
 
 

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL – SENAC/PR 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020 

 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE BPMS (SISTEMA 

DE GESTÃO POR PROCESSOS DE NEGÓCIO), GED/ECM (GESTÃO ELETRÔNICA DE 

DOCUMENTOS/GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO EMPRESARIAL), GESTÃO DE PROJETOS E 

GESTÃO DE RISCOS, COM IMPLANTAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, 

TREINAMENTO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE 

 

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

segue: 

 

QUESTIONAMENTOS 01:  

 
“A nossa plataforma de ECM/GED e BPMS (software Ellos ECM) que é utilizada inclusive pelo 
SENAC/SP, é possível implementar um processo de Gestão de Projetos e Gestão de Riscos 
diretamente utilizando o módulo de BPMN/BPMS, ou seja, a nossa plataforma não tem um 
“módulo a parte” para atender os requisitos previstos no edital em relação as 
funcionalidades (features) técnicas de Gestão de Projetos e Riscos e sim iremos atender a 
estes requisitos pelo própria construção do workflow, deste modo, como nossa plataforma é 
uma suíte única e integrada é correto o entendimento que um atestado de capacidade 
técnico que refere-se só ao fornecimento e implementação da plataforma Ellos ECM com as 
funcionalidades técnicas iguais ou semelhantes as exigidas em vosso edital será suficiente 
para cumprir o requisito previsto no item 9.5.1.1. do Memorial Descritivo?” 
 

RESPOSTA: Somente serão aceitos Atestados de Capacidade Técnica referentes ao 

fornecimento de LICENÇAS DE USO DE SOFTWARE INTEGRADO DE BPMS, GED/ECM, 

GESTÃO DE PROJETOS E GESTÃO DE RISCOS, e à prestação de serviços de IMPLANTAÇÃO, 

CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE, similares 

àqueles descritos no ANEXO I do Edital, ou seja, de solução que atenda, de forma nativa, a 

todos os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório. Só será permitido o 

desenvolvimento posterior de funcionalidades pela contratada (durante a fase de 

implantação) dos requisitos especificados no subitem 14.3.1 do Anexo I do Edital. 

 
 

Curitiba-PR, 05 de junho de 2020. 

 

Apoio à Comissão de Licitação  


