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Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete às 14h00min, na sede do Serviço Social da 

Indústria e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em Curitiba/PR, a Comissão de Licitações do Sistema 

FIEP e sua Equipe de Apoio, deram início aos trabalhos de abertura da Reunião Pública que tem como intuito a 

EDITAL SESI/SENAI nº 723/2017 para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 

ESPECIALIZADO EM CONTACT CENTER. Registra-se a presença das empresas INTELECTO CONTACT 

CENTER, BACKOM TELECOM LTDA e SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. Iniciada a 

reunião pública, a Comissão de Licitação fez uma breve explanação sobre o Sistema Fiep, a área de compras e o 

objeto da intenção de contratação. Em seguida foi exposto a maneira de condução da reunião, onde iniciaremos 

com os questionamentos, abrindo para as considerações das empresas, e ao final deixando aberto para sugestões 

e considerações finais dos presentes. Após apresentação da Instituição os Srs: Josiane, Fabiano e Silvia, do 

Sistema FIEP explanaram no geral o que se espera do serviço a ser contratado. Sendo assim, iniciaram-se as 

perguntas: Há necessidade de abertura de consorcio? -Empresa BACKOM TELECOM LTDA: entende que é 

necessário tendo em vista a necessidade de contratação de pessoas. -Empresa: INTELECTO CONTACT 

CENTER: não tem necessidade de abertura de consorcio, já possui toda a estrutura -Empresa: SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: não se manifestou. 1) Qual o número de canais simultâneos na URA 

para atendimento baseado em nosso formato de operação? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM 

LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: deverá ser com base na volumetria 

estimada; arvore da URA, SLAs. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: deve 

informar a capacidade de canais para ampliação. 2) Qual o prazo necessário para iniciar a operação após a 

assinatura do contrato. Considerando integrações de telefonia, sistema, capacitação de pessoas, aplicação 

da URA, entre outras funções estruturantes? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: Empresa 

INTELECTO CONTACT CENTER: 0800 será entregue na central do fornecedor; verificar com a operadora da 

contratante (10 a 15 dias), algumas em até 3 dias. O custo da chamada é da contratante. 30 a 45 dias em 

integração sistêmica. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: escalonado; qual o 

tempo de integração com o CRM, só assim para poder dimensionar. 15 dias para treinamento; recrutamento; 30 a 

45 dias para colocar a operação no ar, (sem integração sistêmica).3) Como deve funcionar o processo de 

capacitação dos times de atendimento? Qual estrutura utilizada hoje no mercado para atender essa 

demanda? Plataforma online para adaptação do material de treinamento? Adaptação do conteúdo 

fornecido pelo Sistema FIEP para os padrões de treinamento para Call Center? Metodologia de treinamento 

específica para Call Center existente nos fornecedores? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: 

não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: o cliente possui uma área de treinamento para 

gerir, equipe para dispor o treinamento, na troca de atendente a contratada dará o treinamento. Conteúdo 

complexo: treinador exclusivo. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: 

treinamento teórico, laboratório para disposição para a pratica, auditoria para verificação do aprendizado no 

treinamento; aplicando inclusive avaliação. Treinamento inicial deve ser feito pela Contratante, a Contratada 

colocará equipe própria também, possui plataforma de conhecimento (plataforma EAD) onde a empresa coloca o 

conteúdo na sua “sala”. Treinador exclusivo: preço diferenciado. Treinadores compartilhados, não sendo exclusivo. 

4) Estão sendo definidos dois tipos de treinamento que caberá a futura contratada apresentar estrutura 

para atender essa especificação. Treinamento técnico operacional, voltado para sistemas, recursos 

tecnológicos, qualidade e técnica de atendimento. Treinamento estrutural: sobre os serviços do Sistema 

Fiep para garantir o conhecimento desejável para informação ao cliente.  Há outros tipos de treinamento 

que são disponibilizados por este mercado? Qual a periodicidade desejada para cada tipo de treinamento? 

