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Prezada comissão de licitação,

 

A GEO PIXEL GEOTECNOLOGIAS CONSULTORIA E SERVIÇO LTDA, CNPJ 09.290.603/0001-40 vem
através dessa mensagem SOLICITAR ESCLARECIMENTOS dos questionamentos técnicos a seguir.

 

Aprova de conceito está organizada por grupos de funcionalidades conforme indicado a seguir:

         Características do Servidor

         Características Gerais da Interface

         Segurança e gestão

         Cadastro Imobiliário

         Funcionamento em dispositivo móvel

Para melhorar estimar os esforços de implantação e treinamento, colocamos as seguintes questões:

 

1-    O Itens 1 a 5 especificam que o servidor deverá operar exclusivamente em Ambiente Linux.
Pergunta-se os sistema serão executados em um único Data Center e acessado pela Internet ou
cada município fara uma instalação local. Os municípios podem não possuir expertise em ambientes
exigindo que Contratada ofereça o respectivo suporte?

2-    A quase totalidade dos municípios de Estado devem dispor de sistemas Tributários, que possuem
cadastros imobiliários, mobiliários e de logradouros. Em geral as informações tabulares já são
mantidas pelo sistemas. As funcionalidades previstas na POC induzem que a manutenção destes
cadastros seriam deslocadas para   aplicação a ser contratada. Desta forma, a aplicação a ser
contratada deverá possuir as facilidades indicadas na POC, necessárias a manutenção destes
cadastros, e que deverá atualizar os sistemas legados a partir de serviços Web. Pergunta-se se
nosso entendimento está correto? Sera responsabilidade da Contratada criar os Serviços WEB para
os bancos legados?
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3-    Normalmente as inscrições imobiliárias são criadas a partir dos códigos dos distritos, setores
arbitrários, numeração sequencial das quadras, seno os lotes definidos por inúmeras formas, sendo
que a mais adequada e aquela baseada na distância métrica a partir de um ponto de origem.
Existem alguns esquemas que as inscrição que partem do sistema cartográfico utilizando o número
da carta e um sistema de quadriculas para designar as quadras, ao invés do sistema de
distrito,setor.. O item 44 da POC não deixa claro exatamente o que será exigido na demonstração.
Pergunta-se: A Demonstrante deverá utilizar um sistema de quadriculas predefinido para atribuir
de modo semiautomático o número da quadra? A Demostrante deverá gerar um sistema de
quadriculas a partir de parâmetros fornecidos e quais serão os parâmetros?

4-    Com relação ao funcionamento em dispositivo móvel as funcionalidades indicadas na POC,
praticamente reproduzem funcionalidades definidas nas Caracteristicas Gerais da Interface. Assim
sendo, o que parece está sendo solicitado é que a aplicação seja responsiva e possa ser utilizada
através de dispositivos moveis, utilizando os navegadores adequados. Nosso entendimento está
correto?

 

Por gentileza, acusar recebimento.

 

Agradecemos pelos esclarecimentos.

 

Respeitosamente,

 

 

 

 

assinatura
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Fernando Leonardi |
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Recebido. 
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Frederick Herzberg

“A verdadeira motivação vem de realização, desenvolvimento pessoal, satisfação no trabalho e reconhecimento.”


