Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência
ATA DE JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO N. 2017/3250004-02
Ata de Julgamento referente à Tomada de Preço n.º 2017/3250004-02, do tipo “menor preço
unitário”, segundo especificado no item 02 do edital para CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ANÁLISE , GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO

E

ACOMPANHAMENTO NAS ÁREAS DE PROGRAMAÇÃO E ILUSTRAÇÃO conforme descrição
completa no anexo IV e de acordo com o que prescreve a Lei 8.666, de 21/06/93, alterada por
legislação posterior. A Comissão de Licitações, designada pela Ordem de Serviço n.º 01/2017, de
trinta de maio do ano de dois mil e dezessete , do Diretor Presidente da FATEC, constituída pela
funcionária SILVIA BINOTTO, Presidente, JAQUELINE GIACOMELLI DA SILVEIRA, Presidente
Substituta, TATIANE MACHADO SILVA,MARTA LUCIA SANTINI DA SILVEIRA, membros, ELIANA
HOFFMANN, membro substituta, reuniram-se às quatorze horas do dia nove do mês de agostol do
ano de dois mil e dezessete, para JULGAMENTO das propostas apresentadas pelas empresas:

SONARE STUDIOS – PRODUÇÕES FONOGRÁDICAS LTDA- ME, GDI PESSOAS LTDAME habilitadas em sessão anterior. Foi aberto prazo para envio de novas propostas nos termos da
lei complementar n° 123, haja vista ambas as empresas serem microempresas, as mesmas
apresentaram novas propostas reduzindo os valores dos itens. Tendo vista o Parecer Técnico do
Coordenador do Projeto Paulo Roberto Colusso a Comissão de Licitações DECLARA VENCEDORA
a empresa conforme tabela em anexo. E nada mais a constar, em cumprimento às disposições da
legislação pertinente esta Comissão de Licitações submete à apreciação de Vossa Senhoria este
julgamento para Homologação e Adjudicação.
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TABELA DE VALORES
Item

Valor

Especificação

Quant.

Empresa

Unitário

01

SONARE

R$ 75.965,00

Solicitamos através do projeto 3.25.0004 a contratação
de Serviços Pessoa Jurídica - Contratação de Empresa
para Serviços Especializados, para o projeto 3.25.0004.
A contratação visa serviços especializados para análise,
gerenciamento, manutenção e acompanhamento nas
áreas de programação e ilustração.
A empresa contratada deverá disponibilizar três
profissionais, sendo um Programador e dois Ilustradores,
ambos com experiência comprovada.
- 1 (um) profissional – Programador
- 2 (um) profissionais – Ilustrador
O contrato com a empresa será por 12 meses, podendo
ser prorrogado.
Atividades a serem desenvolvidas:
Programador:
- Programar sistemas e websites em php e banco de
dados postgreSQL;
- Desenvolver sistemas e aplicações, determinando
interface gráfica, critérios ergonômicos de navegação,
montagem da estrutura de banco de dados e codificação
de programas; projetar, implantar e realizar manutenção
de sistemas e aplicações; selecionar recursos de trabalho,
tais como metodologias de desenvolvimento de sistemas,
linguagem de programação e ferramentas de
desenvolvimento. Planejar etapas e ações de trabalho;
- Prestar suporte técnico aos usuários;
- Instalar softwares e ferramentas tecnológicas;
- Prestar auxílio e treinamento na utilização de softwares e
equipamentos;
- Assegurar o funcionamento do hardware e do software;
- Garantir a segurança das informações, por meio de
cópias de segurança;
- Atender usuários e colaboradores, orientando-os na
utilização de hardware e software;
- Inspecionar o ambiente os recursos de Tecnologias da
Informação;
- Orçamento de materiais de informática e afins;
- Assumir responsabilidades e saber trabalhar em equipe.
Ilustrador:
- Aptidão nas áreas de desenho de interpretação,
computação gráfica, cor, ilustração e fotografia;
- Domínio de softwares de desenho, como Corel Draw e
Illustrator;
- Domínio de Photoshop para tratamento de imagens;
- Experiência com ilustrações didáticas e materiais
impressos;
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- Gestão de atividades de produção interna;
- Pesquisa, análise e interpretação textual para
produção de
Imagens didáticas;
- Desenvolvimento e criação de ilustrações didáticas
vetoriais e bitmap;
- Manipulação de equipamentos fotográficos;
- Desenvolvimento e criação de objetos virtuais de
aprendizagem;
- Produção, tratamento e manipulação de fotografias e
imagens;
- Desenvolvimento e criação de interfaces gráficas;
- Criação e desenvolvimento de jogos didáticos virtuais;
- Criação e desenvolvimento de animações;
- Orçamento de materiais gráficos;
- Criação e produção de peças gráficas diversas, tais como
banners, folders, flyers, cartazes, revistas, sinalização e
displays;
- Acompanhamento de produção gráfica;
- Assumir responsabilidades e saber trabalhar em equipe
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