA é R$ 
10.541,00, entendemos que este valor é a base para o leilão, contemplando apenas a parte Fixa do 
serviço de call center (excluindo todos os custos variáel com comissão e telefonia). Este entendimento 
está correto? 
RESPOSTA 08: Sim, o valor máximo unitário do PA contempla a prestação de serviço de Contact Center 
com todas as condições descritas no edital, excluindo os custos de telefonia e o valor de 
comissionamento. 
 
 
PERGUNTA 09: Especificamente o item 1.2 – Metas: 
Em maio está sendo considerado: 
Maio por/pa 
PJ 384000 19200 
PF 385280 19264 
C.1) Qual o ticket médio dos produtos que serão comercializados, para que possamos entender em 
quantidade, quanto será a meta por operador e para entender qual será a necessidade da quantidade de 
mailing? 
RESPOSTA 09: O portfólio de serviços do Sistema Fiep é extenso e complexo, não sendo possível neste 
momento definir o ticket médio tanto para os serviços PJ como para serviços PF, uma vez que não temos 
histórico deste tipo de operação. As estratégias de vendas serão definidas em conjunto com o fornecedor 
vencedor respeitando as metas definidas no edital. 
 
 
PERGUNTA 10: O atingimento do percentual da tabela da Rampa, será considerado 100% de entrega da 
meta? 
RESPOSTA 10: Para o primeiro mês de operação o atingimento de 100% da meta se refere a 25% do 
valor descrito no edital, para o segundo mês, 50%, para o terceiro mês 75% e, somente a partir do quarto 
mês, o valor de atingimento será de 100%. 
 
PERGUNTA 11: Conforme o ítem “2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
2.1. FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE”: 
“a. O atendimento receptivo personalizado no Contact Center deverá funcionar da seguinte forma: 
I. Operação para clientes Pessoa Física de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 20:00 e sábado das 08:00 
às 13:00. 
II. Operação para clientes Pessoa Jurídica de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 e sábados das 
08:00 às 13:00. 
Os horários determinados poderão ser modulados de acordo com a necessidade do Sistema Fiep, 
aplicando também para feriados Nacionais, Estaduais e/ou Municipais, bem como datas comemorativas 
que porventura caírem durante a semana serão avaliados pelo Sistema Fiep. 
b. O atendimento ativo deverá funcionar da seguinte forma: 
I. Operação para clientes Pessoa Física de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 21:00 e sábado das 09:00 
às 14:00. 
II. Operação para clientes Pessoa Jurídica de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00. 
Os horários determinados poderão ser modulados de acordo com a necessidade do Sistema Fiep, 
aplicando também 
para feriados Nacionais, Estaduais e/ou Municipais, bem como datas comemorativas que por ventura 
caírem durante 
a semana serão avaliados pelo Sistema Fiep.” 
Pergunta: Como não recebemos a curva para ajustar o dimensionamento teremos que ajustar as pessoas 
dentro das 20 PAs para cada serviço, porém, o serviço de PJ tem 1 turno de 6 horas e 1 turno de 4 horas, 
o que nos obrigará a sobrepor pessoas no mesmo horário e consequentemente precisaremos de mais 
PAs físicas. Nesse caso ao final do dia quando somarmos os logs teremos mais do que 20 PAs entregues, 
como iremos faturar isso? Podem exemplificar? 
RESPOSTA 11: Para o serviço de atendimento a PJ a quantidade estimada é de 20 PAs e os operadores 
devem prestar serviço conforme carga horária prevista para a categoria. O horário informado deve ser 
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respeitado para as ligações, no entanto o operador tem outras atividades descritas no edital que poderão 
ser executadas no restante do período. (ex.: envio de e-mails, chatbot, etc.). Caberá a empresa contratada 
a adequação da carga horária dos operadores de acordo com a quantidade de PAs definidos pelo Sistema 
Fiep. 

PERGUNTA 12: Item” 2.3. DO ATENDIMENTO ELETRÔNICO DA URA” - Unidade de Resposta Audível, 
não foi enviado especificação da URA nem quais integrações serão necessárias. Precisamos da Árvore da 
URA e Itens de integração para que a precificação e respectiva solução atenda a necessidade. 

