
 
 

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. 

 

 

 



 
 

QUESTIONAMENTOS 02:  

 

Seguem as dúvidas que temos referente a licitação: 

 

1) A proposta inicial para participar do pregão precisa ser enviada pelo correio, e-mail e/ou inserida 

na plataforma de licitações? 

RESPOSTA: Conforme disposto no item 4 do Edital, a proposta deverá ser registrada no Sistema 

Licitações-e.  

 

2) A proposta e todos os documentos de habilitação precisam ser enviados somente após ganhar a 

licitação (declarada arrematante) em 2 dias úteis? Antes não precisamos enviar documento 

nenhum? 

RESPOSTA: Conforme disposto no item 7 do Edital, a licitante declarada arrematante deverá 

encaminhar a respectiva documentação no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis. No caso de envio 

pelos Correios ou outro serviço de entrega, o comprovante da postagem deverá ser encaminhado 

por e-mail à Comissão de Licitação dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis estabelecido para a 

entrega do envelope. Antes disso, não é necessário o envio de qualquer documentação.  

 

3) A base de contatos é do SENAC-PR? 

RESPOSTA: Sim, a base de contatos é do SENAC/PR.  

 

4) Poderia passar mais esclarecimentos referente ao item 5.2.2 do Termo de Referência, por favor. 

RESPOSTA: Na Proposta de Preços escrita, a ser apresentada pela licitante declarada arrematante, 

deverá constar o valor unitário, a quantidade mínima mensal, o valor mensal de contratação e o 

valor total anual da contratação. O valor unitário será multiplicado pela quantidade mensal, e o 

valor mensal resultante, por sua vez, será multiplicado por 12 (doze) meses. O resultado final 

deste cálculo (valor anual da contratação) deverá ser igual ou inferior ao valor arrematado no 

Sistema Licitações-e, sob pena de desclassificação da proposta.  

 

5) Segue anexo o nosso modelo de atestado de capacidade técnica, pode verificar se atende à 

necessidade do SENAC-PR, por favor. 

RESPOSTA: O atestado de capacidade técnica deverá atender integralmente ao disposto no item 

9.5 do Edital. Assim, o modelo de atestado anexado ao pedido de esclarecimento atenderá ao 

Edital se as informações dele constantes comprovarem a prestação do serviço de envio de SMS 

pelo período mínimo de 12 (doze) meses, em quantidade igual ou superior a 100.000 (cem mil) 

SMS/mês.  

 

6) No item 4.2 do Edital é informado que considera-se somente 02 (duas) casas decimais, mas o item 

3.2 do termo de referência apresenta como valores máximos admitidos de 5 casas decimais para os 

valores unitários. Poderiam verificar qual o modelo que será verificado na proposta eletrônica e 

impressa? Seria o valor ANUAL com 2 casas decimais (centavos)? 



 
 

RESPOSTA: O item 4.2 do Edital se refere à proposta inicial a ser inserida no Sistema Licitações-e 

do Banco do Brasil, o qual não admite a inclusão de valores com mais de duas casas decimais. 

Assim, a proposta eletrônica inserida no referido Sistema deverá equivaler ao VALOR TOTAL 

ANUAL DA CONTRATAÇÃO e ser expresso com somente duas casas decimais. Contudo, na 

proposta escrita, a ser apresentada somente pela licitante declarada arrematante, o valor unitário 

poderá ser expresso com mais casas decimais, como consta do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Seguem as dúvidas e apontamentos técnicos que temos referente a licitação: 

7) 3.1.9 O Sistema deverá armazenar por, no mínimo, 03 (três) meses os dados de envio (número do 

destinatário e hora do envio) e status das mensagens (entregue e/ou lida). (No SMS não existe a 

possibilidade de monitorar se a mensagem foi lida, apenas se foi incluso um link exemplo 

www.x.com.br  na mensagem temos como monitorar o clique nesse link ou se houver resposta da 

mensagem temos como mostrar essa resposta via relatório). 

RESPOSTA: O armazenamento dos status das mensagens, especificamente no que se refere a 

leitura, somente é exigível quando existir alguma interação com o destinatário, ou seja, o SMS 

contem link para acesso (e aí será verificada a leitura com o acesso através do link disponibilizado) 

ou requer uma interação do cliente. 

