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Audiência Pública 001/2021

Documento: Questionamento002

Objeto: Audiência Pú blica que tem por objetivo prospecçã o no mercado de empresas que manifestem
interesse em apresentar conceitos e tecnologias aplicadas para o atendimento do projeto de Governo
Olho Vivo, nas condiçõ es descritas no edital e seus anexos.
Resposta ao questionamento de : Thais Greco
Questionamento nº 1
“Segue abaixo nossos questionamentos para a audiência pú blica que será realizada no dia 20/09/2021.”.
1) “A contrataçã o da soluçã o inclui as câmeras? Se sim, será possível a formaçã o de consó rcio para essa
compra? Já que algumas empresas nã o conseguirã o atender de ponta a ponta a soluçã o que se constitui
de câmeras, hardware e software, diminuindo a competitividade do certame.”.
R: Sim, a soluçã o prevê aquisiçã o de câmeras e sim, é permitido a formaçã o de consó rcio entre os
interessados.
2) “Só será aceito o modelo proposto no TR (on premises) ou poderá ser ofertado parte da soluçã o em
nuvem, reduzindo os esforços e valores da contrataçã o e aumentando o alcance da soluçã o, seu poder
computacional e o volume de dados processados.”.
R:A soluçã o obrigatoriamente é no formato on-premises e nã o será aceito propostas no formato cloud.
3) “Sobre os painéis de acompanhamento, cada ó rgã o terá o seu pró prio painel? Se sim, de quantos
painéis estamos falando? Será 1 painel por ó rgã o ou mais?”.
R: Thais, nã o entendi se o termo painéis se trata dos videowalls ou do dashboard(BI), como no edital nã o
citamos nada de dashboards, vou supor que sejam as salas de monitoramento.
Caso nã o seja, sinta-se a vontade em perguntar novamente.
O mó dulo 3 se trata de Salas de Monitoramento, que compreendem tanto o projeto quanto a instalaçã o.
O projeto vai depender de cada ó rgã o e o espaço físico disponível, além de que, alguns ja possuem essa
sala. Entã o vai realmente depender do interesse e disponibilidade dos ó rgã os.

Todas as respostas aos questionamentos acima, bem como dos questionamentos enviados por demais
empresas
interessadas
serã o
divulgadas
no
endereço
(http://
www.celepar.pr.gov.br/audienciapublica).
Curitiba, 15 de setembro de 2021
(assinado e datado digitalmente)

Everton Osnei Cesario
Presidente da Comissã o de Prospecçã o de Mercado
Portaria nº 149/2021
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