RESPOSTA A QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/2019.

De: imprensa@barueri.sp.leg.br; rogerio@barueri.sp.leg.br
Para: Pregoeiro [mailto:pregoeiro@barueri.sp.leg.br]
Assunto: ENC:

PEDIDO

DE

ESCLARECIMENTOS

-

PREGÃO

PRESENCIAL Nº 32/2019

De: "Thalles Linhares" <linhares@ecoarweb.com.br>
Enviada: 2019/11/29 11:19:12
Para: pregoeiro@barueri.sp.leg.br
Assunto: PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº
32/2019

No que se refere a Prova de Conceito:
O item 18.5. diz "... Demonstrar a criação e importação da pauta da sessão
do sistema legislativo da casa;..."
Pergunta:
Referente a este item, uma vez que não conhecemos o sistema
legislativo da casa, nem suas API's de integração. Como será realizada
essa demonstração?
RESPOSTA AREÁ TÉCNICA: Essa demonstração seria feita usando o
SAPL, sistema que ainda não implantamos na Casa. Pode ser
desconsiderado.

O item 18.5 ainda diz "... Demonstrar o envio dos dados para o sistema
legislativo através do fluxo de dados;..."
Pergunta:
Referente a este item, em nosso entendimento, por nossa solução
comunicar entre os terminais de votação, painel apregoador e terminal
do presidente, já caracteriza fluxo de dados. Nosso entendimento está
correto? Caso não esteja, explicar forma de avaliação.
RESPOSTA AREÁ TÉCNICA: Essa demonstração seria feita usando o
SAPL, sistema que ainda não implantamos na Casa. Pode ser
desconsiderado.

O item 18.5. ainda diz "... Demonstrar o envio das informações apuradas no
sistema diretamente via rede de dados, para o sistema de vídeo da TV
Legislativa..."
Pergunta:
Referente

a

este

item,

Qual

é

a

forma

de

captação

de

informação/dados/ do sistema da TV Legislativa da Câmara? Como
será avaliado essa função?
RESPOSTA AREÁ TÉCNICA: É preciso demonstrar que as informações do
sistema possam ser enviadas à TV Legislativa para ser usada nas
transmissões, de modo que o telespectador veja na tela uma reprodução do
painel de votação, com todas as informações. Atualmente isso pode ser feito
com cabo de rede usando o iVGA.
Em breve, com o novo sistema da TV Legislativa a ser implantado, será
adotado o protocolo Dante.

O item 18.5 ainda diz ".... Demonstrar o processamento de imagem que
permite alternar entre as informações do sistema proposto e as imagens da
TV Legislativa;..."
Pergunta:
Referente a este item, em nosso entendimento, a alternância entre
informações do painel de votação e conteúdos multimídias caracteriza
essa demonstração. Nosso entendimento está correto? Caso não
esteja, explicar forma de avaliação.
RESPOSTA AREÁ TÉCNICA: Sim, está correto.

Barueri, 02/12/2019.
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