RESPOSTA 12: O edital menciona no item 9,2 do Anexo I, que os troncos devem ser dimensionados 
conforme informação de volume de histórico que são apresentados no item 18 do Anexo I. 
 

PERGUNTA 13: Item “2.5 Do atendimento Ativo e Receptivo” 

subitem m. “Ter a disposição serviço de agendamento de visitas da equipe de vendas em seus clientes.” 
Entendemos que o serviço de agendamento poderá ser pelo call center, mas a visita física externa a 
clientes será feito por equipe da própria CONTRATANTE. Este entendimento está correto? 

RESPOSTA 13: Sim, o agendamento será realizado pelo operador do Contact Center e a visita fixa 
externa será realizada por um vendedor da equipe comercial do Sistema Fiep. 
 

PERGUNTA 14: Em toda descrição dos ERPS e CRM, não tem nenhum anexo com a especificação de 
integração necessária. Precisamos da respectiva descrição de todas as integrações necessárias para 
compor o tempo de implantação e respectivo orçamento. 

RESPOSTA 14: O processo de integração se dará conforme as necessidades do negócio com prazos 
acordados entre as partes. 
 

PERGUNTA 15: Item "10.6. REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATÓRIOS DA CONTRATADA, d) Segurança 
de rede, dados pessoais e da informação (implantação da LGPD)". Pergunta: Para quais aplicações e qual 
uso específico está se referindo a politica LGPD? 

RESPOSTA 15: A solicitação com relação a segurança e implementação de controles da Lei Geral de 
Proteção de Dados não está direcionada a aplicações, e sim dados pessoais. O edital direciona requisitos 
para a empresa vencedora atuar como “processador” de dados pessoais, autorizado pelo Sistema Fiep 
(controlador). Cabe salientar que, para a prestação de serviço ocorrer, o terceiro terá acesso a diversos 
dados pessoais autorizados pelo controlador. A LGPD explicita a corresponsabilização entre parceiros de 
negócio na segurança de dados pessoais, ou seja, cabe ao vencedor do edital apresentar requisitos 
mínimos de segurança de dados na infraestrutura e aplicações onde os dados de titulares controlados 
pelo Sistema Fiep são tratados. 
 
PERGUNTA 16: Item " 5. QUANTITATIVO DE CONTRATAÇÃO” 

5.1. QUANTITATIVO PARA OPERAÇÃO COM USO DE ATENDIMENTO HUMANO RECEPTIVO E 
ATIVO 

A CONTRATADA deve considerar uma equipe dedicada para Pessoa Física e outra equipe dedicada para 
Pessoa Jurídica O Sistema FIEP estima inicialmente a quantidade de 40 (quarenta) PAs para as duas 
operações (PF e PJ), porém o número de PAs para a operação deverá ser variável, considerando que 
teremos sazonalidade de demandas de campanhas durante todo o ano – podendo aumentar ou diminuir a 
quantidade de PAs estimada inicialmente, de acordo com a necessidade da operação, respeitando a 
disponibilidade orçamentária prevista para esta contratação. 

Pergunta: A operação poderá aumentar ou diminuir de acordo com a sazonalidade... com quanto tempo de 
antecedência seremos avisados? 

RESPOSTA 16: Sim, a operação poderá aumentar ou diminuir de acordo com a sazonalidade da 
demanda de serviços PJ e PF. A comunicação será realizada em tempo hábil para que o fornecedor possa 
contratar ou desligar os operadores que irão prestar o serviço. 



 
 
 

 

ESCLARECIMENTO II 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0425/2020 

 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

4 / 11

 
PERGUNTA 17: Item “5.2. DESCRITIVO DE EQUIPES” 

O que está sendo pedido é: 

PJ (ativo e receptivo) 

1 gerente 

1 coordenador 

2 supervisores 

1 monitor de qualidade 

PF (ativo e receptivo) 

1gerente 

1 coordenador 

2 supervisores 

1 monitor de qualidade 

A) Podem confirmar se este SPAM está correto? Em nosso entendimento ficaria um SPAM baixo, qual 
será o SPAM de Gestão em relação a quantidade de PAs/Agentes, considerando que a FIEP poderá em 
alguns meses não utilizar todas as 40 PAs, conforme descrito no Edital? 

