
Assunto:

Urgente: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS-
EDITAL DE PREGÃO (ELETRÔNICO) N°
176/2021 PROCESSO LICITATÓRIO N°
780/2021 (FRANCISCO BELTRÃO/PR).

De Glauce Milena <glauce@serttel.com.br>
Para: <nadia@franciscobeltrao.com.br>
Cc: Licitação ADM <licitacao.adm@serttel.com.br>
Data 05/11/2021 11:40

Prezados Senhores, 
 
A SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA., interessada no processo em
epígrafe, vem, através deste, SOLICITAR os seguintes esclarecimentos:

 
DOS QUESTIONAMENTOS: 

 
1) O item 5.8 do Capítulo V, referente a Prova de Conceito, solicita que seja verificada a compatibilidade
de execução e operação do sistema com bancos de dados Oracle, MySQL ou Postgree. Ocorre que, estes
requisitos de operação com fornecedores específicos de bancos de dados não estão especificados no
Termo de Referência, bem como não foram incluídos no roteiro da prova de conceito descrito no ANEXO
I - B.

 
1.1) Dessa forma, questionamos: (i) Tendo em vista que a solução ficará hospedada em servidores da
CONTRATANTE, está correto o entendimento de que serão aceitas soluções de bancos de dados
similares as descritas no item 5.8, como a solução de banco da Microsoft (SQL Server)? (ii) Está correto
o entendimento que este item não será avaliado na etapa de prova de conceito, como prega o roteiro
descrito no ANEXO I - B?
 
2) O item 1 do roteiro da Prova de Conceito descrita no ANEXO I - B, referente a avaliação do GERTOR
WEB RESPONSIVO, solicita a avaliação da geração de arquivos em formato TXT no padrão da CELAPAR.

 
2.1.) Dessa forma, questionamos: (i) Está correto o entendimento que o arquivo com o layout no
padrão da CELAPAR será disponibilizado pelo órgão licitador? (ii) Em caso afirmativo, quando será
disponibilizado o layout para que a licitante tenha tempo realizar os ajustes para a prova de conceito?
 
3) O item 4 do ANEXO I - A, referente as especificações técnicas do AGENTE FISCALIZADOR
(EQUIPAMENTOS E APPS descreve que o sistema deverá permitir uma fiscalização de maneira híbrida,
fiscalizando tanto veículos que utilizam o método talonário (papel) como veículos que já utilizam o
sistema eletrônico.

 
3.1) Dessa forma, questionamos: (i) Tendo em vista que o talonário de papel é preenchido de forma
manual, como será feita essa fiscalização através de um sistema? (ii) Como será feita a fiscalização
através do veículo OCR, tento em vista que alguns veículos estarão utilizando o talão de papel? (iii) Está
correto o entendimento de que a solução de fiscalização por OCR não poderá emitir diretamente avisos
de irregularidade para uma placa sem que um agente de trânsito realize uma inspeção manual no
veículo estacionado?
 
Certa da atenção dos senhores, aguarda respostas aos esclarecimentos e aproveita a oportunidade para
colocar-se à disposição para apresentar quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessária.
 
Informa nesta oportunidade que qualquer comunicado deve ser dirigido para:
 
Razão Social:                 SERTTEL SOLUÇÕES EM MOBILIDADE E SEGURANÇA URBANA LTDA.
CNPJ:                             24.144.040/0001-75
Endereço:                       Rua Poeta Carlos Drummond de Andrade, nº 500, Várzea, Recife/PE. 
CEP:                                50.950-060
Fone/Fax:                      (xxx) 81 2138-6100 / 2138-6149
E-mail:                               glauce@serttel.com.br / teo.coimbra@serttel.com.br /
licitacao.adm@serttel.com.br

 
OBS: FAVOR ACUSAR RECEBIMENTO!
 
Glauce Milena 
Ger. de Licitações - GRUPO SERTTEL
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T.  81 2138-6100/ 9 8193-9400
Serttel Ltda - www.serttel.com.br
 
 

 
"Esta mensagem é enviada exclusivamente a seu destinatário e pode conter 
informações confidenciais, protegidas por sigilo profissional. Sua 
utilização desautorizada é ilegal e sujeita o infrator às penas da lei. Se 
você a recebeu indevidamente, queira, por gentileza, reenviá-la ao emitente, 
esclarecendo o equívoco."
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