ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICTPAL DE TTIPERATR'Z
SECRETARIA TIUNTGIPAL DE TRÂNSIO E TRANSPORTE
DEPARTAMENTO FINANCEIRO

RELATÓRrO DE REALTZAÇÃO DE PROVA DE COilCEtTO
Relatório de realização de prova de conceito da empresa licitante ALCABOX LTDA,
exigido conforme exigido na dáusula 16.2.1do editrat, com apresentação de amostra e
funcionalidades do sistema;

1. PROVA DE CONCEITO
1.í. IDENTIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS

1-1-1-

A

i

empresa vencedona apresentou as amostras da soluçâo

adotada para comprovação do funcionamento do sistema em sua totalidade
em uma quanüdade de, no mínimo, 20 (vinte) vagas de estacionamento;
identificadas indiüdualmente com etiquetas, da seguinte forma:

1.1.1.1. I smartphonee í impressora- Etiqueta "FISCALIZAÇÃO"

1-1-1e

1 tetefone

cetular- Etiqueta"ANDRQID'

1.1.1.3. í telefone celular- Etiqueta "AppLE"
1.1.1.4. 1 POS - Etiqueta POS
1.'1.1.5. I

laptbp

- Etiqueta "RETAGUARDA"

1.1.1.6. 1 Teminât de Autodendimento -

Etiqüetâ 'TERMINÂL DE

AUTOATENDIMENTO'

1.1.1.7. 1 cartão recarcgável

SEM CONTATO

-

Etiqueta 'CARTÃO

RECARREGÁVEL"

1.í.1.8. I estaçfo de estacionamento de bicicleta - Etiqueta'ESTAÇÂO
DE BICICLETA

'1.1.1.9.

1.1.2.

1 Bicicleta

-

Etiqueta

"srércrErA'
l'

Após marcados os conjuntos como descritos acima

os

equipamentos foram ligados e os testes iníciados.
1.2. PROVA PARA CONTROLE DO SALDO DO CARTÂO

1.2.1.

PROVA DA SEGURANÇA

E

CONTROLE DO SALDO DO

CARTÃO: A CONCEDENTE deverá determinar que seia feita inicialmente

a veriÍicaçáo da especiftcaçáo do cartfo e do nível de segurança

do

mesmo, após essa verifica@ e estando conforme o especiftcado neste
edital, deveÉ pÍooedêr uma rêcarga no cartão inteligente SEM CONTATO
am valo,r a ser estipulado pelo ptóprio responsável pelo acompenhermnto
dos testes. O meio de rccarga inicial deste cartão será a amostra "POS";

)l
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1.2.2.

Após acargâ inlcial conn o valor estipulado pelo responsável da
CONCEDENTE o liciüante deveÉ realbar a leitura deste cartão na amosfira
.POS';

1.2.3.

Foi possível realizar a recarge do cartão recanegável

SEM

CONTÂTO no equiparnento escolhido pelo responsánel da aplicaçao do
teste? RESPOSTA: Stil

1.2.4.

Foi possíve! realizar a leitura do satdo do cartão na amostra
o saldo apresentado é o mesmo recanegado inicialmente?

"POy e

RESPOSTA:

Slt

1.3. PROVA DE AQUISIÇÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO ATRAVÉS
DE

SíflO NA INTERNET.

1.3.1.

Com o equipamento identiÍicado anteriormente com a etiqueta
"RETAGUARDA" deveÉo ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem
informada:

1.3.2.

Observaçâo importante: Todos os itens referenciados para este

teste se refercm aa tóptça Aquigiçêo de çrpditos de esteçiqnamento atrAvé§
de sítio na intemet.

O acesso ao síüo da intemet

bi possívet sem problemas?

RESpOSTA:

slM

1.3.3.

Foi possíirel eadastrar um nürc usuário eoÍR as ifibrÍnações

mínimas: CPF, Nome, e-mail, Contrato de uso dos serviços pera aceite do
usuário, número(s) de telefone(s) autorizado(s) a utilizar o sistema, placa(s)
do(s) veículo(s) autoriza(s) a utilizar o sistema? RESPOSTA: StM

1.3.4.

O sftio de intemet é homologado por empresa ertiÍicadora tendo

no mínimo certificado SSL de 128 bits? RESPOSTA: Slttl

í.3.5.

Apos

o cadastro, é

possível ter acesso

a todos os itens

solicitados no item desúe tópico de teste? RESFO§TA: Sttt

1.3.6.

É possívet reallzar e compÍe de cÉditos utilizando no mínimo
tÉs bandeinas de cartões de créditoídébitos diÍerentes? RESPOSTA: Slill

1.3.7.

Para sequência dos testes é preciso cadastrar os dois números

de tclefones das amostras "ANDROID", "APPLE' e cadastrar as placas
AAA-4545, AAA- 4646 , F+AA4741 Àfu{4848, A/4Ar4949, A/fuA-5050.
í.4. PROVA DE REGISTROS DE VEÍCULOS IRREGULARES Atr (AUTO DE

-

|NFRAÇÃO DE TRÂNSITO)
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1.4-1.

Com o equipamênto identificado anteriormente com a etiqueia
"FISCALIZAÇÃO" deveráo serfeitos os prccedimentos abaixo e na ordem
' .'

informado:
1.4.2.
Acesso ao sstema instalado no eguipamento. o sistema foi
acessado sem problemas? RESFOSTA: Slffi

1.4.3.

o

RESPOSTA:

1.4.4.

sistema solicitou que sejam informados usuário

e

senha?

Stt

caso seja informado um usuário e senha não cadastrado no

sistema o acesso nâo é permitido? RESpOSTA:

Slií
Preencher Alr (Auto de lrúração de Trânsito) contendo no

1.4.5.

mínimo os campos: Placa do veículo, MaÍsa, Modelo, Espécie, Tipo e
Município; Endereço da emissáo do aviso, número, oposto, defronte,
latitude e longitude registrada no equipamento, infração cometida conforme

lei e decreto municipal, identiÍicaçáo do agente que regiírou o aviso,
obseruagões. As tabelas Marca, Modelo, EspÉcie, Tipo, MunÍcipio,
EndereF, lnfÍaçâa deveÉo ser escolhidos em uma base previamente
cadastradas no equipamento. Foi possívet a seleção destes campos
conforme solicitado? RESPOSTA: Sllttl

1.4.6.

É possível o registro de até s fotos da infração registrada?
RE§FOST& SIIi

1.4.7.

É possível consultar o AIT (Auto de lnfraçáo de TÉnsito) emitido

Slil
É possível cancetar o AIT (Auto de lnfração de Trânsito)

anteriormente? RESPTOSTA:

1.4.8.

prcenchido? RESFOSTA: SltS

1.4.9.

Para o cancelamento do AIT (Auto de lnfraçáo de TÉnsito) foi

solicitado um motivo e não foi possível o cancelamento sem informar o
motivo? RESPTO§TA:

1.4.10.

Slt

O AIT (Aúo de lnfraçâo de Trânsitoffoicancelado com o motivo

de cancelamento informado? RESFOSTA: SIM

1.4.1'L

É possivelsubstituir o último AIT (Auto de lnfraçáo de Trânsito)

preenchido alterando gualquer

um dos

campos

preenchidos

anteriormente? RESPGTA: SIM

1.4.12.

Foi solbitado um motivo para a substituiçáo do AIT (Auto de

lnfraçâo de Trânsito)? RESPOSTA:

2021-Vla Redençáo
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1'4'13'

O AIT (Auto de lnfraçáo de Trânsito) foi subsituído com
o

de substituição informado? RESpOSTA:

mdivo

Slil

1.5. PROVA DE EMISSÂO DE TíQUETES DE ESTACIONAMENTO

- POSTO DE

VENDA FIXA.

