
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVIO 

DE MENSAGENS DE TEXTO PARA CELULARES (SMS) 

 

Referente ao questionamento recebido até o momento tem-se a informar e esclarecer o que segue: 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 

“Venho por meio desta questionar o exposto em relação do referido pregão, item 3.1.22.1: 

3.1.22.1 A empresa contratada deverá ser homologada pelas operadoras supracitadas e, como 

condição para a celebração do contrato com o SENAC/PR, deverá apresentar a este cópias dos 

contratos com cada uma delas. 

 Atualmente existem somente 4 empresas homologadas pelas operadoras de telefonia celular para 

este tipo de operação as quais teriam condições de apresentar esta exigência. 

 Nossa empresa atende em todos os itens do referido edital, porém temos interconexão com uma 

das empresas acima citadas para operar o envio de SMS. Esta interconexão é realizada juridicamente 

através de contrato celebrado entre as empresas. A empresa parceira nossa que tem conexão com 

as operadoras, nos fornece carta atestando tanto a existência dos referidos contratos, quanto da 

celebração de contratos desta com as operadoras, porém não pode fornecer cópia do contrato, por 

neste existir itens de confidencialidade da relação comercial entre estas empresas. 

Meu questionamento é em relação a esta restrição. É possível apresentar cópia do contrato entre 

minha empresa e a empresa homologada pelas operadoras? 

 Em caso negativo afirmo que o presente edital teria cunho restritivo, não permitindo que outras 

empresas que atendam a todas as questões técnicas referidas possam participar, em especial as 

microempresas e empresas de pequeno porte, além de tornar o referido pregão inviável para 

empresas como a nossa participar pois concorreremos com os nossos fornecedores, o que resultaria 

em um desfecho negativo, pela impossibilidade de negociação justa, o que ao nosso ver fere inclusive 

os valores desta estimada instituição. 

Fico no aguardo do seu parecer para decidirmos pela participação ou não neste certame.” 
 

RESPOSTA: Considerando que é prática comum de mercado a prestação de serviço de envio de 
SMS Corporativo por intermédio de empresas “integradoras”, e a fim de não restringir a 
competitividade do certame, será admitida a apresentação de contrato com empresa integradora 
homologada para suprir a exigência do subitem 3.1.22.1 do Edital, desde que tal homologação 
seja comprovada. 
 

Curitiba-PR, 26 de novembro de 2018. 

Apoio à Comissão Permanente de Licitação  