RESPOSTA 17: O descritivo de composição de equipe apresentado no edital refere-se a equipe mínima 
necessária para a prestação de serviço ao Sistema Fiep. 
 

PERGUNTA 18: Em Relação ao Treinador, ficamos em dúvida se ele será exclusivo ou não, podem 
esclarecer? 

RESPOSTA 18: Não é obrigatório que o instrutor para treinamento seja exclusivo, no entanto é necessário 
que ele possa se dedicar no atendimento ao Sistema Fiep, considerando o portfólio extenso da instituição 
e a necessidade de treinamento constante da equipe de operadores. 
 
PERGUNTA 19: O Objeto descreve a PAs Fixas, mas conforme item "14.1. NÍVEIS DE SERVIÇOS 
(SLA)", as aplicações de penalidades disposta no item "15. PENALIDADES" geram um desconto 
significativo. Entendemos que quando existe a definição do volume fixas de PAs, o fornecedor não tem 
domínio para dimensionar e entregar os indicadores. 

A) Será enviado um forecast de volumes e planejado o Receptivo de acordo com este volume para 
atendimento aos SLA´s, (a exemplo 50 dias antes, 40 dias antes do mês de produção)? 

RESPOSTA 19: As penalidades estão definidas no item 15 e serão aplicadas de acordo com o volume de 
serviço prestado. 
 

PERGUNTA 20: Outro fator é a qual a quantidade de mailing (base que a FIEP enviará mensalmente para 
o fornecedor trabalhar)? O mailing virá enriquecido? 

RESPOSTA 20: O mailing será disponibilizado de acordo com a necessidade da operação, tanto PJ como 
PF e terá o acompanhamento do Sistema Fiep que irá ajustar o mailing de acordo com a necessidade. 
 
PERGUNTA 21: Item 6. DIMENSIONAMENTO 

A escala dos operadores é de responsabilidade da CONTRATADA, podendo esta sofrer alterações no 
intuito de garantir os níveis de SLA conforme demanda de atendimento e ou necessidade do 
CONTRATANTE, podendo esta inclusive sofrer sobreposição de posto de atendimento. Toda e qualquer 
alteração na escala dimensionada deverá ser aprovada pela CONTRATANTE. 

Consideração: Não temos como definir o dimensionamento sem a volumetria, bem como indicadores 
RESPOSTA 21: A estimativa do dimensionamento da operação foi apresentada no edital e poderá ser 
adequada juntamente com a Contratada de acordo com o andamento da operação. 
 



 
 
 

 

ESCLARECIMENTO II 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 2.0425/2020 

 

 
A.T.S 
CPL 

 
 

5 / 11

PERGUNTA 22: Item “9.1. “HARDWARE” - PARTE FÍSICA. 

Os microcomputadores devem ser dedicados para acesso aos sistemas do Sistema Fiep e devem 
obedecer aos requisitos mínimos de hardware e software (navegador web, etc.), atualizados, com menos 
de 24 meses de uso e que sejam compatíveis com as aplicações do Sistema Fiep;” 

Qual é a especificação técnica e quais são os requisitos mínimos? 

RESPOSTA 22: O descritivo é: Microcomputador desktop ou mini desktop com as seguintes 
configurações mínimas: Processador Intel Core i5 de 8ª Geração ou superior; Memória RAM de 8 GB ou 
superior; Unidade de armazenamento com SSD de 240 GB ou superior; Mouse; Teclado; Monitor de 19,5” 
ou superior. 
 
PERGUNTA 23: Item “9.2. SOLUÇÕES DE TELEFONIA (PABX/DAC)” 

A CONTRATADA deverá disponibilizar em seu ambiente, os terminais designados para o atendimento das 
chamadas originadas de todo Estado do Paraná; 

Os terminais deverão fazer parte de sistema DDR DIGITAL, com troncos dimensionados adequadamente 
para o recebimento das ligações telefônicas originadas no âmbito do estado do Paraná, conforme 
informações de volume 

histórico apresentando nesse edital. 

Os terminais receberão as chamadas supramencionadas por processo de redirecionamento de ligações a 
ser viabilizado pelo Sistema Fiep através do número 0800 648 0088, podendo o Sistema Fiep acrescentar 
outros de sua 

propriedade; 

Caso o Sistema Fiep decida por nova forma de atendimento para as chamadas, deverá informar à 
CONTRATADA com prazo de 10 (dez) dias de antecedência para que sejam feitas as adequações 
necessárias. 

