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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 
licitação acima relacionado, conforme segue: 
 
PERGUNTA 01: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO (PG 13) 
a) FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE: 
O atendimento receptivo personalizado no Contact Center deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 
21h00 e sábado das 09h00 às 13h00. Feriados Nacionais, Estaduais e ou municipais, bem como datas 
comemorativas que por ventura caírem durante a semana serão avaliados pelo Sistema Fiep a necessidade de 
funcionamento da operação. Pergunta: Qual o volume de chamadas descrito por ano, mês, dia e intervalo por canais 
de atendimento (URA, Humano, Chat, Whats)? 
RESPOSTA 01: Esse á uma operação inédita, não tendo sido executada anteriormente nos moldes que se 
apresentam inscritos nesse edital. Portanto, não há como determinar números de referência exatos. Anteriormente, 
a operação executada limitava-se a linhas de educação, tão somente atendimento ativo e receptivo, com URA 
apenas de saudação e não direcionamento de canais, sem operação por chat e Whatsapp, sendo utilizado apenas 
para envio de informações de documentos a serem apresentados par matrícula.  

 
PERGUNTA 02: Efetuar o call back quando ocorrer transbordo e desistências de ligações, caso ocorra volume de 
ligação superior a capacidade de atendimento (PG 16). Consideração: Isso está diretamente ligado a capacidade de 
atendimento para retorno reforçando a necessidade de sabermos o volume a ser recebido / atendido. 
RESPOSTA 02: Entendemos que independentemente do número de atendimento, o serviço de call back conforme 
descrito em edital deverá ocorrer. O fornecedor deverá ter capacidade para atender a esse quesito, independente do 
volume, montando estratégia adequada composta pelo número de PAs ativas no momento. 
 
PERGUNTA 03: O atendimento ativo deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h e aos sábados das 
09h às 13h sendo determinado que não poderá operar em feriados Nacionais, Estaduais e ou municipais, bem como 
em datas comemorativas que por ventura caírem durante a semana. A CONTRATADA deve programar solução para 
bloquear ligações telefônicas a cobrar (DDC). Pergunta: Esta programação é executada na Operadora de Telefonia 
qual o 0800 da FIEP foi contratado, teremos o livre acesso a mesma para tal pedido? 
RESPOSTA 03: A solicitação na operadora será feita pelo Sistema FIEP. 
 
PERGUNTA 04: c) DIMENSIONADO (PG 19) 
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. Pergunta: Qual o volume aberto por canais e serviços para possível 
dimensionamento inicial, idem ao item da página 13? 
RESPOSTA 04: Idem resposta 01 deste esclarecimento. 
 
PERGUNTA 05: Soluções de Telefonia (PABX/DAC) (PG 20) 
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. Pergunta: Qual é o volume, pois 
anteriormente especifica somente em 60 canais, mas isso poderá ser insuficiente ou excesso de canais (idem a 
pagina 13)? 
RESPOSTA 05: Conforme previsto no Anexo I do edital “A CONTRATADA deverá prever no mínimo 60 canais 
simultâneos de URA (Unidade de Resposta Audível) com plano de expansão, conforme necessidade de aditamento 
contratual”. 
 
PERGUNTA 06: j) COMUNICAÇÃO DE DADOS (PG 23) 
O link de comunicação entre a CONTRATADA e CONTRATANTE, deverá ser de uso exclusivo através de link ponto 
a ponto e provido pela CONTRATADA. Pergunta: Qual o tamanho deste link P.A.P.? Obs: VPN pode resolver a 
situação visto que o sistema FIEP é WEB e a Plataforma de PABX também é, isso atenderia? 
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RESPOSTA 06: Conforme exigência do edital deverá ser de uso exclusivo através de link ponto a ponto. O tamanho 
é de 10Mbps (banda simétrica). 
 
