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Senhora pregoeira, boa tarde.

Em atenção ao previsto no item 18.5 do Anexo I do Edital de Pregão Presenciai 032/2019, para a contratação de empresa especializada para o
fornecimento a título de locação de solução de distribuição inteligente, automatizada e integrada para o processo de escrutínio da Câmara Municipal
de Barueri, informo que apliquei, no dia 19 de dezembro de 2019, das 12hlO às 13h20, a prova de conceito à empresa vencedora do certame IT

SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI- EPP, cuja solução apresentada demonstrou atender aos seguintes requisitos:
Realizar o de registro de presença dos vereadores;

V Realizar a recomposição de quórum dos vereadores realizando nova chamada;
Demonstrar a criação e importação da pauta da sessão do sistema legislativo da casa;

v' Demonstrar a edição da pauta da sessão, criar, editar, excluir, marcar;
v' Realizar votação na modalidade simbólica;
Realizar votação na modalidade nominal;

v" Realizar a inscrição de vereadores para uso da palavra através do terminal do vereador;
Demonstrar lista de inscritos na tela do controle e na teia do presidente;
Liberar um ou mais vereadores para uso da palavra e inscritos anteriormente;

Demonstrar o bloqueio e liberação do microfone do vereador, através da tela do presidente;
Demonstrar o bloqueio e a liberação de todos os microfones através da tela do presidente;
Demonstrar o bloqueio de microfones automático após fim de tempo de fala;

^ Demonstrar a cronometragem de tempo do orador liberado para uso da palavra;
Demonstrar a contagem de tempo de aparte;
Demonstrar a contagem de tempo de expediente ou da sessão;

^ Demonstrar a exibição da foto do vereador quando usando a palavra;

V Demonstrar os sinalizadores sonoros de fim de tempo de orador;
Demonstrar os recursos do Terminal do vereador, registro de presença com senha, registro de votação, inscrição como orador, consulta à pauta
da sessão e outros mais;

Demonstrar recurso de controle de câmeras PTZ, utilizando uma Câmera PTZ(Robótica), padrão Broadcast, com qualidade Full HD, quando

selecionado a palavra do vereador, a lícitante deverá realizar a tarefa de liberação de fala para o vereador e demonstrar a automação da
câmera de vídeo que deverá enquadrar automaticamente o vereador correspondente;
Demonstrar o envio dos dados para o sistema legislativo através do fluxo de dados;

Demonstrar o envio das informações apuradas no sistema diretamente via rede de dados, para o sistema de vídeo da TV Legislativa;
Demonstrar o processamento de imagem que permite alternar entre as informações do sistema proposto e as imagens da TV Legislativa;

V Demonstra o funcionamento completo dos recursos de registro áudio visual Indexado ao sistema de votação, contemplando na demonstração:
Demonstrar a gravação de áudio e vídeo em full HD em tempo real com a sessão plenária;
Demonstrar o monitoramento em tempo real das imagens que estão sendo gravadas e ao vivo;

Assim sendo, considero a empresa IT SISTEMAS ELETRÔNICOS E INFORMATIZADOS EIRELI - EPP apta a prestar o serviço.
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