Qual a volumetria mensal histórica dessa entrada? 

RESPOSTA 23: O histórico que temos foi informado no item 18 do Anexo I do Edital. Não possuímos 
outros dados de histórico uma vez que esta operação é nova para o Sistema Fiep e será construída 
juntamente com o fornecedor. 
 
PERGUNTA 24: Item “10.2. SISTEMAS DE TELEFONIA” 

A) No Primeiro parágrafo - Não há descrição sobre o que são as integrações que serão necessárias; 

B) Terceiro parágrafo – Desenvolvimento de front end – não há descrição do que se espera deste 
FrontEnd; 

C) Último parágrafo – qual a aplicabilidade do celular? Quantos serão necessários? O que espera que a 
operação use. Quanto ao risco de vazamento de informação, a Fiep irá assumir esse risco? 

RESPOSTA 24: A e B –  O edital deixa em aberto essa questão de integração para que CONTRATANTE 
E CONTRATADA possam definir, no momento oportuno, possibilidades de integração que venham a 
facilitar a operação dos agentes, como por exemplo um front-end integrado ao CRM da CONTRATANTE 
que traga informações detalhadas dos chamadores, mas não limitando-se a isso. 
C – O celular será utilizado para as operações de WhatsApp uma vez que é necessário ter o chip para 
utilização do WhatsApp Web. A quantidade será dimensionada de acordo com o tamanho da operação. A 
segurança da informação deve ser garantida por meio dos programas internos de segurança do 
fornecedor. 
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PERGUNTA 25: Item “10.4. AGENTE DIGITAL”: 

Está sendo pedido um atendimento de robô utilizando IA, porém, é muito amplo sem especificar qual o tipo 
de serviço será prestado não tendo como definir a quantidade de integração e com quais sistemas será 
realizada a integração. 

A) Qual a quantidade desse serviço, para que possamos definir a quantidade de robôs que serão 
necessários? 

B) Será realizado atendimento ativo ou receptivo? 

C) Em qual plataforma deverá ter o robô, telefone, whats ou chat? 

D) Como será faturado o serviço de atendimento via robô, visto que ele não está previsto dentro do preço 
fixo unitário da PA 

RESPOSTA 25: A) A quantidade será dimensionada de acordo com o tamanho da operação. 
B) Será utilizado para o atendimento tanto ativo como receptivo. 
C) O atendimento de robô deverá contemplar todas as plataformas citadas no edital. 
D) O custo fixo do PA compreende todos os requisitos previstos no edital. 
 
PERGUNTA 26: Item “10.8. COMUNICAÇÃO DE DADOS” 

Favor especificar: 

A) qual o tamanho da banda mínima? 

B) O acesso pode ser por uma VPN ou obrigatoriedade de um link ponto-aponto? 

RESPOSTA 26: A) O edital não faz exigência de banda mínima, ficando a critério da CONTRATADA, 
devendo a mesma entregar um link com qualidade suficiente para acomodar todos os agentes 
contratados, respeitando os níveis de SLA descritos em edital. 
B) O edital deixa claro que a comunicação entre CONTRATANTE E CONTRATADA será realizada via 
VPN site-to-site, através de link internet dedicado e redundante. 
 
PERGUNTA 27: Item "12.9. PESQUISAS", não existe especificação, modo de execução, questionário ou 
qualquer fator que possa embasar um projeto. Ainda em observação ao valor teto: 

A) "O item 12.9 PESQUISAS", será pago à parte ou considerado dentro do valor global do objeto? 

B) Entendemos que não se pode contemplar isto no preço da PA sem ter o escopo mínimo da pesquisa a 
ser realizada (premissas da pesquisa) 

C) O resultado da pesquisa deverá ser finalizado até a análise, tendo a necessidade de comprovação 
técnica que já tem experiencia ou modelos de pesquisas implementados no mercado? 