PERGUNTA 07: k) REQUISITOS DE SEGURANÇA NA CONTRATADA (PG23). “Firewall” – Sistema de Proteção 
contra Acesso não Autorizado a uma Rede.  
Antivírus 
Segurança da Conexão 
Pergunta: Quais especificações para o Firewall e Antivírus? 
RESPOSTA 07: Firewall com capacidade de proteger a comunicação da CONTRATADA, no que tange os recursos 
computacionais que serão destinados ao atendimento da CONTRATANTE, contra-ataques e acesso indevidos, 
sejam eles originados da internet e também de outras redes da própria CONTRATADA. O antivírus deverá possuir 
assinatura válida e ter capacidade prevenção, detecção e resposta a ameaças em tempo real. 
 
PERGUNTA 08: Operador (PG 27) telemarketing ATIVO. Consideração: Para este perfil, como trabalhará de 
segunda a sexta-feira a jornada será de 30 horas, ao invés de 36 horas semanais. Porém, para essa condição será 
necessário informar o volume máximo de ativo para adequado dimensionamento, assim trazendo a eficiência ao 
projeto e melhor dimensionamento. 
RESPOSTA 08: Conforme exigência do edital, o atendimento ativo deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 
09h às 21h e aos sábados das 09h às 13h e não apenas de segunda a sexta-feira como mencionado. Com relação 
ao dimensionamento de PAs, conforme indicado no Anexo I do edital: “O Sistema FIEP estima inicialmente a 

quantidade de 10 (dez) PAs, 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 09: Da qualidade na gestão dos Recursos Humanos (PG 30). A CONTRATADA deve alocar 1 (um) 
supervisor exclusivo para cada turno da operação de atendimento receptivo do Sistema FIEP contemplando assim o 
horário de atendimento das 08:00 as 20:00 segunda á sexta-feira e sábados das 08h00 as 14h00, assim como para 
o atendimento ativo, de segunda a sexta-feira das 09h às 21h. As ausências dos membros da equipe de operação 
para a prestação de serviços à CONTRATANTE. Pergunta: Na página 13, especifica outro horário de atendimento 
para Receptivo "a) FREQUÊNCIA E PERIODICIDADE: O atendimento receptivo personalizado no Contact Center 
deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 21h00 e sábado das 09h00 às 13h00." Desta forma, qual 
necessidade ou requisito ter estar no sábado das 08:00 às 14:00 h o recurso, sendo que para administrativo 
legalmente a jornada do mesmo no sábado deverá ser de 04:00 h, e a exigência nos requisitos é que sejam 
profissionais 40 horas semanais? 
RESPOSTA 09: Esclarecemos que o horário é conforme o que consta na página 13 do edital:  
O atendimento receptivo personalizado no Contact Center deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 
21h00 e sábado das 09h00 às 13h00. Feriados Nacionais, Estaduais e ou municipais, bem como datas 
comemorativas que por ventura caírem durante a semana serão avaliados pelo Sistema Fiep a necessidade de 
funcionamento da operação. O atendimento ativo deverá funcionar de segunda a sexta-feira, das 09h às 21h e aos 
sábados das 09h às 13h sendo determinado que não poderá operar em feriados Nacionais, Estaduais e ou 
municipais, bem como em datas comemorativas que por ventura caírem durante a semana. A necessidade do 
recurso estar aos sábados na operação é estar pronto para atender as dúvidas e necessidades dos operadores, pois 
entendemos que as características dos nossos serviços exigem essa atenção. Esse recurso poderá estar atendendo 
presencialmente ou remotamente, porém, deverá estar acompanhando a operação em todos os horários 
determinados nesse edital. 
 
PERGUNTA 10: n) GESTÃO OPERACIONAL (PG 31) 
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. Pergunta: Qual a fórmula dessa fundamentação teórica, o que a compõe conceitualmente? 
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RESPOSTA 10: Esse índice possui base em análises de estudos teóricos e relatórios extraídos da plataforma usada 
pelo Sistema Fiep para relacionamento com cliente, interligado com os índices de telefonia da operação atual 
vigente. 
 