Í'5'í'

Com o equipamento identificado anteriormente com a etiqueta
"POS" deverâo serfeitos os procedimentos abaixo e
na ordem informado:

1'5'2'

Para início deste teste seÉ necessário cadastrar um posto
de
venda fixo no software retaguarda, com o nome cle "posro DE
VENDA

TESTE" e associar o número cte série do equipamento ,pos"
a este posto
.too,oo
de venda cadastrado e habiritar um saldo de R$
(cem reais) para o
Posto de Venda. Este valor a ser alterado conforme interesse
do avaliador.

1'5'3.

Todos os itens ngferenciados para esteteste se referem aotópico
Emissáo de tíquete de estacionamento - posto de venda Fixa
Acesso ao sistema instalado no equipamento. o sistema foi

1-5.4.

aesado

í^'§.§.

sem problemas? RESpOSTA: SIM
É poçsívelemitir um tÍquete de estacionamentq de 1 (uma) hgra

PaÍa a placa AAA0007 utilizando como brma de pagamento dinheiro em
espécie? RESFOSTA: Stil

1.5.6.

Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo todas as
informaçôes solioitadas: RESPGTA: Sll[

Número sequencialcom g dígitos, tmeiou número de série do equipamento;
Número do Posto de Venda e/ou apelido;
Data e hona de validade;
Dia do ano para a validade;
Ptace do veícuio;
Número do setor;
Data e hora da emissáo.

1.5.7.

É possível emitir um tiquete de estacionamento de 2

(duas)

horas para a placa AAA0008 uülizando oomo forma de pagamento cartão
recanegável SEM CONTATO? RESPOSTA:

í.5.8.

Stt

Foi impresso um tíguete de estecionamento contendo todas as

informaSes: RESPO§TA: §lM
Número sequencialcom 9 dÍgitos;
lmei ou número de séde do equipamento;
Número do Posto de Venda e/ou apelido;
Data e hora de validade;
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Dia do ano Para a validade;
Plffi do veiculo;
Número do sáor;
Data e hona da emissáo;
Número de série do cartão recanegável SEM CONTATO;
Saldo anterior do cartão recanegável SEM CONTATO;
SaEo atual do cartlb recanegável SEM CONTATO'

o saldo do Posto de venda no sistema retaguarda passou a ser,
saldo inicial meno§ o valor dos tíquetes emitidos anteriormente?

1.5.g.
o

RESFOSTA: SI]TI

1.S.10.

É possívelemitir um tíquáe de estacionamento de

I

(uma) hora

de
paÍa a placa AAA0009 utilizando como forma de pagamento cartão

cÉdito? RESPOSTA:

1.5.'1L

Slt

contendo todas as
FOi impresso um tíquete de estacionamento

informações solicitadas: RESPOSTA: SIM
Númelo sequencialconr 9 dígitos;'
lmei ou número de série do equipamento;
Número do Posto de Venda e/ou apelido;
Data e hora de validde;
Dia do eno Para a vdidade;
Placa do veículo;
Data e hora da emissáo;
lnforma$es eta tmnsaçâo do cartão de erédito'

1.5.12.ÉpossÍvelemitirumtiquetedeestacionamentodel(uma)hora
pagamento cartão de
para a placa AAA0010 utilizando como forma de
débito? RESFO§TA:

í.5.13.

Slll

contendo todas as
Foi impresso um tíquete de estecionamento

informa@es solicitadas: RESPOÍiTA:

Sllt

Número sequencialcom 9 dígitos:
knei ou nÚnieo de sáÍbdoequipâÍnâÍtto;
ttr.ir". do Posto de Venda e/ou apelido;
Dda e hona de vdidade;
Dia do ano Paltl a vdidade;
Placa do veículo:
Data e hora da emissfu;
da transaÉo do carttu de débito'
Nfrt

.O*

il
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1.5-14.

E Possível realizar a recarga de R$ 10,00 no saldo do cartáo

recanegável SEM CONTATO?

1.5.15.

RESffiTA: Slt

Foi imprcsso @mpÍovante da Íecarga realizada contendo no

mínimo: RESPOSTA:

Sl[i

NúmeP sequenciat e 9 dÍgitos;
Númep serialdo cartão inteligenb SEM CONTATO;
Dáa/hora:
Número serial ou lmei do equipamento que realizou a GcElÍLe;
Saldo anterior;
Vabr da recargg
Saldo atual.
O saldo final do cartão recanegável SEM CONTATO é a soma
do saldo anterior mais o valor realizado de recarga no item i deste teste?

1.5.16.

RESPOSTA: SIT
Foi possível realizar a leitura do cartâo ç9m o mesmo saldo nas
DE
amostras FISCALIZAÇÃO E POSTO DE VENDA, POS e TERMINAL

1.5.17.

AUTQATENDIMENTQ? RE§rc§TA:

1.S.i8.

É possível realizar a recaÍga de R$ í0,00 no saldo da conta

virtual? RESPOSTA:

1.5.í9.

§IiI

Slii

FOi imprcSSO @mprovante

da recarga tealizada contendo no

data/hora' NúrReno
minirnO: CPF do pÍoPfietáÍio da esnte recanegada,
anterior' valor
seriatou lmeido equipamento-que realizou a re@Íga, saldo
da recarga e saldo atual? RESPOSTA: Slil
o
o saldo final da conta virtual é a soma do saldo anterior mais
RESPoSTA: SIM
valor realizado de rmrga no item m deste teste?
ROTATIyg
pROVA DE UTILIZAÇÃO DE CRÉD;1OS DE ESTACIONAMENTO

1.5.20.
1.6.

DE RESPOSTA AUDíVEL'
ATRAVÉS DE LIGAÇÃO PARA URA' UNIDADE
INTEIRAMENTE AUTOMATIZADA.

1.6.í.FoiapresentadonúmerooEOOdetelefonePeÍeligação?
RESPO§TA:

1.6.2.

Slt

Este número áendeu

a

chamada de forma automática e

identificouqueotelefoneoueoriginouachamadaécadastradoao
sisterna? RESFOSTA: SlÍÜ

rl
Mla
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1.â3.

A URAsolicitouque eeia identificado oveículo ao qual se

desja

adquirir horas de eíacionamento? Ex. ldentificar o veículo AAA-4S4S.
RESPOSTA: Slt

1.6.4.

Após

a

idenüficaçáo do veículo foi apresentado menu para

esoolha do tempo para estacionamento com no mínimo as opções descritas

em decreto municipal? RESPOSTA:

1.6.5.

Slií

Após a escolha do tempo de estacionamento a URA apresentou

de forma clara e audível as informaçôes referentes ao tempo finat de
estacionamento? RESPOSTA: Slttl

1.6.6.

O saldo utilizado nesta transação foi abatido do valor do saldo
disponível no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da intemet?
RESPOSTA:

1.6.7.

Sl[l

Foi possírret localizar esta transaçâo no extrato disponívet no

módulo de gerenciamento do usuário no sítio da intemet? RESPTOSTA:

Slil

í.7. PROVA DE UT|L|ZAçÃO DE CRÉDffOS DE ESTACTONAMENTO ATRAVÉS
OE §iTlq NA INTERNET RESPONSIVo PARA USo EM APARELHoS
CELULARES

1.7.1.

Os testes deverão serfeitos com as amostras "ANDROID'

e "APPLE'na ordem escolhida pelo avaliador.

1.7.2.

Foi possível o acesso ao sítio responsivo na amostra avaliada?

RESPTO§TA:

í.7:3.

Sltl

É soficitado o CPF e a senha paÍa acesso ao sítio? RESFOSTA:

slil

1.7.4.

