
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

 

I - OBJETO  

 

É objeto desse termo o trabalho de criação da nova marca da Agência RIO 

Negócios, bem como um planejamento de comunicação para lançamento do 

novo posicionamento da Agência RIO Negócios, cuja definição faz parte do 

escopo dos serviços que compõem este projeto. A proponente deverá ainda 

conceber a linha editorial da Agência RIO Negócios, apresentando uma 

estratégia de conteúdo para o site eletrônico e para as redes sociais, bem 

como a adaptação dos textos (criados pela Agência RIO Negócios) para o 

novo site eletrônico da Agência RIO Negócios, utilizando a nova linguagem 

definida no trabalho de concepção da marca. 

 

II - MOTIVAÇÃO  

 

A cidade do Rio de Janeiro vive um novo momento e sua visibilidade 

aumenta ano a ano. Grandes empresas olham para o Brasil e buscam 

oportunidades de explorar nosso mercado. Por este motivo, a Agência RIO 

Negócios assume um papel ainda mais importante na estratégia de 

qualificação da visibilidade da cidade do Rio de Janeiro. Este contexto lhe 

demanda a necessidade de transmitir aos investidores sua missão e 

capacidade de auxiliar todo o processo de viabilidade de negócio dessas 

empresas e de empreendedores em potencial. Por estes motivos, uma 

marca concebida de tal forma que sua elaboração compreenda a essência 

dos conceitos que compõem a identidade, a vocação e as potencialidades da 

Agência RIO em prol do desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, 

assim como o posicionamento de comunicação desta marca constituem 

elementos essenciais para o cumprimento dos objetivos da Agência RIO 

Negócios. 

 

III - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

a) A nova marca deverá ser apresentada em diferentes formatos e tamanhos, 

mostrando suas possíveis variações sendo que ao final do trabalho um 

manual de marca detalhado deverá ser entregue pela empresa contratada.  

 

b) O posicionamento da marca deve ser concebido buscando atingir público 

nacional e internacional, o que torna essencial sua versão em inglês. 



c) Os textos deverão ser entregues em arquivo do tipo “.DOC” os quais serão 

inseridos pela futura contratada. 

 

IV - PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA E EXECUÇÃO  

 

A nova marca deve ser apresentada 20 (vinte) dias após a assinatura do 

contrato, junto com o respectivo posicionamento. Os trabalhos inerentes 

aos textos acima referidos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias 

úteis após serem enviados pela Agência RIO Negócios.   

 

V - PRAZO E CONDIÇÕES DE GARANTIA  

 

Os serviços descritos neste Termo de Referência deverão possuir (03) três 

meses de garantia conferidos pela futura contratada, contados a partir da 

data de aceite dos produtos de tal forma que dentro do referido prazo, a 

Agência RIO Negócios poderá solicitar alterações e/ou evoluções nos 

produtos entregues que se mostrarem necessárias para o cumprimento dos 

fins a que se destinam, dentro dos parâmetros estabelecidos neste Termo 

de Referência.  

 

VI - RESPONSÁVEL PELO RECEBIMENTO 

 

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$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sendo 

que o pagamento será divido em (03) três parcelas iguais de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), sempre mediante a entrega de cada uma das etapas dos 

serviços a saber: 

 

a) apresentação da nova marca e posicionamento; 

b) apresentação da estratégia de comunicação;  

c) apresentação da estratégia de conteúdo e textos do site. 
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VIII - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

 

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

gerenciar o trabalho que está sendo realizado. 

 

b) É obrigação também oferecer todo o apoio necessário para a plena 

realização do trabalho, bem como os textos base do site para serem 

adaptados pela contratada. 

 

 

IX - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

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

contrato; 

 

b) Cumprir os prazos estipulados; 

 

c) Entregar documento de manual de marca completo, com as variações de 

tamanho, aplicações e cores. 

 

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) Manual da nova marca; 

b) Defesa e apresentação do novo posicionamento em documento; 

c) Estratégia de conteúdo em documento; 

d) Textos do novo site em “word”; 

e) Plano de comunicação para o lançamento em documento. 

 

XIII - OBJETIVOS  

 

Esse trabalho tem como objetivo principal construir a percepção exata do 

trabalho da Agência RIO Negócios para grandes empresas e 

empreendedores, passando alta credibilidade para a agência e facilitando a 

aquisição de novos negócios para a cidade do Rio de Janeiro. 

 

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. 


