
Audiência Pública 001/2021 Documento:  Questionamento-
003

Objeto: Audie�ncia Pu� blica que tem por objetivo prospecça o no mercado de empresas que manifestem
interesse em apresentar conceitos e tecnologias aplicadas para o atendimento do projeto de Governo
Olho Vivo, nas condiço es descritas no edital e seus anexos.

Resposta ao questionamento de : Ana Galerani

Questionamento nº 1
1)  “Em  atença o  ao  Edital  de  Convocaça o  de  Audie�ncia  Pu� blica  nº  001/2021,  publicado no DIOE em
26/08/2021, e observado o procedimento descrito no item 5.1.4 do referido edital, vimos pelo presente
apresentar  a  Manifestaça o  da  empresa  Plugfield  Tecnologia  em  Agronego� cio  Ltda.  sobre  os  temas e
objetivos abordados no documento. 
Pedimos a gentileza de que acusem o recebimento do presente. ”.
R:  Com relaça o ao questionamento de sensoriamento clima� tico por meio de estaço es meteorolo� gicas,
entendemos que seja va� lida  a apresentaça o  de  qualquer soluça o  ou tecnologia  cuja  finalidade seja o
atendimento dos Objetivos Mí�nimos Esperados apontados no Item 4 do edital de audie�ncia pu� blica..

Todas as respostas aos questionamentos acima, bem como dos questionamentos enviados por demais
empresas  interessadas  sera o  divulgadas  no  endereço  (http://
www.celepar.pr.gov.br/audienciapublica).

Curitiba,  16 de setembro de 2021

(assinado e datado digitalmente)

Everton Osnei Cesario
Presidente da Comissa o de Prospecça o de Mercado
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