
 
 

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: 

 

QUESTIONAMENTO 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. 

 
QUESTIONAMENTO 02:  

 

“Em atenção ao conteúdo do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2020, solicitamos esclarecimentos 

aos seguintes pontos: 



 
 

 ITEM 4.63.3 - A criação e o tratamento de projetos de acordo com gabaritos de informações 

e fluxos de trabalho (workflow); 

De que forma são apresentados esses gabaritos de informações e workflow? 

RESPOSTA: Os gabaritos de informações e fluxos de trabalho são apresentados por 

intermédio de um diagrama/mapa/lista de verificação, no qual deve ser listados todos os 

processos de trabalho em ordem de ocorrência e prioridade, de acordo com as etapas do 

projeto. Devem permitir a visualização de cada etapa quanto ao status das execuções no 

ponto do Workflow – Gestão do Projeto, com a finalidade de reduzir o tempo ocioso ou 

demanda de tempo entre uma tarefa e outra. 

 

ITEM 4.85 - Permitir criação e manutenção de EAP com dicionário de dados, e definição de 

fases, pacotes de trabalho, bens e serviços e tarefas. 

Solicitamos mais detalhes sobre a integração da EAP com o dicionário de dados. 

RESPOSTA: O dicionário de dados (também chamado de dicionário da EAP) consiste no 

detalhamento das tarefas de um pacote (permitindo subdivisões), no qual devem constar 

as descrições e especificações técnicas de execução, relacionando responsáveis e 

possibilitando a discriminação do orçamento. 

 

ITEM 4.101 - Permitir o gerenciamento de custos por meio de técnica EVA (Análise de Valor 

Agregado). 

Solicitamos mais detalhes quanto ao gerenciamento de custos por EVA. 

RESPOSTA: Refere-se ao EVA clássico, que permita a mensuração e situação de 

desempenho do projeto, objetivando a gestão do custo e do cronograma, sempre com 

base na avaliação entre o que foi obtido (resultado) em relação ao que foi realmente gasto 

e ao que se planejava gastar. 

 

ITEM 6.10.1 - É necessário que a solução disponha de controles tipo ‘arrastar’, ‘soltar’ e 

‘configurar’ de modo que se tenha o menor esforço possível a fim de obter as integrações 

necessárias. 

O não atendimento deste requisito em sua plenitude é considerado impeditivo para a 

participação deste certame? 

RESPOSTA: O não atendimento imediato ao subitem 6.10.1 ensejará a desclassificação da 

Proposta de Preços quando da realização do Teste de Funcionalidade, conforme 

estabelecido no item 14.3 do ANEXO I do EDITAL.   

Ressalte-se que no subitem 14.3.1 do ANEXO I do EDITAL estão listados os itens que 

poderão ser adequados no período de até 30 (trinta) dias após a assinatura do contrato, 

dentre os quais NÃO consta o subitem 6.10.1. 

 

Os ITENS 7.2.1, 7.2.2 e 7.2.3 do vosso edital menciona infraestrutura ideal que atenda 

requisitos de segurança e disponibilidade ao SENAC/PR. 



 
 

Nossa suíte de soluções integradas funciona baseada em infraestrutura assim sugerida: 

 Tipo de Instância: b8ms 

 Região: South Brazil 

 Sistema Operacional: Ubuntu Server 18.04 LTS 

 Banco de dados: MySQL 5.7.30 

 Virtual host para aplicações web: Nginx 1.17 

 Certificado SSL: Comodo 

 Monitoramento: VPN Openvpn + Zabbix 

 8vcpu, 32gb de ram e SSD Premium 240gb (1100IOPS e 125MB/Seg) 

 Azure Backup, 30 pontos de recuperação em periodicidade semanal e redundância de 

armazenamento do backup LRS 

 Elastic IP estático 

 Network bandwidth (1000gb) 

Avaliando as REAIS necessidades de infraestrutura do SENAC/PR, é correto o entendimento 

que a infraestrutura sugerida atende aos requisitos mencionados acima?” 

 

RESPOSTA: As especificações técnicas indicadas em Edital são referentes à entrega de um 

serviço a ser executando em ambiente de respostas transacionais ágeis e rápidas, dentro 

dos critérios de qualidade e segurança requeridos. Assim, cada fornecedor/fabricante da 

solução possui suas indicações de requisitos técnicos de infraestrutura para fazer a entrega 

do serviço (SaaS). Por isso, para se atingir as especificações técnicas descritas nos itens 

7.1.2, 7.2.2 e 7.2.3 do ANEXO I do Edital, cada fornecedor/fabricante deve dimensionar sua 

infraestrutura de forma a atender ao desempenho técnico da solução do software, bem 

como aos requisitos de segurança de serviços. 

 

QUESTIONAMENTO 03:  

 

“Dúvida: A contratação é do sistema 100% SaaS e hospedado em nuvem OU é por aquisição 

da solução e também contratação de hospedagem em nuvem ? 

Pois, o objeto se refere a 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, cfme pg 01;  

No item 3 Especificação e quantidade subitem 2.1 refere-se a SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, 

CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO AMBIENTE DE INSTALAÇÃO;  

No subitem 6.1 VALOR CRESCENTE DE ARMAZENAMENTO DEVIDO À UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO 

POR UNIDADE DE GIGABYTES UTILIZADOS ALÉM DA CONTRATAÇÃO INICIAL (MÁXIMO 3.000 

GB);  



 
 

E já na Pg. 38 item 7.1 A licitante eventualmente contratada deverá prover toda a 

infraestrutura tecnológica da solução como serviço (SaaS – Software como Serviço), solução 

em nuvem.” 

 

RESPOSTA: A licitante eventualmente contratada deverá prover toda a infraestrutura 

tecnológica da solução como serviço (SaaS – Software como Serviço) – solução em nuvem 

– conforme especificações do item 7 do ANEXO I do Edital. O respectivo custo será pago 

mensalmente, conforme descrito no item 3.1 do ANEXO I do EDITAL (descrição do Lote 

Único, item 5, subitem 5.1). Além disso, deverá realizar, antes da implantação do sistema, 

toda a preparação desse ambiente (item 3.1 do ANEXO I do EDITAL – descrição do Lote 

Único, item 2, subitem 2.1).  Ressalte-se ainda que, se eventualmente for utilizado todo o 

espaço dessa infraestrutura inicialmente contratada (item 7.3 do ANEXO I do EDITAL), a 

cobrança de espaço extra de armazenamento deverá se dar por GB acrescido, conforme 

item 3.1 do ANEXO I do EDITAL – descrição do Lote Único, item 6, subitem 6.1).  

 

QUESTIONAMENTO 04:  

 

“As quantidade de horas para o desenvolvimento de processos são para cada processo ou 

para o total? 

Exemplo: BPMS – 10 (DEZ) PROCESSOS. 

São 232 hrs para os 10 processos ou para cada unidade de processo? 

 

 
 

RESPOSTA: A quantidade de horas indicada refere-se ao número total de processos de 

cada item. Por exemplo, para o subitem 4.4.1 são 232 horas para os 10 processos de 

BPMS. 

 

Curitiba-PR, 19 de junho de 2020. 

 

Apoio à Comissão de Licitação  