Ap& a validação do usuário é solicitado a escolha da placa do

veículo cadastrada? Deverá ser informada
amostra 'hNDRO|D"

a

placa AAA{4646 para e

e a placa AAl- 4747 para a amostra 'APPLE'.

RESPOÍ}TA: SIM

1.7.5.

É possível escolher no mÍpimo os tempos previstos em decreto

municipal para estdonamento? RqsPosTA: slM'

1.7.6.

Ap& a confirmaçáo do tempo o síüo responsivo informa que a

trans4áo foi aceita e o tempo final de estacionamento? RESFOSTA: Slii
1.7.7

.

O saldo utilizado nesta tnansação foi abatido do valor do saldo

disponível no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da intemet?
RESPOSTA:

SIiI
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1.7.8.

Foi possivel localizai esta úansação no extrato disponíve! no

móduto de gerenciamento do*u§uário no sítio da intemet? RESPOSTA: SIM
1.8.

PROVA UTILIZANDO OS , .APLICATIVOS

DISPONIBILIZADOS

GRATUITAMENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE E GOOGLE

í.8.í.

Os testes deverão ser fuitos com

ãt amostnas %NDROID.,

"APPLE na ordem escolhida pelo avaliador.
Foi possível efetuar o download gratuito
1.8.2.
respec'tiva loja virtual? RESPOSTA:

.1.8.3.

SIil

da

Slti

Foi possivel acêssar o aplicativo na respectiva

RESFOSTA:

1.8.4.

do aplicativo

amostra?

i

O aplicativo solicita ao usuário autorização paÍa acêss€lr sua

posição (latitude e longitude)? Deverá serautorizado o uso para a amostra.
RESPOSTA:

1.E.5.
slt
1.=8..0,

Sltl

O aplicativo solicita o GPF e a senha paÍa acesso? RESPOSTA:

É intoflngg.q ag u§uáÍiq o mu.nicípiQ que ele se encontra de forma

automática? RESFOSTA:

1.A.2.

Slll

Apos o acesso é possível escolher a placa do veÍculo que deseja

a

amostra
estacionar? Deverá ser informada a placa &fu\r{${$ p213
,1NDROIU' a placa AAA-4949 paÍa a amostna "APPLE. RESPOSTA: Slllll
apresentado as opçóes de compra de honas de

1.E.8.

É

estacionamento de no mínimo nas opçÕes previstas em decreto municipal?
RESFOSTA:

Slil

1.g.g.

Após a compra é informado de forma clara ao usuário o sucesso
da transaçfo e o tempo Íinal de término do estacionamento? RESPOSTA:
SIM

O saldo úilizado nesta transaçáo foi abatido do valor do saldo
intemet?
dlsponível no módulo de gerenciamerúo do usuário no sítio da

I.g.1O.

RESPOSTA: SIT

í.g.11.
1.9.

Foi possível localizar esta transação no extrato disponível no

RESPOSTA: SIM
módulo de gerenciamento do usuádo no sítio da internet?
PROVA ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE ENVIO DE SMS

1.9.í.

Foi apresentado nÚmero (short number) com no máximo

(cinco) digitos? RESFOSTA:
Pedro

Slli
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1.9.2.

Foi possivel envio de SMS Para o número com as informaçôes
da placa AAA-5050 e do temPo que deseja estacionar, sendo estes temps
no mínimo nas opções PÍevistas em decÍeto municipal? RESPOSTA: SIM

1.9.3.

Foi recebido SMS informando que e transaçáo foi aceita e qual

o hoÉrio de término do estacionamento? RESFOSTÂ: SIM

1.9.4.

O saldo utilizado nesta tlansaÉo foi abatido do valor do saldo
disponível no módulo de gerencianlento do usuário no sítio da intemet?
RESPO§TA:

í.9.S.

StM

:r

Foi possível localizar esta transação no extrcrto disponível no

módulo de gerenciamento do usuário no sítio da intemet? RESPOSTA:

Slil

í.9.6.

Caso seja enviada informa@ para ativação do estacionamento
Com dados enados, por exemplo, placa nâo cadastrada no sistema, é
recebido SMS relatando que a transaçáo não foi aceita e qual o motivo?
RESPOSTA: Slill

i.io.

pROVA

DE RETORNO DAS

INFORMAÇÔES

DAS

PI-ACAS

ESTACIONADAS

1.Í0.1.

Utilizando a amostra "ORIENTADOR DO ESTACIONAMENTO
ROTATIVO" é possível consultar a situaçâo das placas AAA'0001' AAAooo2, tutA-ooo3, A/AA-OOO4, AAA-OOO5, AAA-0006, AAA-0007, AAA-0008,
A/fu\-0009, AÀd-OCI 1 o, AÀÂr-4545, fodA-4646, N\l\'47 47, Aifu{-4848, AAA4949, AAA-5050? RESPOSTA:

'1.10.2.

Slil

A amostra retomou as

informaçÕes referentes

a cada placa

pesquisada exibindo o início do estacionamento, ofinaldo estacionamento
e qual a brma úilizada para ativ4ão das horas de estacionamento?
RESPO§TA: SIIS

í.í0.3.Paraauxílioaoavaliador:RESPOSTA:Slií
PLACA AAA-OOO1 -Po$o de Venda movel Dinheiro
PLACA nnnoog2-Posto de Venda mÓvel- cartâo recanegável
DiNhEiTO
PISCA NNN.OOOO - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO Cartão
Pt-AcA Àü-ooú - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTo
recenegável
pLqg6-úÀ-0005 - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - Cartão
de crédito

PLAoAAAA-0006-TERMINALDEAUToATENDIMENTo-CaÉão
de débito
-Dinheiro
PIáCA AAA-0007 -Posto de Venda fixo
pl-AcA Àü-úoa -posto de Vendafixo - cartÉio recarregável
Av

-
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Pl-AcAAAA-0009-PostodeVendafixo-Cart€iodecreditc
PLAoAAAA.oolo-PostodeVendafixo-Cartáodedébito
PLACA A4A.4545 - URA
PLACAAAA.4646.SITE
PLÂCAAAAr4747-SITE
PLACA AAAr4E4&APP ANDROID
PLACA AAA,494$APP IOS
PI.ACA AAA.sOsO.SMS

1.11.

PROVA DO SISTEMA RETAGUARDA
Os testes deverâo ser

1.1'l.L

feitos utilizando

a

amostra

.RETAGUARDA"

1.11.2.Épossívela@§sarosistemaderetaguarda?RESPOSTA:Slií
1'11.3'ÉsolicitadousuárioesenhapaÍaacessoaosistemaretaguarda?
RESFO§TA: SIM

É. possível consultar na retaguarda todas

1.11.4.

as

informaçóes

preenchidasemtodosositensdostestesfeitosatéomomento?
RESPO§TA: Slil
1.11.5.Épossivelconsultaremmapageorreferenciadoaposiçãodas
amostras'FlscALlzAÇÂoEPOSTODEVENDAMÓVEr?RESPOSTA:
slM

amostra "POS'?'RESPOSTA:
É possívelüsualizai no mapa a

1.í1.6.
sltç

1.11.7.

feltas anteriormente
É possível visualizar todas as transa@s

emtodososformatosdevencÍa,recargaseosaviso/aúodeinÍra@es
emitidos@msuasrespec'tivasfotos?RESFOSTA:Slil

l.l2.PRoVADEUTlLlzAÇÃoDEESTACIoNAMENToDEBICICLETAS
ATRAVÉSDELIGAÇÃoPARAURA.UNIDADEDERESPoSTAAUDíVEL.
anteriormente com a eüqueta
1.12.L Com o equipemento identificado

.ESTAÇÂoDEBlclcLETA,E.BtclcLETA,deveráoserfeitosos

informado:
procedimentos abaixo e na ordem
para es{e
o§ itens referenciados
Observação importante: Todos
DO SISTEMA DE

1.12.2.

