ESCLARECIMENTO 01
A TODAS ÀS EMPRESAS QUE RETIRARAM O EDITAL E DEMAIS INTERESSADOS.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/18
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4376/18
Atendendo ao pedido de esclarecimento, temos a informar o seguinte:
PERGUNTA 01:
“O detector é ligado ao computador do totem ou apenas deve estar em sua estrutura?”
RESPOSTA 01: Dispositivo eletrônico interno ao totem com seu sensor faciando o acabamento externo do mesmo e interligado a uma das portas USB do computador.

PERGUNTA 02:
“Caso o detector seja instalado junto ao computador, qual sua função?”
RESPOSTA 02: Este dispositivo serve para, no momento que o usuário ou pessoa interessada se aproxime do totem, detectar sua presença e provoque movimentações de telas no
software do equipamento para interação com a pessoa. Ex.: “olá, seja bem vindo.”

PERGUNTA 03:
“Apenas wake-up do computador ou deve interagir através do USB?”
RESPOSTA 03: Interagir por meio do USB

PERGUNTA 04:
“Caso a interação deva ocorrer via USB, quais funções deve realizar?”
RESPOSTA 04: Vide resposta 02

PERGUNTA 05:
“Por fim, questionamos qual o modelo de equipamento foi utilizado como
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referência? Questionamos, pois, gostaríamos de ter um parâmetro de qualidade e usabilidade desejadas.”
RESPOSTA 05: De acordo com o setor solicitante, não foi utilizado apenas um modelo como referência na elaboração da descrição mínima. Assim, desde que atendidas as exigências do edital, incluindo a formulação da proposta, poderá ser ofertado a marca/modelo
que atender as características elencadas no Termo de Referência.

Santa Bárbara d´Oeste, 06 de junho de 2018.

PAULO CÉSAR AOYAGUI
Subscritor do Edital – Setor de Suprimentos e Patrimônio

BRUNO RODRIGUES ARGENTE
Diretor Legislativo (setor solicitante)

VILSON VENDRAMIN JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro (setor solicitante)

Rodovia SP 306, 1001 – Jd. Primavera – CEP: 13451-902
Tel.: (19) 3459-8900 – E-mails: compras2@camarasantabarbara.sp.gov.br e licitacao@camarasantabarbara.sp.gov.br
Site: http://camarasantabarbara.sp.gov.br
Pregão Presencial nº 03/18 – Processo nº 4376/18 – Página 2 de 2

