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RESPOSTA A QUESTIONAMENTO Nº 01/2018 

PROCESSO LICITATÓRIO 20/2018 

PREGÃO PRESENCIAL 18/2018 

 

 

 

A Câmara Municipal de Sete Lagoas, nos autos do processo licitatório nº 

20/2018, instaurado na modalidade Pregão Presencial nº 18/2018, cujo objeto é a 

aquisição de painel vídeo wall e sistema de votação para o prédio da nova sede 

deste Poder, torna público aos interessados a resposta ao questionamento 

formulado, valendo para todos os efeitos legais. 

 

1. Pergunta: No item “Demonstração”, págian47 do edital, primeiro parágrafo diz: 

Não serão exigidas as demonstrações que interfiram diretamente na base de dados 

e no sistema legislativo da casa ...”. Porém, nos recursos mínimos a serem 

considerados para a demonstração é solicitado no terceiro item da lista o seguinte: 

Demonstrar a criação e importação da pauta da sessão do sistema legislativo da 

casa.  

 

Entendemos neste sentido que não será necessário o acesso a base de dados da 

Câmara de Sete Lagoas para esta demonstração, desde que seja demonstrado 

como será o fluxo de dados utilizado na integração dos sistemas. Nosso 

entendimento está correto? 

 

Resposta: SIM, O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO. NÃO SERÁ NECESSÁRIO NENHUM 

TIPO DE ACESSO À BASE DE DADOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS. 

 

1. Pergunta: Ainda em relação ao item “Demonstração”, página 47 do edital, os 

dois últimos itens nos recursos mínimos a serem considerados para a demonstração, 

diz: Demonstrar o envio das informações apuradas no sistema diretamente via rede 

de dados, para o sistema de vídeo da TV Digital; Demonstrar o processamento de 

imagem que permite alternar entre as informações do sistema proposto e as 

imagens da TV Digital. 

 

Entendemos neste sentido que não será necessária a demonstração utilizando a TV 

Digital da Câmara de Sete Lagoas, desde que seja demonstrado como será a 

integração dos sistemas e envio das informações apuradas no sistema via rede de 

dados para o sistema de vídeo da TV Digital, como também a demonstração de 

como será o processamento das imagens e alternações de imagens possíveis para 

a TV Digital. Nosso entendimento está correto? 
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Resposta: SIM, ESTE ENTENDIMENTO TAMBÉM ESTÁ CORRETO. A DEMOSNTRAÇÃO SE 

RESUME APENAS À EXIBIÇÃO DA TECNOLOGIA EXISTENTE NA SOLUÇÃO QUE 

PERMITIRÁ O ENVIO E O PROCESSAMENTO CITADOS. 

 

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. 

 

Sete Lagoas, 01 de agosto de 2018 

 

 

JAQUELINE HELENA ALVES 

Pregoeira. 