PROVA
teste se referem ao tópico Módulo

PARA BICICLETAS'
ESTACIONAMIENTO INTELIGENTE

l,f
Av
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1.12.3.

FOi apresentado.;número oSoo

de telefone para

ligação?

RESFOSTA: SIM

Este nÚmero atendeu a chamada de forma automáüca e
identificou que o telefone que originou a chamada é cadastrado ao

1.12.4.

sistema? RESPOSTA: SIM

1.12.5.

A URA solicitou que seja informada o

número estaçáo

eo

númerc da vaga que o usuário deseja uülizar? RE§POSTA: SIM
Após a identificação do usuário, foi solicitada a confirmação para

1.12.6.

para
desbloqueio da vaga escolhida na'estação de est*ionamento
bicicleta? RESPOSTA:

1.12.7.

sltl

Após a confirmação, foi realizado o desbloqueio do dispositivo

de segurança e travamento? RESPTOSTA:

Sltt

possível
Após o destrarramento do dispositivo de segurança, foi
segurança
estacionar a bicicleta e realizar o travamento com dispositivo de

1.12.E.

bloqueando a roda e o quadro da bicicleta? RESFoSTA: SIM
Foi possível localizar esta transaçáo no extráo disponível no

1.12.9.

módulodegerenciamentodousuárionosítiodainternet?RESPOSTA:SlM
1.13. PROVA DE UTILIZAÇÃO DE ESTACIONAMENT6 DE BICICLETAS
CELULAR
ATRAVÉS APuCAIVO PARA APARELHOS DE TELEFONE
VIRTUAIS APPLE
DISPONIBILIZADOS GRATUITATúENTE NAS LOJAS

GooGLE

í.13.1.
BICICLETA'E

C

r-.,-rÁa -a;íaiíaa
âr amoíras "ESTAÇI(o
com as
serfeitos ri.t,.
^- r^-Á^- deveÉo
Ostestes
abaixo e
"BICICLETA'deverâo serfeitos os procedimentos

na ordem informado:

1.19.2.Foipossívelefetuarodownloadgratuitodoaplicativoda
respectiva loja virtual? RESFOSTA: Sli[
SIM
Foi possÍvel acessar o aplicativo? RESPOSTA:

1.13.3.

l.l3.4.oaplicativosolicitaaousuárioautorizaçãoparaacessersua
posição(latitudeelongitude)?DeveráserautorizadoousoParaaamostra.
RESPOSTA:
1.13.5.

Slt

para acesso? RESPOSTA:
O aplicativo solicita o CPF e a senha

$m
1.13.6.

que ele se encontra deforma
É informado ao usuário o município

aúomática? RESFOSTA: Slií
Av Pedro Neiva de Santana,
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e vaga
Após o acesso é possível tocatizar, escolher a estação
que deseja estacionar a bicicláa? RESFOSTA: SIM

1.13.7.

1.í3.8.Éapreserrtadoa.opçãode<lesbloqueiododispositivode
travamento através
RESPO§TA:

de

créditos prâpagos

SIM

ou

assinatura mensal?

,:

do dispositivo
Após a confirmaçâo, foi realizado o desbloqueio
de segurança e travamento? RESPOSTA: SIM
foi possível
Após o destravamento do dispositivo de segurança,

1.13.9.

1.í3.10.

estacionarabicicletaerealizarotravamerrtocomdispositivodesegurançe
bloqueandoarodaeoquadrodabicicleta?RESPoSTA:SlM
1.1g.11. Foi possível localizar esta transação no extreÚo disponível no
da intemet? RESPOSTA: §ltUl
módulo de gerenciamento do usuário no sítio

I.I4.PRoVAESTACIoNAMENToATRAVÉSDEENVIoDESMS
1.14.1. Foi apresentiado número (short number) com no máximo

5

(cinco) dígitos? RESPOSTA: Sltf,
com âs informaçÕes
Foi possivelenvio de SMS pare o número

1.14.2.

daestaçãoevagaescolhidaquedesejaeíacionar?RESFoSTA:Slií
aceita e
1.14.9. Foi recebido SMS informando que a transa@ foi
de travamento? RESPoSTA: SIM
realizado o desbloqueio do dispositivo

1.14.4.Apósaconfirmação'foirealizadoodesbloqueiododispositivo
de segurança e travamento? RESPOSTA:

Slil

1.14.5.Apósodestravamentododispositivodesegurança,foipossível

com dispositivo de segurança
estacionar a bicicláa e realizar o travamento

bloqueandoarodaeoquadrodabicicleta?RESPoSTA:SlM

l.14.6.Foiposslvellocalizarestatransaçãonoextratodisponívelno

SIM
no sítio da intemet? RESPoSTA:
módulo de gerenciamento do usuário

I.Is.PRoVADEESTACIoNAMENToAVULSoATRAVÉSDECARTÂoDE

CARTÃO RFID - NFC
CRÉDITO OU CARTÃO INTELIGENTE
disposilivo de
É apresentdo a offio cle desbloqueio do

1.15.1.

travamentoatravésclecréditospre-pagosinseridosnocartãointeligente'
(NFC) ou assinatura mensal?
cartão de clédito e telefone cetular
RESPOSTA: SlIf,

do dispositivo de segurança
Foi possível realizar o desbloqueio

1.15.2.

e ravamento? RESPOSTA: SltS
Av

tt
Neiva de Santana, 2ozt -uta RêAen6o
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í.15.3.

Após o destravamento do dispositivo de segurança, foi possível

estacionara bicicleta e realizarotravamento com dispositivo de segurança
bloqueando a rcda e o quadro da bicicleta? RESPOSTA: SIM

1.15.4.

Foi possível localizar esta transaçáo no extrato disponível no

módulo de gerenciamento do usuário no sítio da intemet? RESPOSTA: SIM

1.í6.

PROVA DE SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE DESBLOQUETO DO

DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO

1.16.1.

Simulando que a conexão com

a lntemet falhou, foi

possível

destravar o dispositivo de segurança através do painel de administração
(helpdesk) via SMS? RESPOSTA: SIM

1.16.2.

a lntemet falhou, foi possível
destravar o dispositivo de segurança através da utilização de chave
Slmulando que a conexão com

mednica específica para esta finalidade? RESPTOSTA: SIM

1.í6.3.

É possível monitorar notiÍicaçôes do serviço de assistência para

poder

se tomar medidas

RESPOSTA:

1.1A.4.

remotamente pere reiniciar

e

estaçáo?

Slii

O sistema permite detec{ar se alguém tentar foçar a abertura

da estrutura (remover a tampa) ou mrtar a bana de aço? Nesses casos,
foi acionado o alarme e o sinal de smno foi enviado pare o sistema.
RESPOSTA: SIM

l,l
-
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2. RESULTADO DA PROVA

DE CONCEITO

(prova de conceito)'
2.1. Após análise minuciosa da amostra da soluçáo ofertada
pela empresa para comprovaçáo do funcionamento do sistema em §ua

totalidade em uma quantidade

de, no mínimo, 20 (vinte) vagas de

-

ANEXO ll
estacionamento, conforme procedimento definido no documento
pela
TERMO DE REFERÊNCIA, registrase gue a am6tra apresentada
atendeu plenamentê a bdos o§ itens verificados nos testes'

licitante

2.2.

