
 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2018 

 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para Contratação dos serviços de fornecimento de licença 
perpétua de software de Gerenciamento de Documentos Eletrônico – GED, com Business 
Process Management – BPM, com implantação, instalação, configuração, treinamento, suporte e 
manutenção, na quantidade estimada de dez processos, para desenhos de fluxos com módulo 
de captura para o SENAR Administração Central.  
   
DATA E HORA DISPUTA: 14/09/2018, 9h.  
 

Brasília, 10 setembro de 2018. 
 

 
QUESTIONAMENTO 

 
Empresa interessada em participar do certame encaminhou as seguintes perguntas: 
 
Estamos bastante aderentes ao OBJETO descrito. Porém não encontramos no edital a 
informação do % que devemos atender para estar aderente. Seguem itens que temos dúvidas: 
  
2.4.11. Permitir apresentar imagens reduzidas (thumbnails) para facilitar a navegação por 
documentos com múltiplas páginas. 
 
2.4.12. Permitir rotacionar, limpar, inverter as imagens sem custos adicionais. 
 
PERGUNTA 1:  Esse rotacionamento pode ocorrer fora da ferramenta e inserido novamente no 
sistema os documentos. Atendemos dessa forma? 
 
Resposta 1: SIM. 
  
2.4.14. Possui módulo de OCR com capacidade para reconhecimento de múltiplos idiomas, 
incluindo pelo menos Português. 
 
2.4.15. Permitir associar o arquivo texto obtido do processo de OCR com a imagem original, 
permitindo a busca textual no conteúdo da imagem. 
 
PERGUNTA 2: Caso os documentos imputados na ferramenta sejam Office ou PDF, o nosso 
sistema realiza leitura do conteúdo, e o mesmo fica pesquisável. Atendemos desta forma? 
  
Resposta 2: SIM. 
  
PERGUNTA 3: Prova de Conceito: O prazo da “POC” está para 2 dias, podemos apresentar de 
forma online? Possuímos uma plataforma específica para este tipo de apresentação. 
 
Resposta 3: NÃO. Na nossa prova de conceito não existe a possibilidade de utilização do 
acesso a internet, o software tem que ser demonstrado “off line”. 



 

  
PERGUNTA 4: Após os 12 meses,  como fica o suporte e atualizações tecnológicas, seria um 
novo Edital? 
 
Resposta 4: NÃO. Este contrato poderá ser renovado até 60 meses. 
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