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Retificação 3 – Processo de Seleção Pública 04/2022 

 

Onde se lê: Os documentos de "Proposta" e "Habilitação" deverão ser entregues até às 17:00 horas do dia 

16/03/2022, na sede da FUSP, sendo a abertura dos mesmos prevista para às 10:00 horas do dia 17/03/2022. 

A sessão será transmitida via Google Meet aos participantes e demais interessados. 

Leia-se: Os documentos de "Proposta" e "Habilitação" deverão ser entregues até às 17:00 horas do dia 

22/03/2022, na sede da FUSP, sendo a abertura dos mesmos prevista para às 10:00 horas do dia 23/03/2022. 

A sessão será transmitida via Google Meet aos participantes e demais interessados. 

 

Onde se lê: 6.2.2. Qualificação operacional da empresa - apresentação de, no mínimo, 02 (dois) atestados 

de desempenho anterior, datado, expedido por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em 

questão, comprovando a prestação de serviços da mesma natureza do objeto da presente seleção pública. 

Para fins de apuração e análise, considera-se da mesma natureza os serviços: desenvolvimento de 

Webaplicativos, com recursos de audioguia, tradução e acessibilidade (libras, audiodescrição, videolibras e 

legendagem LSE), para museus e/ou instituições culturais 

Leia-se: 6.2.2. Qualificação operacional da empresa – apresentação de, no mínimo, 02 (dois) atestados de 
desempenho anterior, datado, expedido por entidade pública ou privada, usuária do fornecimento em questão, 
comprovando a prestação de serviços da mesma natureza do objeto da presente seleção pública. Para fins 
de apuração e análise, considera-se da mesma natureza os serviços: desenvolvimento de Webaplicativos 
com recursos de audioguia, tradução e/ou acessibilidade (este último entendido como audiodescrição, 
videolibras e legendagem LSE), para museus e/ou instituições culturais. 

 

Onde se lê: 6.2.2.1. Os atestados deverão estar em papel timbrado da declarante, assinados pelo 

responsável legal dessa, com firma reconhecida, e deverão indicar, ainda: a qualificação das Contratantes; o 

período de início e fim da execução do serviço / fornecimento; o endereço completo do local onde o serviço / 

fornecimento foi executado; a descrição detalhada das atividades e, por fim, identificação da contratante. 

 Leia-se: 6.2.2.1. Os atestados deverão estar em papel timbrado da declarante, assinados pelo responsável 
legal dessa, e deverão indicar, ainda: a qualificação das Contratantes; o período de início e fim da execução 
do serviço/fornecimento; o endereço completo do local onde o serviço/fornecimento foi executado; a descrição 
detalhada das atividades e, por fim, identificação da contratante. 

 

Onde se lê: 3. Equipamentos 

A empresa contratada deverá indicar sugestões de modelos de equipamentos disponíveis no mercado 

compatíveis com o web aplicativo desenvolvido, assim como proceder com a inserção dos arquivos nos 

equipamentos adquiridos, de acordo com o cronograma do projeto. Os equipamentos previstos para 

empréstimo dos visitantes serão adquiridos em etapa concomitante do projeto, após o recebimento destas 

especificações. O desenvolvimento da programação do web aplicativo deverá prever a possibilidade de 

acesso em equipamentos de audioguia resistentes, duráveis, leves, fáceis de carregar e que possam ser 

acessados por meio de botões numéricos e comandos de volume, conforme imagens ilustrativas abaixo. Além 
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disso, deverá ser acessado também por meio de tablets que serão adquiridos para empréstimos de usuários 

de Libras. 

Leia-se: 3. Equipamentos 

Os equipamentos previstos para empréstimo dos visitantes serão adquiridos em etapa concomitante do 

projeto, após o recebimento destas especificações. O desenvolvimento da programação do web aplicativo 

deverá prever a possibilidade de acesso em equipamentos de audioguia resistentes, duráveis, leves, fáceis 

de carregar e que possam ser acessados por meio de botões numéricos e comandos de volume, conforme 

imagens ilustrativas abaixo. Além disso, deverá ser acessado também por meio de tablets que serão 

adquiridos para empréstimos de usuários de Libras. 

 

A empresa contratada acompanhará a pesquisa feita pelo Museu de modelos de equipamentos disponíveis 

no mercado compatíveis com o web aplicativo desenvolvido e deverá esclarecer dúvidas técnicas para que 

os equipamentos a serem adquiridos sejam compatíveis com o webaplicativo a ser produzido. A empresa 

contratada também deverá fornecer os arquivos completos dos CONTEÚDOS que serão produzidos, 

contemplando as adaptações necessárias em formatos e padrões compatíveis com esse tipo de equipamento 

a ser adquirido. 

 

 
 

São Paulo, 15 de março de 2022. 
 
 

__________________________ 
Flávio Vieira da Silva     

Gestor de Compras e Contratos 
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