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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: Será admitida a subcontratação da estrutura física, onde será instalada a Central de Atendimento? 
RESPOSTA 01:  Conforme itens 14.3 e 14.4 do preâmbulo do edital: 
14.3 Não será possível a subcontratação total do objeto deste certame. 
14.4 A subcontratação parcial dependerá de pedido expresso motivado da contratada e da prévia autorização pelo 
Sistema Fiep.  
 
PERGUNTA 02: Qual a média de ligações simultâneas por canal? 
RESPOSTA 02: 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. 
 
PERGUNTA 03: Os E1's necessários serão fornecidos pela CONTRATANTE? 
RESPOSTA 03: Não entendemos a pergunta. 
 
PERGUNTA 04: O encaminhamento das Chamadas será via SIP TRANKING? 
RESPOSTA 04: O encaminhamento de chamadas entre CONTRATADA E CONTRATANTE (em ambos os sentidos) 
se dará via SIP TRUNK. 
 
PERGUNTA 05: O link será disponibilizado e enviado pela CONTRATANTE via SIPTRUNK? 
RESPOSTA 05: A CONTRATADA é responsável por prover todo e qualquer meio de telecomunicação que seja 
necessário para a completa prestação do serviço. 
 
PERGUNTA 06: Qual o tipo de sinalização - SIP, R2 ou ISDN? 
RESPOSTA 06: A pergunta em questão é incompleta e não traz informações suficientes para uma resposta 
adequada. A PROPONENTE cita diversos tipos de sinalização, mas não faz menção para qual finalidade a pergunta 
se refere. 
 
PERGUNTA 07: Qual a Convenção Coletiva de Trabalho, utilizada no Edital supracitado? 
RESPOSTA 07: Os valores de referência deste edital foram apresentados com base em pesquisa de mercado 
realizada com fornecedores do segmento. Com relação ao critério de repactuação contratual o mesmo foi apresentado 
no item 14 do Anexo II do Edital. Este, foi definido com base no que foi apresentado pelos fornecedores em reunião 
pública realizada em 03 de fevereiro de 2021. Ainda, sobre o índice o edital informa que a repactuação será com base 
na alíquota de dissídio anual definido pelo sindicato da categoria.  
 
PERGUNTA 08: Disponibilizar o intra hora de chamadas recebidas, atendidas e TMA? 
RESPOSTA 08: 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 