É estabelecida pela contratada? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. 
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Empresa INTELECTO CONTACT CENTER:  Técnico operacional. Treinamento de vendas. Verificar se há 

pagamento no momento do treinamento. Os treinamentos devem estar previstos. A contratante deve indicar os 

dias de treinamento. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: treinar sobre técnica 

e produto, podem ocorrer variações sobre quais tipos de canais serão utilizados: chats, whatsapp... 5) Como a 

operação é sazonal, poderá haver aumento e diminuição de PA´s em meses intercalados como por 

exemplo: mês de janeiro 6 PA´s e mês de fevereiro 12 PA´s. Isso é possível atender de forma rápida? Qual 

o prazo de antecedência a ser informado para o aumento de PA´s?  Manifestações: Empresa BACKOM 

TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: Se já estabelecer a escala é 

ideal. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: mínimo 30 dias de antecedência. Se 

tiver uma escala é o ideal, para facilitar a gestão. 6) O Sistema Fiep irá exigir da futura contratada a NR17 

como parâmetros mínimos de trabalho. Quais outras normativas o mercado utiliza para regulamentar esta 

operação? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO 

CONTACT CENTER: NR17 Anexo II. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: 

Código de Ética. 7) É uma prática entre fornecedores de Call Center a realização de campanhas de 

motivação mensal? Se sim, é de responsabilidade da futura contratada o planejamento, a medição e os 

custos dessas ações? Manifestações: Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: Há uma campanha 

motivacional por disciplina e uma campanha ligada a produtividade, metas. Há ainda motivações em datas 

comemorativas. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: existem dois modelos: 

verba para campanha e verba partida pelo Contratante para somar. A Contratada tem um “mínimo” a incentivo.8) 

Os perfis desejados são: operador receptivo l operador ativo l supervisor l monitor de qualidade l instrutor 

de treinamento l gestor de contrato. Há algum outro perfil a ser considerado? Manifestações: Empresa 

BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: analista de 

planejamento de tráfego (cálculos e operações/escala). 20 PAs é uma operação pequena. Analista de TI para 

operações grandes. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: pode considerar um 

auditor. 9) Qual a prática de mercado quanto a supervisão? Quais os critérios que definem quando cabe um 

supervisor dedicado? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa 

INTELECTO CONTACT CENTER: Depende a complexidade. Normalmente é 1/15. Empresa SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: em média 1/30 – 1/20. 10) Qual o tipo de PA (Posição de 

atendimento) é mais adequado a operação proposta? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: 

não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: não se manifestou.Empresa SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: de 12 horas. 11) Há descritivos/pré-requisitos mínimos para cada 

um dos perfis abaixo? * Operador telemarketing RECEPTIVO * Operador telemarketing ATIVO *Supervisor 

*Monitor de qualidade  *Instrutor de treinamento *Gestor de contrato Manifestações: Empresa BACKOM 

TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: Operador ativo: formação 

acadêmica, depende do projeto e sua complexidade. Solicitar escolaridade mínima. Não há diferença de 

pagamento de salário em virtude da escolaridade. Certificação: instrutor de treinamento: formação em psicologia. 

Supervisor: ensino superior completo. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: 

conforme empresa INTELECTO CONTACT CENTER. 12) Há algum outro ponto que seja necessário 

especificar em relação estruturação do atendimento? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: 

não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: solicitar contingencia e redundância de 

infraestrutura. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: solicitar contingencia e 

redundância de infraestrutura. NIVEL DE ACORDO DE SERVIÇO 13) Para garantir uma gestão operacional 

satisfatória serão estabelecidas SLAS. Qual o % de ociosidade desejável para uma operação?  

Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT 
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CENTER: não se manifestou. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: 70% 

disponível para operação. Informa que o Contratante deve indiciar o nível de SLA para que possa ser cumprido. 

14) Quais outras SLA’s são utilizadas no mercado, para operações semelhantes a esta proposta? 

Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT 

CENTER: índice de tecnologia 99,5%. Responsabilidade da Contratada. Empresa SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: Responsabilidade da Contratada. 15) O demonstrativo do 

quantitativo de PA´s (Posição de atendimento) e os requisitos necessários para operação (perfis 

profissionais, infraestrutura, integrações, relatórios etc) são suficientes para precificação? Manifestações: 

Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: o 

Contratante deve solicitar as exigências mínimas das máquinas. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA LTDA: tipos de computadores e programas operacionais (definição da Contratante). Deve haver 

uma exigência mínima das máquinas. 16) Há algum outro ponto que seja necessário especificar quanto a 

parte de nível de acordo de serviço? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. 

Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: prazo de carência de 90 dias para começar a valer o SLA, prazo de 

aprendizagem. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: prazo de 90 dias de 

carência. INFRAESTRUTURA 17) A solução deverá suportar integração com o sistema de telefonia IP da 

CONTRATANTE (Cisco Call Manager), para que as ligações possam ser transferidas, sem custo, entre 

CONTRATADA E CONTRATANTE, em ambos os sentidos. Qual a melhor solução para essa integração? 

Vocês tem condições de atender essa exigência?  Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se 

manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: Sim. Verificar o “codec”. Empresa SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: Sim, mas depende da Contratante também. 18) Sistema integrado de 

telefonia. É possível a integração do sistema de telefonia ao CRM do Sistema Fiep? Devemos especificar 

essa integração? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO 

CONTACT CENTER: Sim. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: Sim, verificar 

qual o tipo de via (web, etc). 19) Os requisitos tecnológicos mínimos necessários que serão solicitados são: 

possuir arquitetura WEB, possuir compatibilidade com os sistemas operacionais Windows 7 ou superior, 

possuir compatibilidade com pacote Office 2010 ou superior, Segurança de rede. Estes requisitos são 

comuns no mercado, e de fácil cumprimento? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se 

manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: Sim. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA LTDA: Sim. 20) Como devemos especificar a parte de Hardware l Comunicação de dados l 

Requisitos de segurança?  Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa 

INTELECTO CONTACT CENTER: Sim, é necessário especificar. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA LTDA: Sim, é necessário especificar. 21) A futura contratada deverá manter conexão com 

sistemas e aplicativos hospedados nos servidores do Sistema Fiep, bem como hospedados no serviço de 

nuvem Microsoft Azure. Estes requisitos são comuns no mercado, e de fácil cumprimento?  Manifestações: 

Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: São 

requisitos comuns. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: não se manifestou. 22) 

Há algum outro ponto que seja necessário especificar quanto a parte de infraestrutura? Manifestações: 

Empresa BACKOM TELECOM LTDA:  Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: Empresa SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: especificar o tempo que a ligação ficará gravada (armazenadas). Qual 

forma que deverá ser gravada e encaminhada a ligação armazenada. Após encerrado o contrato como se dará 

esse “arquivo” de gravações. TI 23) Qual a forma mais usual de comercialização da plataforma tecnológica 

para o mercado? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO 

CONTACT CENTER: licenças de PA e de URA. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 
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LTDA: não se manifestou. 24) Está no escopo de atendimento? valor embutido na prestação e serviço? 

Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT 

CENTER: Sim. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: não se manifestou.25) Se 

for comercializada é anual ou mensal? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. 

Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: valor está embutido no valor PA. Empresa SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: não se manifestou. 26) É possível haver usuário 

concorrente/concomitante ou não? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. 

Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: concorrentes. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E 

INFORMÁTICA LTDA: não se manifestou. 27) Ferramenta de comunicação síncrona ou integração com 

alguma ferramenta de comunicação síncrona? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se 

manifestou. Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: não se manifestou. Empresa SOFTMARKETING 

COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: não se manifestou. 28) Como funciona a parametrização de 

relatórios ou painéis de gestão? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. 

Empresa INTELECTO CONTACT CENTER: existem vários relatórios que atendem a todos os SLAs. As demais 

necessidades deverão ser descritas. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA: 

complementou as informações da empresa INTELECTO CONTACT CENTER informando que as necessidades 

devem ser previstas. A empresa INTELECTO CONTACT CENTER sugere prazo para a Contratante informar a 

estimativa de horas de desenvolvimento. 29) Vocês possuem ferramenta de chat “on line” e “chat but” ou a 

Contratante deve dispor? Manifestações: Empresa BACKOM TELECOM LTDA: não se manifestou. Empresa 

INTELECTO CONTACT CENTER: Sim, temos. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA 

LTDA: Sim, temos e também whatsapp. Empresa SOFTMARKETING COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA LTDA 

questiona o local/capacidade/volume que deverão constar no Edital. A Comissão de Licitação faz as 

considerações finais e informa que a ata estará disponível no site www.sistemafiep.org.br/licitacao/html. Nada 

mais havendo a tratar, a Comissão de Licitações do Sistema FIEP encerra esta sessão, determinando a lavratura 

da ATA que vai por todos os presentes assinada. 
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