RESPOSTA 27: A) O item 12.9 do Anexo I do Edital, sobre pesquisa, deve ser contemplado dentro do 
valor fixo da operação por PA. 
B) A pesquisas serão realizadas com objetivo de avaliar as ferramentas utilizadas pelo Contact Center, 
para aprimorar a operação e aumentar a chance de efetividade. O escopo de cada pesquisa será definido 
em conjunto com o fornecedor, de acordo com as premissas apresentadas nos itens A e B do item 12.9 
deste Edital. 
C) O edital não exige comprovação de experiência na aplicação de pesquisas, mas espera-se que o 
fornecedor tenha conhecimento mínimo que viabilize a prestação deste serviço. 
 

PERGUNTA 28: Tem que apresentar Atestado de Capacidade Técnica, fornecido por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, declarando que a licitante prestou, a contento, serviços de coleta de dados? 

RESPOSTA 28: O atestado deve ser apresentado conforme descrito no item 4.1 B do Anexo II o Edital. 
 

PERGUNTA 29: Tem que apresentar relatório ou produto técnico equivalente que comprove a realização 
de estudo de abrangência igual ao da licitação na fase de Habilitação? 

RESPOSTA 29: Por gentileza, informar a qual item no Edital se refere este questionamento. 
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PERGUNTA 30: Tem que apresentar Declaração de que detém os recursos e soluções para realizar as 
entrevistas? 
RESPOSTA 30: Os documentos exigidos para proposta e habilitação estão descritos em edital. 
 
PERGUNTA 31: Tem que ter Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características, 
quantidades e prazos compatíveis com o objeto da licitação, por período no mínimo igual ao do contrato? 
RESPOSTA 31: Os documentos exigidos para proposta e habilitação estão descritos em edital. 
 
PERGUNTA 32: Os atestados tem que ser de serviços concluídos no máximo a 2 anos? 
RESPOSTA 32: O atestado deve ser apresentado conforme descrito no item 4.1 B do Anexo II o Edital, 
não há limitação de data. 
 
PERGUNTA 33: Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de sua atividade 
econômica principal ou secundária especificadas no contrato social vigente? 
RESPOSTA 33: O atestado deve ser apresentado conforme descrito no item 4.1 B do Anexo II o Edital. 
 
PERGUNTA 34: A pesquisa feita com clientes do Sistema Fiep (PF e PJ) para entendimento de qual o 
melhor canal de comunicação com eles, objetivando satisfazer as preferências desses clientes tem que 
comprovar tentativa obtenção de resposta de pelo 95% dos atendimentos receptivos em cada canal? 
RESPOSTA 34: A pesquisa deve ser com base nas premissas do item 12.9 do Anexo I do Edital. O que 
não está descrito neste item não é exigência do Edital. 
 
PERGUNTA 35: Quem determina a amostra e a margem de erro da pesquisa de mercado? 
RESPOSTA 35: A pesquisa deve ser com base nas premissas do item 12.9 do Anexo I do Edital. O que 
não está descrito neste item não é exigência do Edital. 
 
PERGUNTA 36: A pesquisa de mercado deve ter cliente e não clientes em que proporção? 
RESPOSTA 36: A pesquisa deve ser com base nas premissas do item 12.9 do Anexo I do Edital. O que 
não está descrito neste item não é exigência do Edital. 
 
PERGUNTA 37: Enquanto a pesquisa estiver em andamento quantos flash reports devem ser gerados 
com os principais pontos do estudo? 
RESPOSTA 37: A pesquisa deve ser com base nas premissas do item 12.9 do Anexo I do Edital. O que 
não está descrito neste item não é exigência do Edital. 
 
PERGUNTA 38: Quem confecciona o questionário, a Fiep ou o fornecedor? 
RESPOSTA 38: O escopo da pesquisa será definido em conjunto com o fornecedor. 
 
PERGUNTA 39: Tem que apresentar sugestão de questionário para as duas pesquisas durante a fase de 
Habilitação? 
RESPOSTA 39: A documentação necessária para habilitação está detalhada em edital. 
 