 

8) 3.1.12 Deverão ser permitidos disparos utilizando plataforma LA (Large Account) integrada às 

operadoras do Brasil, obrigatoriamente do Paraná (Vivo, TIM, Claro, Oi/Brasil Telecom, Nextel), 

tanto de planos domésticos quanto corporativos. (Esse termo Large Account se refere a envios em 

massa?) 

RESPOSTA: Sim, o Large Acount se refere a envios em massa.  

 

9) 3.1.14.2 O acesso ao Sistema deverá ser efetuado por meio de usuários e senhas individuais com 

criptografia de senha mínima. (Temos a quantidade mínima de 6 caracteres e Criptografia no 

banco de dados, desta forma atenderá?). 

RESPOSTA: Sim.  

 

10) 3.1.16 O usuário administrador designado pelo SENAC/PR poderá personalizar a quantidade de 

SMS/mês destinada a cada conta, podendo haver remanejamento de SMS entre contas, sempre que 

houver necessidade, sem quaisquer custos. (Temos a opção de transferir créditos da conta matriz 

para as subcontas, mas não existe hoje a função de remanejar os créditos de uma subconta para 

a outra vamos atender dentro do prazo do edital (30 dias)). 

RESPOSTA: O serviço deverá atender a todos os requisitos dispostos em Edital, inclusive no que 

se refere ao item 3.1.16 do ANEXO I – Termo de Referência. Este item é de atendimento imediato 

obrigatório, sob pena de desclassificação da proposta, e será objeto de análise no teste de 

funcionalidade a ser realizado com a licitante declarada arrematante, conforme o disposto no 

subitem 6.2.2 do ANEXO I – Termo de Referência.  

Esclarecimento retificado conforme disposto no questionamento nº 04 deste documento. 

 

http://www.x.com/


 
 

11) 3.1.18 Deverão ser disponibilizados no Sistema Relatórios Estatísticos – com gráficos – para 

análise de resultados, contendo obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações: 

a) Data de envio da mensagem; 

b) Número de telefone de destino; 

c) Texto da mensagem enviada ao destinatário; 

d) Status do envio da mensagem (se enviada ao destinatário ou se houve erro). 

e) Status de entrega da mensagem (se entregue ou não ao destinatário); 

f) Status de leitura da mensagem (se lida ou não pelo destinatário); (Resposta no item i) 

g) Quantidades de mensagens enviadas e não enviadas; 

h) Quantidades de mensagens entregues e não entregues; 

i) Quantidades de mensagens lidas e não lidas. (No SMS não existe a possibilidade de monitorar se 

a mensagem foi lida, apenas se for incluso um link exemplo www.x.com.br  na mensagem, temos 

como monitorar se houve ou não houve clique ou se tiver resposta da mensagem temos como 

mostrar essa resposta via relatório). 

RESPOSTA: O serviço deverá atender a todos os requisitos dispostos em Edital, inclusive no que 

se refere ao item 3.1.18 do ANEXO I – Termo de Referência. Caso não atenda aos requisitos 

integralmente no Teste de Funcionalidade do Sistema e APIs disposto no item 6.2 do ANEXO I, a 

licitante eventualmente contratada terá o prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato para adequação, com o fim de atender plenamente as exigências do SENAC/PR. 

 

12) 3.1.20 Deve ser permitida a emissão tanto de Relatórios gerais quanto de Relatórios 

individualizados para cada uma das contas criadas pelo SENAC/PR. (Temos os relatórios acima 

individual por conta, o relatório global vamos atender no prazo de 30 dias conforme o edital) 

RESPOSTA: O serviço deverá atender a todos os requisitos dispostos em Edital, inclusive no que 

se refere ao item 3.1.20 do ANEXO I – Termo de Referência. Caso não atenda ao requisito 

integralmente no Teste de Funcionalidade do Sistema e APIs disposto no item 6.2 do ANEXO I, a 

licitante eventualmente contratada terá o prazo de até 30 (trinta) dias após a assinatura do 

contrato para adequação, com o fim de atender plenamente as exigências do SENAC/PR. 

 

13) O item 9.2.2 solicita Ato Constitutivo ou Alteração Contratual Consolidada e alterações 

posteriores (se houver). Neste caso posso considerar a última alteração consolidada registrada na 

Junta Comercial? 

RESPOSTA: Sim, conforme disposto no item 9.2.2 do Edital, é permitida a apresentação da última 

alteração contratual consolidada e devidamente registrada no órgão competente.  