A

do sistema
empreria convocada demonstrou que as funcionalidades

demonstrando
atendem ao exigido no presente Edital e Termo de Referência;
contrataçáo' em
que os equipamentos, produtos e serviços que sfu obieto da
desempenho e
especia! no que diz respeito à sua qualidade, durabilidade'

funcionalidade,sáoefetivamentecompatíveis@mosrequisitoseas
especiÍicaçÕes conüdas no TERMO DE REFERÊi'|C|R;

lmperatizltUlA, í9 de dezembro de 20í9'

Secretário

BRAGA COSTA
de Trânsito e TransPorte

úr.%

.ul

BRITTO RAYOL
Engenheiro Civil
ProjetojEspeciais
- Matícula: 53'600-8
de
Assessor
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RELATÓRIO DE REALtrAçÃO Oe PROVA DE CONCEITO
LTDA,
Relatório de realização de prova de conceito da emprcsa licitante ALCABOX
e
amostra
de
eXgido conforme úiOo na cláusula 16.2.1do edital, com epresentação
funcionalidades do sistema;

1,

PROVA DE GONCEITO
1.1. |DENTIFICAÇÂo DAS AMOSTRAS

1.1.1.

empresa vencedora apresentou as amostras da solução

A

adotada para comprov4ão do funcionamento do sistema em sua totalidade
em uma quantidade de, no mínimo, 20 (vinte) vagas de estacionamento;
identificadas individualmente com etiquetas, da seguinte fomla:
1.,1.1.1. 1 smartphone e I impressora - Etiqueta "FISCALIZAÇÃO"
telefone celular- Etiqueta "ANDROID"

1.1.1.2.

-í

Í.1.1.3.

í telefone celular- Etiqueta "APPLE"

1.1.1.4. 1 POS - Eüqueta POS
1.1.1.5. I laptop - Etiqueta "RETAGUARDA"

1.i.1.6.

1 Terminal de Autoatendimento

-

Eüqueta "TERMINAL DE

AUTOATENDIMENTO"

1.1.1.7. 1 cartão recanegável sEM CONTATO -

Etiqueta "CARTÃO

RECARREGÁVET"

1.1.1.8. 1 est@

de estacionamento de bicicleta

-

Etiqueta 'ESTAçÃO

DE BICICLETA

1.1.1.9.

'1.1.2.

Bicicleta- Etiqueta "BlclcLETA',
os
ApÓs maÍcados os conjuntos como descritos acima
1

equipamerrtosforamligadoseostestesiniciados.
DO CARTÃO
1.2. PROVA PARA CONTROLE DO SALDO

I.2.l.PRoVADASEGURANÇAEcoNTRoLEDoSALDoDo

que seia feiüa inicialmente
CARTÃo: A CONCEDENTE deveÉ determinar
segurança do
a veriÍicaçâo da especificaÉo do cartáo e do nivel de

mesmo,apósesaveriÍica@eestandoconformeoespeciftcadoneste
edital,deveráprocedêrumarecarganocartãointeligenteSEMcoNTATo
pelo acompanhamento
em valor a ser estipulado pelo prÓprio ÍBsponsável

dostestes.omeioderecargainicialdestecartáoseráaamostra"PoS":

Av. Pedro Neiva

CEP:65.
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1.2.2.

Após a carga inicialcom o valor estipulado pelo responsávelda

CONCEDENTE o licitante deverá realizar a leitura deste cartáo na amostra
,POS';

1.2.3.

Foi possível realizar

a

recarga do cartão recanegável SEM

CONTATO no equipamento escolhido pelo responsávei da aplicação do
teste? RESPTO§}TÂ:

1.2.4.
*POS"

Slt

Foi possível realizar a Ieitura do saldo do cadâo na amostftl

eo

saldo apresentado

éo

mesmo recarregado inicialmente?

RESFGTA: Slii
1.3. rROVA DE AeUtStÇÃO DE CRÉDIIOS DE ESTACIONAMENTO ATRAVÉS
DE SíTIO NA INTERNET.

1.3.1.

Com o equipamento identificado anteriormente com a etiqueta

'RETAGUARDA" deverão ser feitos os procedimentos abaixo e na ordem
informada:

1.9.2.

Observação importante: Todos os itens referenciados para este

teste se referem ao tópico Aquisiçâo de crÉditos de estacionamento através
de sítio na intemet.

O acesso ao sítio da intemet foi possível sem problemas? RESPOSTA:

slu

1.3.3.

Foi possível cadastrar um novo usuádo gom âs informações

mínimas: CPF, Nome, e-mail, Gontrato de uso dos serviços para aceile do
usuário, número(s) de telefone(s) autoÍizado(s) a uülizar o sistema, placa(s)
do(s) veículo(s) autoriza(s) a utilizar o sistema? RESPOSTA:

1.g.4.

O

Slil

sitiode intemeté homologado poremprêsa oertificadoratendo

no mínimo ceilÍficado SSL de 128 bits? RESPOSTA: SIM

1.3.5.

Apos

o

CadaStrO,

é pOSSível ter acesso a todos os itens

Eolicitados no item deste tópico de teste? RESFOSTA: Sl]tl

1.3.6.

É possÍvel realizar a compra de créditos utilizando no mínimo

três bandeiras de cartÕes de crédito$débitos diferentes? RESPOSTA: SIM
para sequência dos testes é preciso cadastrar os dois números
placas
de telefones das amostras "ANDROID", "APPLE' e cadastrar as

1.g.7.

N\l\4747, A/4414848, AfuA{4949' A/fuq-5050.
eROVA DE REGISTROS De VEICULOS IRREGULARES - AIT (AUTO
'
|NFRAÇÃO DE rRÂNSro)
A/fu{d4545, AAA- 4646,

1.4.

-
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1'4'1-

Com o equipamento iderúificado anteriormente com a etiqueta
'FISCALIZAÇÃO" deverão serfeitos os procedimentos abaixo
e na ordem

informado:

1.4.2,

Acesso ao sistema instalado no equipamento.
acessado sem problemas? RESPOSTA: SIM

1.4-3-

o sistema solicitou que sejam informados

RESPOSTA:

1.4.4.

o sistema foi

usuário

e

senha?

St[i

caso seja informado um usuário e senha náo cadastrado no

sistema o aoesso não é permilido? RESFOSTA: SIM
Preencher Alr (Auto de Infnação de TÉnsito) contendo no
mínimo os campos: placa do veículo, MaÍca, Modeto, EsÉcie, Tipo e

1-4-5-

Município; Endercço da emissâo do aviso, númêro, oposto, defronte,
latitude e longitude registrada no equipamento, infração comáida conforme

lei e decreto municipal, idenüÍicaçáo do agente que registrou o aviso,
observaçóes. As tabelas Marca, Modelo, Espécie, Tipo, Munícipio,
Endereço, lnfração deveÉo ser escothidos em uma base previamente
cadastradas no equipamento. Foi possíve! a seleçâo destes campos
conforme solicitado? RESpOSTA: SIM

1.4.6.

É possÍvel o registro de até s fotos da infração registrada?
RESPOSTA: Sl[l

1.4.7.

É possívelconsultaro AIT (Auto de lnfração de TÉnsito) emitido

anteriormente? RESPOSTA: SIM

1-4.8.

É

preenchido? RESPOSTA:

1.4.9.

o Alr

possÍvet cancetar

(Auto de lnfraçáo de Trânsito)

Stil

Para o cancelamento do AIT (Auto de lnfraçâo de Trânsito) foi

solicitado um motirro e nâo foi possível o cancelamento sem informar o
motivo? RESPOSTA: SlÍrt

1.4.10.

O AIT (Auto de lnfraçáo de Trânsitoffoicancelado com o motivo

de cancelamento informado? RESFOSTA: SIM

1.4.11.

É possível substituir o último AIT (Auto de lnfração de Trânsito)

preenchido alterando gualquer

um dos

campos

preenchidos

anteriormente? RESPTO§TA: Sltí

1.4.12.