PERGUNTA 40: Item “13.1. DA CONTRATAÇÃO” 

Os níveis salariais mínimos a serem efetivamente praticados devem levar em consideração o atendimento 
aos requisitos de formação, a importância do nível de qualificação dos profissionais para o fiel 
cumprimento dos níveis de serviços estabelecidos neste documento e a busca por um baixo nível de 
rotatividade; 

A) O nível exigido do operador direciona para um salário maior do que um operador de call center de 
outras atividades? Se sim, qual seria o % a ser aplicado? 
B) Em relação aos Agentes, Perfil, podem descrever a função/atividade? 
RESPOSTA 40: A) O salário do operador de Contact Center deve ser adequado ao valor praticado no 
mercado, estando também adequado ao valor unitário fixo de PA a ser proposto pelo fornecedor. 
B) Todos os perfis profissionais para atendimento ao escopo do Edital estão descritos no item 13.3 do 
Anexo I do Edital. 
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PERGUNTA 41: Item “13.2. DOS TREINAMENTOS” 

O descritivo estabelece o treinamento inicial de formação com assuntos relacionados ao call center (20 
horas), mas não cita o tempo e conteúdo para treinamento dos produtos e serviços a serem vendidos. 

A) Quanto tempo de treinamento paras isto está sendo alocado? Ou está incluso dentro da carga horária 
de 20 horas? 

B) Ainda sobre treinamento inicial de formação, entendemos que ele ocorrerá após a assinatura 
contratual, antes da operação entrar em funcionamento e também já sendo remunerado pelo valor da PA 
fixa estabelecida, de acordo com o número de dias dispensado para esta atividade. 

Este entendimento está correto? 

C) Qual a carga de horas a ser considerada para reciclagens? 

RESPOSTA 41: A) Não está incluso na carga horária de 20 horas o treinamento sobre os serviços do 
Sistema Fiep. As cargas horárias destes treinamentos serão definidas em conjunto com o fornecedor 
dependendo da complexidade de cada serviço. 
B) Após a assinatura do contrato e a implementação da operação, e partir do momento em que os 
profissionais destinados a esta prestação de serviço estejam contratados e disponíveis para atendimento à 
Contratante, o serviço passará a ser remunerado.  
C) As cargas horárias destes treinamentos serão definidas em conjunto com o fornecedor dependendo da 
complexidade de cada serviço. 
 
PERGUNTA 42: Item “13.6. GESTÃO OPERACIONAL” 

Otimização de recursos disponíveis (tempo e pessoas) distribuindo as atividades previstas neste edital, de 
maneira que evite a ociosidade superior a 70%. (índice baseado em fundamentação teórica); Supervisão e 
Gestão dedicada da célula do Sistema Fiep; Relatórios semanais de acompanhamento para avaliar nível 
de ociosidade e produtividade da célula. 

A) Tanto o dimensionamento para o receptivo quanto para ativo não foi repassado pela Contratante, não 
temos como garantir o tempo produtivo sem avaliar a volumetria e o capacity necessário, assim como a 
quantidade de mailing que será enviado 

RESPOSTA 42: O dimensionamento da operação (Pessoa Física e Pessoa Jurídica) poderá ser sugerido 
pelo fornecedor de acordo com solicitação do Sistema Fiep se for necessário. 
 
PERGUNTA 43: Item “15. PENALIDADES” 
O modelo de contratação prevê a quantidade fixa de PAs para os atendimentos receptivo e ativo e não 
temos a volumetria de chamadas que acontecerá em cada uma das células, sendo assim, não podemos 
nos comprometer com o NS estipulado nem os % de abandono no atendimento humano. 
Portanto, não são itens de aplicação de multa. 
RESPOSTA 43: As penalidades serão aplicadas conforme o item 15 do Anexo I do Edital 
 
PERGUNTA 44: Item “7. Forma de pagamento do ANEXO II” 
Como serão faturadas as PAs, não estando claro como será contabilizado: 
A) Atendimento digital – não há valor previsto? 
B) Pesquisa – não há valor previsto? 
Pergunta: O valor da PA fixa contratada será apurada pelo número de PAs contratadas x valor unitário. 
Para o custo de telefonia, o valor apurado no relatório demonstrativo. A comissão de acordo com o %de 
atingimento de meta. Contudo, não tem a especificação da forma de cobrança a Pesquisa e do Agente 
digital, visto não ter as respectivas especificações. 
Qual o critério para cobrança desses 2 itens adicionais (Pesquisa e Agente Digital)? 
RESPOSTA 44: A e B – Todas as exigências técnicas previstas no Edital devem estar contempladas no 
valor da remuneração fixa por PA. Somente a comissão e os custos com telefonia serão apurados à parte. 
 