PERGUNTA 11: o) QUALIDADE DO SERVIÇO (PG 31). Pergunta e apontamento: Toda descrição da página 31 a 
32 necessita do volume para especificação, dimensionamento e correta aplicação dos SLA´s. Caso não exista esse 
dado, o recomendado é contrato via PA fixa com quantidades determinadas, esse apontamento visa a qualidade de 
prestação dos Serviços para correta e plena satisfação da FIEPPR e seus usuários. 
RESPOSTA 11: Conforme indicado no Anexo I do edital: “O Sistema FIEP estima inicialmente a quantidade de 10 

(dez) PAs, 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 12: PENALIDADES (PG 32). IDEM ao ponto acima no que tange SLA´s de chamadas. 
RESPOSTA 12: Toda a formatação das penalidades foi elaborada e referenciada em outros cases similares e 
também com base em índices da operação vigente, que servem como base para avaliação e determinação das 
penalidades. 
 
PERGUNTA 13: VALORES DE CONTRATO (PG 37) 
Consideração: Aplicando a régua do valor anual dividido por 12 meses, dividido pelo valor máximo de PA´s, 
teríamos equivalente a 14,72 PA´s. Porém, reiteramos a necessidade em o contrato ser fornecida a volumetria ou 
aplicar número fixo de PA´s sem aplicação de SLA´s como NS, TX AB, TMA, pois sem a volumetria, a 
CONTRATADA não tem ação para corresponder as entregas. 
RESPOSTA 13: Conforme respondido anteriormente e informado no Anexo I deste edital, por se tratar de demandas 
sazonais, o Sistema FIEP estima inicialmente a quantidade de 10 (dez) PAs, podendo aumentar ou diminuir a 
quantidade estimada inicialmente, de acordo com a necessidade da operação, respeitando a disponibilidade 
orçamentária prevista para esta contratação. Ainda, reiteramos que o valor orçamentário destinado a esta 
contratação é de R$ 1.500.000,00, para cada 12 (doze) meses de vigência do contrato e que as contratações serão 
realizadas mediante disponibilidade orçamentária. A estimativa de valor de contrato prevista constitui-se em 
previsão, não estando a CONTRATANTE obrigada a realiza-la em sua totalidade e não cabendo a CONTRATADA o 
direito de pleitear qualquer tipo de indenização. 
 
PERGUNTA 14: A proponente deverá apresentar descritivo e ilustração (fotos) das instalações onde será executado 
o contrato do Sistema Fiep, contendo no mínimo os espaços de operação, salas de treinamento, ambientes de 
convivência, espaços de armários, banheiros e espaço para uso da CONTRATANTE na CONTRATADA.  (As fotos 
seriam do ambiente que tenho hoje com operações funcionado ou do ambiente exclusivo que vou preparar para 
vocês caso eu ganhe o certame?). 
RESPOSTA 14: São as instalações da empresa hoje como um todo, local onde será executado o contrato do 
Sistema FIEP.   
 
PERGUNTA 15: O Sistema FIEP estima inicialmente a quantidade de 10 (dez) PAs, 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.  
(10 PAs no geral, ou 10 para receptivo e 10 para ativo?) 
RESPOSTA 15: As PAs deverão trabalhar tanto ativo quanto receptivo e demais serviços já especificados nesse 
edital. 
 
PERGUNTA 16: Referente ao prazo para montar a estrutura de acordo com as exigências, como também a 
contratação de mais colaboradores. 
Qual seria o prazo exato? 
RESPOSTA 16: Conforme item 13 do Anexo II do edital: 
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a) Fica estabelecido o prazo de até 15 (quinze) dias corridos para início da execução do serviço, sem interrupção e 
prorrogação, contado a partir da data de assinatura do contrato. 
 
PERGUNTA 17: CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Fica estabelecido o prazo de até 15 
(quinze) dias corridos para entrega do objeto contratual, sem interrupção e prorrogação, contado a partir da data de 
assinatura do contrato. O prazo de vigência da contratação será de 12 (dose) meses, contados da data de sua 
assinatura. podendo ser prorrogado, se interesse de ambas as partes, através da emissão de Termo Aditivo, até o 
limite de 60 (sessenta meses). Após a licitação, sendo julgado o vencedor, quantos dias para assinatura do 
contrato? 
RESPOSTA 17: Após a homologação e adjudicação do processo e ocorrido o prazo recursal, o contrato é emitido 
pelo Sistema FIEP com suas devidas assinaturas internas e logo convocado a empresa vencedora para assinatura. 
 
 
 

 

Curitiba, 25 de fevereiro de 2019. 
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