Foi solicitado um motlvo para a substituiçâo dô AIT (Auto de

lnfraçâo de Trânsito)? RESPOSTA: Sltrl

ffiFããõNãiiããã§ilta;ã:
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1'4'13'

O AIT (Auto de tnfração de Trânsito) foi substituído com o
motlvo

de substituiçâo irúormado? RESpOSTA: SIM
1.5. PROVA DE EMISSÃO DE TíQUETES DE ESTACIONAMENTO .
POSTO DE
VENDA FIXA.
1.5.1.

com o equipamenio identificado anteriormente com a etiqueta

"POS" deverão serfeitos os procedimentos abaixo
e na ordem informado:

1'5'2.

Para início deste teste seÉ necessário cadastrar um posto
de
venda fixo no sorftrrare retaguarda, ôom o nome de ,posro DE
VENDA

TESTE" e associaro número de série do equipamento'pOS',
a este posto
de Venda cadastrado e habilitar
."iOo de Rg 1oo,o0 (Cem reais) para o
Posto de Venda. Este valor a ser alterado conforme intercsse
do avaliador.

r,

1'5'3'

Todos os ilens refercnciados para este teste se rcferem ao tópico
Emissão de tíquete de estacionamento - posto de Venda Fixa

1.5.4-

Acesso ao sistema instalado no equipamento.
acessado sem problemas? RESpOSTA: SIM

1.5.5.

o

sistema foi

É possÍvelemitir um tíquete de estacionamento de 1 (uma) hora

pere a placa AAA0007 uülizando como forma de pagamento dinheiro
em
espácie? RESPOSTA: Sti[

1.5.6.

Foi imprcsso um tíquete de estacionamento contendo todas as
informaçÕes solicitadas: RESpOSTA: SIM

,j

Número sequencialcom g dígitos, lmeiou número de série do equipamento;
Número do Posto de Venda e/ou apetido;
DAta e hona de validade;
Dia do ano para a validade;
Placa do veículo;
Número do setor'
Data e hora da emissfu.

1.5.7.

É possível emitir um tiquete de estacionamento de 2 (duas)

horas pere a placa AAA0008 utilizando como forma de pagamento cartão
rccanegável SEM CONTATO? RESPOÍiTA: Stilt

1.5.8.

Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo todas as

informagóes: RESPTO§TA: Slltí
Número sequencialom 9 dígitç;
lmei ou número de série do equipamento;
Número do Posto de Venda e/ou apelido;
Data e hora de validade;
Av. Pedio Neiva de Santana,2021
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Dia do ano para a validade;
Placa do veículo;
Número do setor;
Data e hora da emissão;
Número de série do caftto recanegável SEM CONTATO;
Saldo anterior do cartão rccanegável SEM CONTATO ;
SaHo atualdo cartÉio recanqávelSEM CONTATO.

1.5.9.
o

O saldo do Posto de Venda no sistema retaguarda passou a Ser,

saldo inicial menos

o valor dos tíquetes

emitidos anteriormente?

RESPOSTA: SIM

1.5.10.

É possivelemitir um tíquete de estacionamento de 1 (uma) hora

para a placa AAA0009 utilizando como forma de pagamento oartão de
crédilo? RESPOSTA:

1.S.1i.

Sltl

Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo todas as

informaçÕes solicitadas: RESPOSTA: SIM
Número sêquencialcom 9 dígitos;
lmei ou número de séde do equipamento;
Número do Po$o de Venda e/ou apelido;
Data e hora de validade;
Dia do ano para a validade;
do veículo;
Data e hora da emissáo;
lnbrma$es da transação do cartão de crédito.

Ple

1.5.12.
pare a

É possívelemitir um tíquete de estacionamento de 1 (uma) hora
placa AAA0010 Úilizando como forma de pagamento cartáo de

débito? RESPOSTA: SIM'

í.S.í3.

Foi impresso um tíquete de estacionamento contendo todas as

informa$es solicitadas: RESPCISTA: SIM
Número sequencial com 9 dígitos;
lmeiou númerc de série do equipamento;
Número do PoSo de Venda e/ou apelido;
Data e hora de validade;
Dla do ano Para a validade;
Placa do veíanlo:
Data e hona da emissfu;
lnformSes da trans$o do cartÉlo de déttito.

d
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1.5.14.

É possívet realizar a recarge de R$ 10,00 no saldo do cartão

recarregável SEM CONTATO? RESPOSTA: StM

1.5.'15.

Foi impresso comprovante da recarga realizada contendo no
mínimo: RESPOSTA: Sfin

Número sequenciale g dígitos;
Número serial do cartâo inteligente SEM CONTATO;

Dataftora;
Núrnero serial ou lmeido equipamento que realizou a receilge;
Saldo anterior;

Vabrda ÍêcaEa;
SaHo atual.

1.5.16.

o

saldo final do cartâo recanegável sEM coNTATo é a soma
do saldo anterior mais o valor realizado de recerga no item i deste teste?
RESFOSTA:

Stil

1.5.17.

Foi possível realizar a leitura do cartão @m o mesmo saldo nas
AMOSTTAS FISCALIZAÇÃO E POSTO DE VENDA, POS E TERMINAL DE
AUTOATENDIMENTO? RESPOSTA: Stit

í.5.í8.

É possível realizar a recarga de R$ ío,oo no saHo da conta
virtual? RESPOSTA: Stit

1.5.í9.

Foi impresso comprcvante da recarga realizada contendo no
mínimo: cPF do proprietário da conta recanegada, data/hora, Número

serial ou lmeido equipamento que realizou a recaÍga, saldo anterior, valor

da recarga e saldo atual? RESpOSTA: Slill

1.5.2A.

O saldo final da conta virtual é a soma do satdo anterior mais o

valor realizado de recarga no item m deste teste? RESpTOSTA: SIM

í.6. PROVA DE UTILIZAçÃO DE CRÉDITOS DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO
ATRAVÉS DE LIGAÇÃO PARA URA - UNIDADE DE RESPOSTA AUDíVEL INTE IRAMENTE AUTOMATIZADA.

í.6.1.

Foi apresentado número 0800 de telefone para ligaçâo?
RESPOSTA: Slil
1.6.2.
Este número atendeu a chamada de forma automática e
identificou que o telefone que odginou a chamada é cadastrado ao
sistema? RESFOSTA: Slil
r1
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1'43'

A URA solicitou que seja identificado o veícuto ao quat
se deseja
adquirir horas de estacionamento? Ex. ldentiÍicar
o veÍculo AAA-4545.
RESPOSTA: SIM

1.6.4'

Após a identificaçáo do veícuro foi apresentado
menu para

escolha do tempo para estacionamentro com
no mínimo as opções descritas
em decreto municipal? RESpOSTA: Sl[l

1'6'5'

Após a escolha do tempo de estacionamento
a uRA apresentou
de forma clara e audível as informaçóes referentes
ao tempo final de
estacionamento? RESPoSTA: slltl

1'6'6'

O saldo utilizado nesta transação foi abatido do
valor do saldo
disponível no módulo de gerenciamento do
usuário no sítio da internet?
RESPOSTA: SIM

1'6'7'

Foi possível localizar esta transação no extrato disponível
no
mfuulo de gercnciamento do usuário no sítio da intemet?
RESposTA: slm
í'7' PROVA DE UTlLlzAçÃO DE CRÉD11OS DE ESTACTONAMENTO
ATRAVÉS

DE SÍNO NA INTERNET RESPONSIVO PARA USO EM APARELHOS
CELULARES

1.7-1-

os testes deverão serfeitos

"om

as amostras'ANDRO|D"

e "APPLE'na ordem escolhida pelo avaliador.
1'7

'2.

Foi possível o acesso ao sítio responsivo na amostra avaliada?
RESPOSTA: Stil

1.7.3.

É solicilado o

cpF e a senha para a@sso ao sítio? RESposrA:

srM

1.7.4.

