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Audiência Pública 001/2021

Documento: Questionamento006

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 BK Tech – Tecnologia da Informaçã o
Questionamento nº 1
“Pergunta 1: Como se trata de muitos mó dulos e muitas frentes tecnoló gicas atuando a CONTRATA
poderá montar um consorcio para atender as diversas necessidades do edital, ou cada mó dulo será
separado e ofertado a empresas com especialidades em cada item ou s erviço solicitado no edital?”.
R: Sim, é permitido a criaçã o de consó rcios.
“Pergunta 2: O projeto "olho vivo" espera que seja ofertado uam soluçã o ú nica e por apenas uma
empresa? Ou será permitido soluçõ es que atendam partes da demanda prevista nos anexos?”.
R: Esperam os conhecer as tecnologias existentes, independente de estas atenderem todo s os requisitos
ou apenas alguns.
“Pergunta 3: Já se tem a previsã o de quais cidades e rodovias serã o instalado o sistema? Isso ajuda dar
previsibilidade de recursos necessá rios para atender a necessidade solicitada. “.
R: Este é um projeto a nível Estadual, as necessidades dependerã o das necessidades e projetos de cada
ó rgã o envolvido no projeto , portanto ainda nã o temos ideia.
“Pergunta 4: O centro de operaçõ es e ou centro de monitoramentos serã o fornecidos pela contatante?
Existe espaço físico capaz de acomodar todo aparato de hardware solicitado, ou seja, será disponibilizado
pela CONTRANTE toda estrutura física necessá ria para o cumprimento do requisito 11 e 12 (Ex: Energia
nos datacenters e etc)”.
R: O mó dulo 3 envolve projeto e implantaçã o , a demanda e demais informaçõ es serã o fornecidos pelo
ó rgã o demandante.
“Pergunta 5: Refente aos itens 13 a 25, poderá ser ofertado soluçõ es separadas mas com foco na
composiçã o final da soluçã o esperada?”.
R: Sim pode ser ofertado desta maneira.
“Pergunta 6: Pergunta 6: Aqui entendemos que nã o há uma soluçã o ú nica que atenda todos esses
requisitos, desta forma sugerimos que o mó dulo 2 seja ofertado separando as camadas de: aplicaçã o,
processamento, armazenamento de dados e APIs.”.
R: O mó dulo 2 será ofertado conforme demonstrado, fica a critério do interessado contemplar todas as
etapas ou nã o , lembrando que nã o existe obrigatoriedade das etapas, a obrigatoriedade é apenas com
relaçã o aos requisitos , conforme edital.
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Requisitos de Infraestrutura
“Pergunta 7: Sobre os hardwares solicitados temos um total de 10 servidores conforme especificado nos
itens 66, 68, 70 a 74. Caso seja identificado insuficiente pela contratada de quem será o ô nus caso seja
necessá rio acrescentar mais servidores com a mesma características, um vez que é esperado o
processamento de 5 mil câ meras com provável crescimento?”.
R: O fornecimento, implantaçã o e suporte fica por conta do interessado, o modelo de contrataçã o ainda
nã o foi definido.
“Pergunta 8: Sobre o SO Suse Linux nã o for compatível com o hardware previsto e factível sugerir outros
players como Red Hat por exemplo?”.
R: Sim, fornecimento, implantaçã o e suporte fica por conta do interessado, assim como todas as tratativas
para operaçã o e funcionamento para atendimento dos requisitos conforme edital.
“Pergunta 9: Referente aos SOs e sistemas de orquestraçã o de bare metal entendemos que nã o uma
soluçã o ú nica, desta forma sugerimos que esse modulo seja dividido em. Fornecedores de Hardware, SOs
e orquestraçã o de hardware.”.
R: O mó dulo 2 será ofertado O mó dulo 2 será ofertado conforme demonstrado, fica a critério do
interessado contemplar conforme demonstrado, fica a critério do interessado contemplar todas as todas
as etapas ou nã oetapas ou nã o, lembrando que nã o existe obrigatoriedade , lembrando que nã o existe
obrigatoriedade das etapas, das etapas, a a obrigatoriedade é apenas com relaçã o aos requisitos
obrigatoriedade é apenas com relaçã o aos requisitos, conforme edital.

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, 24 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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