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AVISO DE RERRATIFICAÇÃO DE EDITAL 
 

EDITAL Nº 176/2021 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
OBJETO: Contratação de serviços para informatização do estacionamento rotativo pago, contem-
plando o fornecimento de toda a infraestrutura de equipamentos (hardware), sistema (sof-tware). 
E o desenvolvimento, configuração, instalação, manutenção, suporte, implantação, treinamento e 
comercialização de créditos eletrônicos e os demais insumos necessários para a execução dos 
serviços e das suas perfeitas funcionalidades atendendo às necessidades da Secretaria Municipal 
de Planejamento e do DEBETRAN – Departamento Beltronense de Trânsito. 
 
O Município de Francisco Beltrão, estado do Paraná, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº 77.816.510/0001-66, com sede à Rua Otaviano Teixeira 
dos Santos, 1000, centro, torna público que: 

 
1) Ficam ALTERADAS as disposições referentes ao envio de SMS constantes no ANEXO I-A 

- CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA do edital, sendo: 
 

 
4. AGENTE FISCALIZADOR (EQUIPAMENTOS E APPS): 

 

Onde se lê: 

Em caso de emissão de “aviso de irregularidade”, os usuários que possuírem veículos 

cadastrados, deverão receber uma mensagem de aviso através de “push” ou SMS ou e-mail para 

usuários que possuam endereço eletrônico cadastrado.  

Leia-se: 

Em caso de emissão de “aviso de irregularidade”, os usuários que possuírem veículos 

cadastrados, deverão receber uma mensagem de aviso através de “push” ou e-mail para usuários 

que possuam endereço eletrônico cadastrado.  

 

6. APLICATIVO MÓVEL PARA USUÁRIOS (APP): 

 

Onde se lê: 

Após a realização do cadastro básico, o usuário poderá acessar o sistema mediante preenchimento 

de seu login (CPF/CNPJ) e senha. Em caso de esquecimento de senha, o usuário poderá recuperá-

la através do e-mail ou SMS informados no cadastro. 

Leia-se: 
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Após a realização do cadastro básico, o usuário poderá acessar o sistema mediante preenchimento 

de seu login (CPF/CNPJ) e senha. Em caso de esquecimento de senha, o usuário poderá recuperá-

la através do e-mail informado no cadastro. 

 

8. PONTOS DE VENDA (PDV) - POS: 

 

Onde se lê: 

- Emitir comprovante da aquisição de crédito avulso – SMS e via aplicativo; 

Leia-se: 

- Emitir comprovante da aquisição de crédito avulso – e-mail e via aplicativo; 

 

9. AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS VIRTUAIS: 

 

Onde se lê: 

- O usuário poderá ainda receber informação que em sua conta foi creditado determinado valor 

através de “push” para aqueles que já baixaram o aplicativo mobile, SMS para aqueles que ainda 

não baixaram o aplicativo. 

Leia-se: 

- O usuário poderá ainda receber informação que em sua conta foi creditado determinado valor 

através de “push” para aqueles que já baixaram o aplicativo mobile, e-mail para aqueles que 

ainda não baixaram o aplicativo. 

 

10. UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS VIRTUAIS: 

- Para clientes não cadastrados no sistema: 

 

Onde se lê: 

Deverá informar o tempo que deseja adquirir permissão, e informar a placa do veículo (padrão 

antigo ou Mercosul) estacionado para o qual deseja ativar o estacionamento, realizar o pagamento 

e informar o número de celular para encaminhamento de SMS como forma de comprovação 

ficando esta opção a critério do usuário. Este mesmo procedimento poderá também ser realizado 

através dos agentes de trânsito com pagamento em espécie. 
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Leia-se: 

Deverá informar o tempo que deseja adquirir permissão, e informar a placa do veículo (padrão 

antigo ou Mercosul) estacionado para o qual deseja ativar o estacionamento, realizar o pagamento 

e caso prefira poderá informar e-mail para encaminhamento de comprovação ficando esta opção a 

critério do usuário. Este mesmo procedimento poderá também ser realizado através dos agentes 

de trânsito com pagamento em espécie. 

 
2) Permanecem inalteradas as demais condições do edital. 

 
Francisco Beltrão, 04 de novembro de 2021. 

 
 

Nádia Dall Agnol 
Pregoeira 


