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Sobre experiência da empresa: O texto do edital pede 5 anos de experiência na
criação de aplicativos para web com recursos de acessibilidade. Temos diversos
projetos feitos para importantes museus nos últimos anos, e fomos pioneiros nesse
formato no Brasil, contudo gostaria de pleitear que fosse colocado um prazo menor
de experiência comprovada - tendo em vista o Webapp se popularizou com a
melhoria dos celulares e da infra de rede nos últimos anos, o que fez ser uma
solução boa para Museus, exposições e eventos.
Resposta: Entendemos que devido à pandemia, os avanços nessa experiência
podem ter sido impactados. Nesse sentido, estamos de acordo em reduzir o tempo
de experiência para 3 (três) anos.

Sobre contrato pedido com profissionais de acessibilidade certificados: O perfil
de uma empresa que possui uma solução de tecnologia, como um aplicativo, e que
faça um trabalho de acessibilidade é muito raro de existir.
Temos feito muitos trabalhos com teor semelhante nos últimos anos, e o que
fazemos é montar uma equipe por projeto.
No edital, a FUSP pede que a empresa além de comprovar a experiência, ainda
possua contrato fixo com colaboradores na área de acessibilidade - isso seria muito
fácil de resolver se fosse uma carta de anuência, em vez de um contrato. É possível
anexar uma carta de anuência do profissional em questão?
Resposta: Sim. É possível anexar uma carta de anuência.

Prazo: Também gostaríamos de ter o prazo estendido de modo a possibilitar a
consolidação de todas as entrega do edital. Sem esse prazo, temo ser inviável a
nossa participação.
Resposta: Estamos no limite máximo do prazo para a contratação do serviço. O
prazo de execução deste contrato está no limite e vai até meados de agosto,
conforme o cronograma físico- financeiro proposto no edital. A extensão de prazo
traz riscos para a entrega final dos serviços, portanto, o prazo do edital deve ser
mantido.