Após a validaçâo do usuário é solicitado a escolha da placa do
veículo cadastrada? Deverá ser iníormada a placa AAA-4646 paÍa a

amostra "ANDRO|D"
RESPO§TA:

e a placa AAA- 474T para a amostra ,AppLE".

stil

1.7.5.

É possível escolher no mínimo os tempos previstos em decreto
municipal para estacionamento? RESpOSTA: SIM

1.7.6.

Apos a conÍirmaçâo do tempo o sítio responsivo informa que a
transaçâo foi aceita e o ternpo final d9 estacionamento? RESpOSTA: SIM

1.7-7.

O saldo utilizado nestâ transaçáo foi abatido do valor do saldo
disponível no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?
RESPTOSTA: SIM
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1.7.g.

Foi possível localizar esta transação no extrato disponível no

módulo de gererrciamdnto do usuário no sÍtio da intemet? RESPOSTA: SIM
1.8.

PROVA UTILIZANDO OS APLICATIVOS

DISPONIBILIZADOS

GRATUITAMENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE C GOOGLE

1.A.í.

Os testes

\
d&erão serfeilos com as amostras "ANDROID",

"APPLE'na ordem escolhida pelo avaliador.

1.A.2.

Foi possível efetuar o download gratuito do aplicativo da

respectiva loja virtual? RESPOSTA: Slifr

1.E.3.

Foi possível aoessar

o

af,icativo na respectiva amostra?

RESPOSTA: SIilI

1.9.4.

o aplicativo solicita ao usuário autorizâção para acessar sua

posiÉo (latitude e longitude)? Deverá serautorizado o uso pera e amostra.
RESFOSTA:

1.8.5.

Slt

o aplicativo solicita o cPF e a senha

para acesso? RESPOSTA:

slitl

1.g.6.

É informado ao usuário o município que ele se encontra de forma

aúomática? RESPOSTA: 9ltll
Após o aoêsso é possíveles@lhera placa doveículo que deseja

,l.g.l.

a

amostra
estacionaÍ? DeveÉ ser informada a placa AAA-4S{$ psp
"ANDROID' a placa AAA{4949 paraa amostra'hPPLE. RESPOSTA: Slií

Í.g.g.

É

apresentado

as opções de compra de honas de

estacionamento de no mínimo nas opçÕes previstas em decreto municipal?
RESPOSTA: Slttl
Após a compra é informado de forma clara ao usuário o sucesso
da transação e o tempo final de término do estacionamento? RESPOSTA:

1.g.g.
SIM

O saldo úilizado nesta transação foi abatido do valor do saldo
da intemet?
disponível no módulo de gerenciamento do usuáÍio no sítio

1,8.10.

RESPOSTA:

1.g.11.

Slli

Foi possível lOCalizar esta transação no extrato disponível no

SIM
módulo de gerenciamento do usuáfio no sítio da intemet? RESFOSTA:
1.9. PROVA ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE ENVIO DE SMS

1.9.1.

Foi apresentado número (short number) com no máximo 5

(cinco) dígitos? RESPOSTA: SIM
de Santana, ZOZI -lúta Redenção
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{

Foi possívelenvio de SfulS para o número com as informaçôes
da placa AAA-5050 e do tempo que deseja estacionar, sendo estes tempos
no mínimo nas opções preÚstas em decreto municipal? RESPOSTA: Slií

1.g.3.

Foi recebido SMS informando que a transaçáo foi aceita e qual

o hoÉrio de término do estacionamento? RESPOSTA: SIM
O saldo utilizado nesta transaçáo foi abatido do valor do saldo

1.g.4.

disponível no módulo de gerenciamento do usuário no sítio da internet?
RESPOSTA:

Sllí

1.g.S.

Foi possível localizar esta transação no extrato disponíve! no
módulo de gerenciamento do usuário no sítio da intemet? RESPOSTA: Slttl

í.9.6.

Caso seja enviada informaçâo para ativaçâo do estacionamento
com dados enados, por exemplo, placa não cadastrada no SiStema, é
recebido SMS relatando que a transação náo foi aceita e qual o motivo?
RESPOSTA: Slill

1.í0. pROVA DE

RETORNO

DAS INFORMAçÔES DAS

PTACAS

ESTACIONADAS

1.10.1.

l.rtilizando a amostra "ORIENTADOR DO ESTACIONAMENTO
AAAROTATIVO" é possivel consuttar a situaçâo das placas AAA-0001,
0002, AA/A-OOO3, Atuq-0004, AfuA-0005, AAA-0006, AAA-0007, A/tu4-0008'
AAAAAA-0009, AAA-001 0, Aifu{-4545, A/fu\-4646, Pu\,0\47 47, AÀd-4848,
4949, AAA-5050? RESPOSTA: Sl}l

amostra retomou as informaçôes referentes a cada placa
pesquisada exibindo o início do estacionamento, o final do estacionamento
e qual a forma utilizada para ativa$ das horas de estacionamento?

1.10.2.

A

RESPOSTA: Slill

í.10.3.

Paraauxílioaoavaliador: RESPOSTA:SlM

PIÂCA AAA-OOO1 -Posto de Venda móvel Dinheiro
PlácA AAA{OO2-Posto de Venda móvel- cartão recanegável
PIáCA AAA.OOO3 . TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - DiNhEiTO
PI.ACA AAA-OOO4 -TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO CATIâO
recanegável
PLqCA-AAA-OOO5 - TERMINAT DE AUTOATENDIMENTO - CATIÉIO
de crédito
PLACA AAA.0006 - TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO - CATIãO
de débito
PLACA AAA-0007 -Posto de Venda fixo -Dinheiro
PLACA AAA-OOO8 -Posto de venda fixo - cartilo recanegável
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PLACA AAA-0009 -Posto de venda fixo - cartão
dêbito
Pl.AcA AAA.ooío - Posto de Venda fxo: Cartâo de
PLACA A44.4545. URA
PIÁCA AAA-4646.SITE
PLÂCAAAA"4747-SITE
PLACA AAA-{f,84&APP ANDROID
PLACA AAAd4949uAPP IOS
PLACA AAA.sOsO.SMS

1.1'1. PROVA DO SISTEMA RETAGUARDA

1.11.1.ostestesdeverâoserfeitosutilizandoaamostra
"RETAGUARDA'
RESPOSTA: SIM
É possível aoessar o sistema de retaguarda?
ao sistema retaguarda?
É solicitado usuário e senha para acesso

1.11.2-

1.í 1.3.

RESPOSTA: Slill

1.11.4.

as informa$es
Ê. possível consultar na retaguarda todas

preenchidasêmtodosositensdctestesfeitosatéomomento?
RESPOSTA: Slll
1,11.5.Épossívelconsultaremmapageorreferenciadoaposiçâodas
amostnas "FlScALlzAÇÃo E

PoSTo DE VENDA MÓVEL" RESPoSTA:

slill

1.1í.6.

"POS"?" RESPOSTA:
É possível visualizar no mapa a amostra

slM

1.1'1.7.ÉpossÍvelvisualizartodasastransaçôesfeitasanteriormente
e os aviso/auto de infrações
em todos os formatos de venda, recargas
emitidosÇomsuasrespec'tivasfotos?RESFOSTA:Slltt

l.l2.PRoVADEUTlLlzAÇÃoDEESTACIoNAMENToDEBICICLETAS
DE RESPOSTA AUD|VEL'
ATRAVÉS DE LIGAÇÃO PARA URA'UNIDADE

l.l2.l.ComoequipamentoidentificadoanteÍiormentecomaetiqueta
"ESTAÇÂoDEBlclcLETA'E,BlclcLETA"deveÉoserfeitosos
procedimentos abaixo e na odem informado:

1.12.2.obseru@oimportarrte:Todosositensreferenciadosparaeste
DO SISTEMA DE
teste se referem aa tópico Módulo PROVA
ESTACIoNAMIENToINTELIGENTEPARABICICLETAS.
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1.12.3.