PERGUNTA 45: Quem será responsável pelo fornecimento pelo número de whatsapp e qual será a 
quantidade? 
RESPOSTA 45: O fornecimento do número do celular será do Sistema Fiep. A quantidade será 
dimensionada de acordo com o tamanho da operação. No item 10.3 do edital, também citamos como se 
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deve dar o atendimento e processo “Esta não deve ter limitação de licenças, com possibilidade de 
atendimento de 5 ou mais clientes simultaneamente e uso por diversos atendentes (também de forma 
simultânea) quantos tiverem na operação; 
 
 
PERGUNTA 46: Qual a necessidade de fornecimento de aparelhos celular com chips aos operadores da 
central? 
RESPOSTA 46: O celular será utilizado para as operações de WhatsApp uma vez que é necessário ter o 
chip para utilização do WhatsApp Web. 
 
PERGUNTA 47:Favor ratificar o entendimento de que todos os funcionários alocados na operação da 
FIEP  deverão ser exclusivos, jamais podendo ser compartilhados com eventuais outras operações que a 
futura contratada possua (inclusive coordenação e gerência) e, portanto, deverão estar previstos na sua 
totalidade e em seu custo integral na planilha detalhada de custos da licitante arrematante. 
RESPOSTA 47: A necessidade técnica e estrutural para atendimento do escopo do edital está descrito no 
item 5.2 do Anexo I do Edital. 
 
PERGUNTA 48: Todos os softwares necessários para desenvolvimento do projeto podem ficar em nuvem 
(cloud computment)? 
RESPOSTA 48: O edital não faz qualquer menção com relação a localização (nuvem ou local) e sim a 
uma série de características técnicas que deverão ser atendidas para o completo atendimento do serviço. 
 
PERGUNTA 49: O pagamento da telefonia (contrato junto a operadoras de telefonia) necessária para 
atendimento do objeto do edital, atendimento receptivo será de responsabilidade da Contratante, bem 
como o ativo será de responsabilidade da contratada contudo objeto de reembolso pela contratante. Está 
correto nosso entendimento? 
RESPOSTA 49: Sim, conforme descrito no item 2.9 do Anexo I do Edital. 
 
PERGUNTA 50: Há a necessidade de fornecimento de troncos de telefonia? Em qual quantidade? Serão 
de responsabilidade da Contratante ou da Contratada? 
RESPOSTA 50: A CONTRATADA é responsável por prover o meio de telecomunicação necessário para a 
completa prestação do serviço. Com relação aos canais, essa informação consta no próprio descritivo do 
edital, pedimos a leitura integral do mesmo. 
 
PERGUNTA 51: O link de internet necessária para atendimento do objeto do edital, será de 
responsabilidade da Contratante ou da Contratada? Quantos megas serão necessários? 
RESPOSTA 51: A CONTRATADA é responsável por prover o meio de telecomunicação necessário para a 
completa prestação do serviço. Com relação a banda mínima, o edital não faz essa exigência, ficando a 
critério da CONTRATADA, devendo a mesma garantir a entrega de um link com qualidade suficiente para 
acomodar todos os agentes contratados e respeitando os níveis de SLA descritos em edital. 
 
PERGUNTA 52: Poderão ser utilizados mecanismos de Inteligência Artificial? 
RESPOSTA 52: Sim, conforme item 10.4 do Anexo I do Edital 
 
PERGUNTA 53: A FIEP informa a necessidade de fornecimento de link SIP, contudo informa também que 
a conexão será lan to lan (item 10.8. do TR). Assim, favor informar se deverão ser fornecidos somente 
links lan to lan ou também SIP? E  de quantos megas? 
RESPOSTA 53: O edital não faz nenhuma exigência por conexões do tipo lan-to-lan, e sim por link de 
internet dedicado e redundante. 
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PERGUNTA 54: Questionamos a utilização de Turnover como forma de nivelamento do serviço, uma vez 
que fere a gerência e gestão dos empegados da futura contratada. O objeto da presente contratação são 
os serviços prestados, e não o pessoal efetivamente. Caso fosse essa a intenção, o processo de 
terceirização não seria o caminho correto. Dessa forma, questiona-se sobre a exclusão do presente item 
do certame. Alternativamente, caso não seja de Vosso Entendimento, questiona se no item serão 
contabilizados somente os desligamentos sem justa causa, pois são os únicos que a contratada tem 
gestão efetiva, na medida em que contabilizar todos os desligamentos, contando inclusive com os 
desligamentos voluntários por parte dos empregados, significa conferir cumprimento ou descumprimento 
do contrato à sorte de escolhas e oportunidades pessoais de cada empregado. 
RESPOSTA 54: A questão de Turnover se torna essencial para o bom andamento da prestação do 
serviço, uma vez que Turnover em nível elevado acarreta prejuízos para operação, levando em conta que 
toda vez que houver novas contratações há necessidade de reaplicar novos treinamentos. 
 