 

QUESTIONAMENTOS 03:  

 

1) 4.2. O valor da Proposta por lote completo deverá ser aquele decorrente do somatório de 

todos os seus itens, observando-se as quantidades mínimas estabelecidas, considerando-se somente 

02 (duas) casas decimais, aí já incluído o valor de eventuais despesas decorrentes 

http://www.x.com/


 
 

de encargos sociais e/ou tributos porventura incidentes, ou quaisquer outros ônus, seja a 

que título for. 

Dúvida: Quando informado "02 (duas) casas decimais", trata-se somente do valor global do lote, ou 

o preço unitário por sms, também deverá conter somente 02 casas decimais? 

RESPOSTA: O item 4.2 do Edital se refere à proposta inicial a ser inserida no Sistema Licitações-e 

do Banco do Brasil, o qual não admite a inclusão de valores com mais de duas casas decimais. 

Assim, a proposta eletrônica inserida no referido Sistema deverá equivaler ao VALOR TOTAL 

ANUAL DA CONTRATAÇÃO e ser expresso com somente duas casas decimais. Contudo, na 

proposta escrita, a ser apresentada somente pela licitante declarada arrematante, o valor unitário 

poderá ser expresso com mais casas decimais, como consta do ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

2) 1.18. Deverão ser disponibilizados no Sistema Relatórios Estatísticos – com gráficos – para análise 

de resultados, contendo obrigatoriamente, no mínimo, as seguintes informações    

f) Status de leitura da mensagem (se lida ou não pelo destinatário);  

i) Quantidades de mensagens lidas e não lidas.  

Dúvida:  O serviço homologado de envio de mensagens SMS de texto para celulares, não 

disponibiliza status de leitura da mensagem por nenhuma das Operadoras. Este item é mandatório? 

RESPOSTA: O status de leitura das mensagens somente é exigível quando existir alguma interação 

com o destinatário, ou seja, o SMS contém link para acesso (e aí será verificada a leitura com o 

acesso através do link disponibilizado) ou requer uma interação do cliente. 

 

3) 1.22.1 A CONTRATADA deverá ser homologada pelas operadoras supracitadas e deverá 

apresentar ao CONTRATANTE cópias dos contratos com cada uma delas. 

Dúvida:  

Por questão de confidencialidade contratual, as Operadoras fornecedoras do serviço Homologado 

de envio de mensagens SMS, disponibilizam para este fim, uma carta declarando que a empresa 

especializada (Licitante), possui conexão direta para a prestação do serviço. Será aceita a Declaração 

de cada uma das Operadoras para fim de comprovação? 

RESPOSTA: Sim, será aceita. Nesse sentido, consultar ERRATA I publicada no dia 26.11.2018.   

(https://www.pr.senac.br/transparencia/#/licitacoes) 

 

QUESTIONAMENTOS 04:  

 

Verificamos a resposta referente ao item técnico do termo de referência 3.1.16 destacando que esse 

item é de atendimento imediato obrigatório, mas conforme o item 6.2.3 o prazo para cumprimento 

é de 30 dias. 

6.2.3 Caso o Sistema não atenda aos quesitos previstos nos subitens 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.11, 

3.1.12, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19 e 3.1.20 do item 3.1 deste Termo de Referência, a licitante 

eventualmente contratada terá 30 (trinta) dias, a contar da data do instrumento de contrato, para 

promover as necessárias adequações neste, com vistas a atender plenamente as exigências do 



 
 

SENAC/PR, sob pena de incorrer em descumprimento contratual passível de aplicação de 

penalidades.   

Poderiam retificar a resposta, por favor. 

RESPOSTA: Retificando o esclarecimento prestado anteriormente e, com fundamento no disposto 

no item 6.2.3 do ANEXO I do Edital, informamos que na hipótese do sistema apresentado pela 

licitante arrematante não atender aos quesitos previstos nos subitens 3.1.5, 3.1.7, 3.1.8, 3.1.11, 

3.1.12, 3.1.16, 3.1.17, 3.1.18, 3.1.19 e 3.1.20 do item 3.1 do Termo de Referência, a licitante terá 

30 (trinta) dias, a contar da data do instrumento de contrato, para promover as necessárias 

adequações. 

 

Curitiba-PR, 29 de novembro de 2018. 

 

Apoio à Comissão Permanente de Licitação  


