
AVISO

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.

Informações complementares sobre a Audiência Pública:

Agendamento das apresentações  conforme a ordem de chegada das solicitações.

Apresentação 1 06/10/2021 09:00 - 10:00 Dataprom
Apresentação 2 06/10/2021 10:00 - 11:00 Solonetwork
Apresentação 3 06/10/2021 11:00 - 12:00 Compwire
Apresentação 4 06/10/2021 14:00 - 15:00 Sonda
Apresentação 5 06/10/2021 15:00 - 16:00 Velsis / Pumatronix
Apresentação 6 06/10/2021 16:00 - 17:00 TR Process
Apresentação 7 06/10/2021 17:00 - 18:00 Data Rain

As apresentações serão na forma remota no endereço :  www.webconf.pr.gov.br/b/eve-x72-
jg9-b3c 

Solicitamos  ainda,  as  empresas  que  ainda  não  nos  enviaram,  o  ANEXO  II  –  TERMO  DE
COMPROMISSO E CONFIDENCIALIDADE preenchido e assinado, conforme item 6.6.2 do edital,
até o dia 05/10 às 09hs.

Conforme previsto no item 7 do edital, as apresentações funcionarão da seguinte forma:

7.2  As  apresentações  das  empresas  interessadas  durarão  45  minutos,  sendo  30  minutos
correspondentes à exposição dos pontos acima mencionados e mais 15 minutos reservados para
perguntas dos membros da Comissão.

7.2.1 Não serão aceitas apresentação de produtos e de serviços que não atendam aos princípios
estruturantes ou objetivos mínimos obrigatórios apresentados.

7.3 Após a apresentação, deverá ser assinada a ata de comparecimento, contendo a identificação
da  empresa  interessada,  identificação  dos  representantes  da  empresa  interessada  e  a
identificação dos membros da comissão que acompanharam a apresentação, a data e a hora de
realização da apresentação.

7.3.1 A apresentação deverá ser acompanhada pelo coordenador da Comissão ou, em caso de sua
impossibilidade, pelo seu suplente.
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7.3.2 Obrigatoriamente a apresentação deverá ser acompanhada por, pelo menos, 2 (dois) membros
da Comissão.

7.4 As  apresentações  poderão  ser  acompanhadas  por  servidores  públicos,  designados  pelo
Governo do Estado Paraná, que sejam referência negocial para o atingimento dos objetivos
mínimos esperados.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

(assinado e datado digitalmente)

Everton Osnei Cesario
Presidente da Comissão de Prospecção de Mercado
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