PERGUNTA 55: A partir de qual momento a CONTRATADA passará a ter direito à remuneração? O 
período de treinamento será remunerado? 
RESPOSTA 55: Após a assinatura do contrato e a implementação da operação, e partir do momento em 
que os profissionais destinados a esta prestação de serviço estejam contratados e disponíveis para 
atendimento à Contratante, o serviço passará a ser remunerado. 
 
PERGUNTA 56: Em diversos momentos o edital e TR especificam que a contratante irá fornecer CRM. 
Contudo em outros, informa que a contratada deverá fornecer Front End. Assim, favor informar se a 
contratada também deverá fornecer sistema de CRM? 
RESPOSTA 56: Resposta: O CRM será fornecido pelo Sistema Fiep. 
 
PERGUNTA 57: Favor ratificar o entendimento de que o item 7.4 do edital não impede que, caso seja 
necessário, a futura contratada venha a abrir nova filial para execução do objeto, sendo suficientes na 
etapa de habilitação o encaminhamento dos documentos de sua matriz. 
RESPOSTA 57: O entendimento está correto, visto que a futura filial ainda será criada.  

 
PERGUNTA 58: Favor ratificar o entendimento que, conforme disposto no item 5.2 do TR, tanto a equipe 
de operadores receptivos e ativos quanto a equipe de gestão que compõe: 2 supervisores dedicados em 
tempo integral na operação; monitor de qualidade dedicado; coordenador de operação; gerente de 
operação; deverão atuar de forma EXCLUSIVA na operação da FIEP, ou seja, em momento algum 
poderão ser compartilhados com eventuais outras operações que a futura contratada possua. 
RESPOSTA 58: A necessidade técnica e estrutural para atendimento do escopo do edital está descrita no 
item 5.2 do Anexo I do Edital. 
 
PERGUNTA 59: Favor ratificar o entendimento de que será necessária a contratação de 4 supervisores, 2 
para PJ E 2 PARA PF (contemplando receptivo e ativo)? 
RESPOSTA 59: A necessidade técnica e estrutural para atendimento do escopo do edital está descrita no 
item 5.2 do Anexo I do Edital. 
 
PERGUNTA 60: O coordenador pode ser apenas 1 para PJ e PF? 
RESPOSTA 60: A necessidade técnica e estrutural para atendimento do escopo do edital está descrita no 
item 5.2 do Anexo I do Edital. 
 
PERGUNTA 61: a) Solicitamos fornecer dados da volumetria, com a abertura mês a mês, dos últimos 12 
meses dos atendimentos receptivo, ativo e digital? 
b) Qual o TMA histórico para o atendimento receptivo, digital e para o ativo? 
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c) Poderia compartilhar conosco o intraday dos últimos 3 meses? 
d) Poderia compartilhar conosco a intrahora dos últimos 3 meses? 
e) Qual o volume de minutos provisionado por mês para o serviço de atendimento ativo? 
RESPOSTA 60: (A ao E) O histórico que temos foi informado no item 18 do Anexo I do Edital, com a 
ressalva de que este histórico é com base na operação atual de atendimento Pessoa Física e não pode 
servir de base para a nova operação proposta. O escopo do Edital em questão é diferente em vários 
aspectos, principalmente por ter o foco em vendas para Pessoa Física e Jurídica e, para este processo, 
não possuímos outros dados de histórico uma vez que esta operação é nova para o Sistema Fiep e será 
construída juntamente com o fornecedor. 

Curitiba, 24 de março de 2021. 

 
Atenciosamente, 

 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO DO SESI/SENAI 