Foi apresentado número 0800 de telefone para ligaçáo?

RESPOSTA: SIM

1.12.4.

Este número atendeu a chamada de forma automática e
identificou quê o telefone que originou a chamada é cadastrado ao
sistema? RESFOSTA: Sl*l

1.12.5.

A URA solicitou que seja informada o

número estação

e

o

número da vaga que o usuário deseja utilizar? RESPOSTA: SIM

1.12.6.

Após a identificação do usuário, foi solicitada a conÍirmaçáo para

desbloqueio da vaga escolhida na estação

de estacionamento

para

biCiCIEtA? RESFOSTA: SIM

1.12.7.

Após a confirmaçáo, foi realizado o desbloqueio do dispositivo

de segurança e tranamento? RESPOSTA: SIM

1.12.8.

Após o destravamento do dispositivo de segurança, foi possível

estacionar a bicicleta e realizar o travamento com dispositivo de segurança
bloqueando a rcda e o quadro da bicicleta? RESPOSTA: SltUl

1.12.9.

Foi possível localizar esta transaçâo no extrato disponivel no

módulo de gerenciamento do usuádo no sitio da intemet? RESPOSTA:

1.13. PROVA DE

UTILTZAçÃO

DE

ESTACTONAMENTO

DE

Slil

BTCTCLETAS

ATRAVÉS APLICATIVO PARA APARELHOS DE TELEFONE CELULAR
DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE NAS LOJAS VIRTUAIS APPLE e
GOOGLE

1.13.1.

Os testes deveÉo serfeitos com as amostras "ESTAÇÃO

BICICLETA" E'BICICLETA'deverão serfeÍtos os procedimentos abaixo e
na ordem irúormado:

1.13.2.

Foi possível EfEtuar

o dorrnload

gratuito do aplicativo da

respecliva loja vifiual? RESPOSTA: SIM

í.13.3.
1.13.4.

Foi possível acessar o aplicativo? RESPOSTA: SlíUl

O aplicativo solicita ao usuário autorizaçáo para acess€rr sue

posiçâo (latitude e longitudep DeveÉ serautorizado o uso para â amostra.
RESFOSTA:

í.13.5.
slt
1.13.6.

Slt

O aplicativo solicita o CPF e a senha para acesso? RESPOSTA:

É informado ao usuádo o município que ele se encontra de forma

automática? RESPOSTA:

Slt
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e vaga
Após o acesso é possível localizar' escdher a esàçao
que deseia estacionar a bicicleta? RESFOSTA: Slil
É apresentado a offio de desbloqueio do dispositivo de

1.13.7.

1.13.8.

travamento atrarrés

de

créditos prâpagos

ou

assinatura mensal?

RESPOSTA: SIM

í.13.9.

ApóS

a cOnfirmaçâo, Íoi realizado o desbloqueio do dispositivo

de segurança e travamento? RESPOSTA: SIM
foi possível
Após o destravamento do dispositivo de segurança,

1.í3.í0.

de segurança
est*ionar a bicicleta e realizar o travamento com dispositivo

bloqueandoarodaeoquadrodabicicleta?REsPosTA:SlM
1.13.11. Foi possível localizar esta transação no extrato disponível no

sítio da intemet? RESPOSTA: SIM
mÓdulo de gerenciamento do usuário no

1.14. PROVA ESTACIONAMENTO ATRAVÉS DE ENVIO DE
1.14.1.Foiapresentadonúmero(shortnumber)comnomáximo5
(cinco) dígitos? RESPOSTA: Sl[i
SMS

1.14-2.

com as informaçôes
Foi possivelenvio de SMS pare o número

daesta@evagaescolhidaquedeseiaestacionaÉRESPoSTA:Slll
e
1.14.3. Foi recebido SMS informando que a transação foi aceita
de travamento? RESPoSTA: SIM
realizado o desbloqueio do dispositivo
do dispositivo
Após a confirmação, foi realizado o desbloqueio

1.'14.4.

SIM
de segurança etravamento? RESPOSTA:

1.14.5.Apósodestravamentododispositivodesegurança'foipossível
de segurança
estacionar a bicicleta e realizar o travamenlo-:llispositivo
bloqueandoarodaeoqudrcdabicicleta?RESPOSTA:SlM

l.14.6.Foipossivellocalizarestatransaçãonoextratodisponívelno

1.15.

sitio da intemet? RESFoSTA: SIM
módulo de gerenciamento do usuário no
ATRAVÉS DE GARTÃO DE
PROVA DE ESTACIONAMENTO AVULSO

cRÉDITooUCARTÃoINTELIGENTEcARTÃoRF|D-NFc
do dispositivo de
Ê. apresentdo a opçâo de desbloqueio
1.í5.1 .
prâpago§ inseridos no cartão inteligente'
travamento através de créditos
(NFC) ou assinatura mensal?
cartão de crédito e telefone celular
RESPOSTA: Slt§

1.15.2.Foipossívelrealizarodesbloqueiododisposilivodesegurança
e travamento? RESPOSTA: SllÚ
Av, Pedro tteiva Oe Santana,
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possivel
Após o destravamento do dispositivo de segurança, foi

estacionarabicidetaerealizarotravamento@mdispositivodesegurança
bloqueandoarodaeoquadrodabicicleta?RESPoSTA:SlM
1.15.4. Foi possível localizar esta transação no extrato disponível no
RESFOSTA: SIM
módulo de gerenciamento do usuário no sltio da internet?

1.16. PROVA DE

SOLUÇÃO

DE PROBLEMAS DE DESBLOQUEIO DO

DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO
simutando que e conexão 69m

1.16.1.

a lntemet falhou, foi

possível

painel de administraçáo
destravar o dispositivo de segurança através do
(helPdesk) via SMS? RESPOSTA: SIM
possível
simulando quê a conexão oom a tnternet falhou, foi
o dispositivo de §êgurança através da utilização de chave

1.16.2.

destravar

mecânicaespecÍficaparaestrafinalidade?RESPoSTA:SlM
assistência para
É possivel monitoÍar notificaçóes do serviço de
estaçáo?
medidas remotamente para reiniciar

1.10.3.

poder

a

se tomar

RESPOSTA:

1.16.4.

o

Slt
forçar a abertura
Sistema permite detectar se alguém tentar

daestrutura(removeratampa)ou@rtarabarradeaço?Nessescasos,
para o sistema'
foi acionado o alarme e o sinal de socono foi enviado
RESPOSTA: SIM

T
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2. RESULTADO DA PROVA

DE CONCEITO

(prova de conceito),
2.1. Após análise minuciosa dâ amostra da solução ofertada

peta empresa para comprovação do funcionamento do sistema em Sua
totalidade em uma quantidade de, no mínimo, 20 (vinte) vagas de

-

ll
estacionamento, @nforme proçedimento definido no documento ANEXO
pela
TERMO DE REFERÊi'|C|A, re§istra-se que a amostra apresentada
licitanb atêndeu plenameÍlb a todos oe ltens verificados noe bstes.

2.2.

convocada demonstrou que es funcionalidades do sistema
áendem aoeÍgido no presente EditaleTermo de Referência; demonstrando
que os equipamentos, ptodutos e serviços que sáo objeto da contrataçáo' em

A empÊsa

e
especial no que diz respeito à sua qualidade, durabilidade, desempenho
requisitos e as
funcionalidade, são efetivamente compatíveis com os
especiftcações contidas no TERMO DE REFERÊNCh;

lmperaüízíMA, í9 de dezembro de 20í9'

Secretário

BRAGA COSTA
de Trânsito e TransPorte
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