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São Paulo, 10 de fevereiro de 2020. 
 

A Secretaria de Estado da Segurança Pública do Estado de Goiás - SSPGO. 
 
A/C: PREGOEIRO (A) OFICIAL                                 
Assunto: Pedido de Esclarecimento                                                                                    
 

AO EDITAL DO PREGÃO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 
001/2020/SSP  

PROCESSO: 201900016019046 
 
Prezados Senhores, 
 
 TELTRONIC BRASIL LTDA., por seu representante legal ao final nomeado e assinado, interessada 
em participar do certame acima referido, vem à presença de Vossas Senhorias, nos termos do art. 40, VIII, 
da Lei nº 8.666/93, formular pedido de esclarecimentos, nos seguintes termos: 

 
9. DESCRITIVO TÉCNICO DO RÁDIO-TRANSCEPTOR MÓVEL 
9.1 - RÁDIO DIGITAL - RD 
 
9.1.23. Deverá permitir receber imagens coloridas ou não, desde que disponível pela 
infraestrutura da SSP. 
 
Entendemos que a imagem será selecionada a partir de uma aplicação em um computador/hardware conectado à 
infraestrutura ou terminal portátil ou móvel utilizado como modem, que irá enviar a imagem pela infraestrutura rede 
TETRA utilizada pela SSPGO ao terminal móvel adquirido. 
Entendemos que para o envio de imagem utilizando a infraestrutura é necessário o uso de Software aplicativo de 
envio de imagens assim como o hardware (no nosso caso, um servidor) necessários para tal aplicação deverão ser 
fornecidos juntamente com os terminais. 
 
Está correto o nosso entendimento? 
 
 
Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossa estima e distinta consideração, protestando, pelo 
direito de formular novos esclarecimentos, se assim se fizer necessário.  
 
Com o objetivo de garantir a qualidade da proposta, agradecemos que nos seja respondido o mais breve 
possível. 
 
 
Sem mais, contando com a acolhida deste, subscrevo-nos, 
 
 
Atenciosamente, 

                                                      
                                                     TELTRONIC BRASIL LTDA. 
                                                            ADEMIR SILVA BORGES 

                                                             GERENTE REGIONAL  
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