
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

I - OBJETO  

 

É objeto desse termo o trabalho de criação do novo sítio da Agência RIO 

Negócios, bem como o projeto de unificação entre os sistemas Data Rio e os 

mapas do Rio Digital, considerando a importação das bases de dados do 

Data Rio e a integração com o Sistema “Arqgis” para a apresentação dos 

Mapas disponíveis. Está contemplado neste projeto a criação do novo 

layout do Site e suas respectivas páginas, o ambiente administrativo com a 

possibilidade de importação do conteúdo referente ao Rio Data e as 

tratativas referentes a SEO do novo site, considerando também as 

principais páginas do site corrente. 

 

II - MOTIVAÇÃO  

 

Para por em prática sua nova identidade visual e posicionamento de 

mercado, a Rio Negócios reúne suas ferramentas em um novo site. As 

informações estarão integradas de forma prática, inteligente e intuitiva, 

para disponibilizar aos possíveis clientes um contato inicial com a agência, 

levando-os a entrar em contato para obter maiores informações.  

 

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

Deverá ser utilizada a plataforma de Gestão de Conteúdo Wordpress, com 

tema customizado de acordo com as necessidades da Agência RIO 

Negócios. Deverá ser criado um plug-in específico para a importação dos 

dados do Banco de Dados Data Rio, sendo que outros deverão ser 

adquiridos para a gestão de mailing, otimização de SEO, gestão de 

conteúdo em múltiplos idiomas (português e inglês), montagem de layout 

de novas páginas e inclusão de elementos gráficos. Os mapas do Banco de 

Dados Rio Digital deverão ser integrados à ferramenta, mantendo os filtros 

existentes e permitindo a navegação e uso de forma natural.   

 

IV - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO  

 

a) O desenvolvimento do layout será iniciado após a apresentação da nova 

marca e do novo posicionamento de mercado, sendo apresentado para 

aprovação e consecutivamente, a adaptação do tema; 

 



b) Para desenvolvimento da ferramenta de importação dos dados, é necessário 

que a base atual da Agência RIO Negócios seja recebida assim como deverá 

ser definido um layout final para os dados; 

 

c) O sistema deverá permitir a atualização dos dados desde que mantida a 

formatação definida para a base de dados; 

 

d) Os acessos necessários ao conteúdo dos mapas, bem como das notícias 

relevantes no site atual para adaptação e manutenção de SEO, evitando 

penalidades dos Serviços de Busca.  

 

V - PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA  

 

O fornecedor deverá conceder (03) três meses de garantia do sistema para 

itens descritos neste termo de referência, contados a partir da data de 

aceite do projeto.  

 

VI - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS  

 

Francisco Grelo 

Diretor de Inteligência de Negócios 

fgrelo@rio-negocios.com 

21-3031-4019   

21-9135-5330 

 

VII - CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO  

 

O valor total dos Serviços será de R$66.000,00 (sessenta e seis mil reais) 

sendo que o pagamento será divido em (03) três parcelas iguais de 

R$22.000,00 (vinte dois mil reais), sempre mediante a entrega de cada uma 

das etapas dos serviços a saber: 

 

a) Aprovação do Layout do Site; 

b) Apresentação do Protótipo Funcional; e 

c) Entrega do Site, Versão Final. 

 

VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

a) Realizar os pagamentos acordados na data correta, bem como fiscalizar e 

gerenciar o trabalho que está sendo realizado; 

 

b) Fornecer as informações necessárias, bem como a aprovação dos elementos 

necessários para a sequência do projeto de forma ágil, evitando impactos 

no cronograma de execução; 
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c) É obrigação do contratante oferecer todo o apoio necessário para a plena 

realização do trabalho. 

 

 

IX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

a) Disponibilizar uma equipe competente e capaz de realizar as entregas desse 

contrato; 

 

b) Cumprir os prazos estipulados; 

 

c) Transferir o conhecimento necessário para a utilização das ferramentas 

construídas para posterior manutenção dos dados diretamente pelo 

Contratante. 

 

d) Dar por finalizado o trabalho apenas após a aprovação formal da 

contratante. 

 

X - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

A qualificação técnica das proponentes será demonstrada através da 

apresentação de resumo profissional dos colaboradores da proponente que 

estarão envolvidos na execução dos serviços os quais deverão ser anexados 

à proposta de trabalho assim como através da apresentação de portfólio de 

realizações e projetos desenvolvidos junto a clientes públicos e privados.   

 

XI - CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS  

 

As propostas serão avaliadas levando-se em consideração os itens preço, 

prazo de entrega, qualificação técnica da proponente demonstrada e 

qualificação das tecnologias e metodologias de a serem empregadas pela 

proponente para execução dos serviços entre outros que se mostrarem 

relevantes a partir da apresentação das propostas. 

 

XII - PRODUTOS ESPERADOS   

 

Os produtos esperados resultantes dos serviços a serem prestados são os 

seguintes: 

 

a) Sítio Eletrônico em Wordpress devidamente instalado na infraestrutura da 

Agência RIO Negócios. 

 

b) Treinamento para uso das ferramentas desenvolvidas no que se refere a: 

 

i. Importação de Dados; 



ii. Construção de páginas; 

iii. Widgets de Exibição de Dados; 

iv. Integração de Mapas Data Rio. 

 

c) Elementos gráficos utilizados na construção do Site para posterior 

utilização pelo cliente. 

 

d) Estrutura de SEO adequada para o posicionamento da Agência RIO 

Negócios nas ferramentas de busca.  

 

XIII - OBJETIVOS  

 

a) Unificar as ferramentas disponíveis da Agência RIO Negócios em um único 

site, com mesma identidade visual, integrando as diferentes áreas de 

conhecimento, editorial e gráfica; 

 

b) Permitir aos investidores e possíveis clientes da Agência Rio Negócios o 

acesso aos dados disponibilizados, levando-o ao contato com a agência; 

 

c) Tornar o site da Agência Rio Negócios referência entre os sites das Agências 

associadas ao WAIPA. 

 

XIV - SANÇÕES  

 

Os atrasos incorridos nas aprovações de etapas do projeto, que levarem ao 

atraso na continuidade do projeto implicarão multa de 10% do valor a ser 

recebido pela contratada o qual será descontado da primeira parcela 

subsequente ao atraso cometido pela contratada. 

 

XV - CONDIÇÕES GERAIS  

 

Informações que visem elucidar eventuais dúvidas sobre qualquer dos 

tópicos acima. 

 

 

 


