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Audiência Pública 001/2021

Documento: Questionamento001

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 da empresa: DAHUA TECHNOLOGY BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS EM
SEGURANÇA ELETRÔ NICA LTDA
Questionamento nº 1
“Considerando as regras estabelecidas no Edital de Convocaçã o de Audiência Pú blica nº 001/2021, está
correto o entendimento de que para participar da sessã o que ocorrerá em 20 de setembro de 2021 nã o
será necessá rio nenhum cadastro prévio, bastando acessar o link rebrand.ly/OlhoVivo ?:
1.1) Caso seja necessá rio algum cadastro prévio para participaçã o da sessã o, qual o procedimento para a
realizaçã o desse cadastro e onde este pode ser realizado?”.
R: O entendimento está correto, a participaçã o é aberta aos interessados sem a necessidade de cadastro
prévio.
“Está correto o entendimento de que para realizar a manifestaçã o oral na sessã o pú blica mencionada no
item 5.1.3 do Edital de Convocaçã o de Audiência Pú blica nã o será necessá rio cadastro prévio ou envio de
documentaçã o complementar?
2.1) Caso seja necessá rio algum cadastro prévio ou envio de informaçã o prévia para a manifestaçã o oral
na sessã o pú blica mencionada no item 5.1.3 do Edital, qual o procedimento para a realizaçã o desse
cadastro e/ou quais documentos prévios devem ser enviados?”.
R: Conforme item 5.1.2, a manifestaçã o oral seguirá ordem sequencial de registro de intençã o, que deve
ser feito por meio do email olhovivo.audienciapublica@celepar.pr.gov.br.
Para a manifestaçã o oral nã o é necessá rio o envio de documentaçã o complementar.

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, 10 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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