
ERRATA

AUDIÊNCIA PÚBLICA nº 001/2021

SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO nº 1331146

PROTOCOLO: nº 18.000.815-2

OBJETO:  Audiência  Pública  que  tem  por  objetivo  prospecção  no  mercado  de  empresas  que
manifestem interesse em apresentar conceitos e tecnologias aplicadas para o atendimento do projeto
de Governo Olho Vivo, nas condições descritas no edital e seus anexos.

No Anexo IV, página 13, item 1 do Edital de Audiência Pública nº 001/2021, aonde se lê:

É de responsabilidade da contratante, durante a execução do contrato, a disponibilização de toda 
infraestrutura de lógica, de hardware, de software e suporte técnico e operacional, necessários para
a gravação e transmissão 24hs de ruas, vias e rodovias indicadas, dentro dos padrões de qualidade
e quantidade aceitáveis pela contratante, devendo atender de imediato as solicitações de melhorias 
feitas pela contratante, dimensionada para atender o serviço proposto;

Leia-se:

É de responsabilidade da contratada, durante a execução do contrato, a disponibilização de toda 
infraestrutura de lógica, de hardware, de software e suporte técnico e operacional, necessários para
a gravação e transmissão 24hs de ruas, vias e rodovias indicadas, dentro dos padrões de qualidade
e quantidade aceitáveis pela contratante, devendo atender de imediato as solicitações de melhorias 
feitas pela contratante, dimensionada para atender o serviço proposto;

(assinado e datado digitalmente)

Everton Osnei Cesario
Presidente da Comissão de Prospecção de Mercado
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