Termo de Referência
1. Objeto
Contratação de empresa especializada em Projetos na área digital no âmbito dos
games para criação, projeto gráfico, layout, diagramação, desenvolvimento, ilustração
e programação de 03 (três) jogos educativos no formato HTML5 e ActionScript 3.0 Flash, para plataforma na web do Museu da Língua Portuguesa. De acordo com os
temas e características a seguir:
2. Especificação dos serviços
o Origem das palavras – Jogo estruturalmente semelhante ao jogo de cartas
"paciência". Nesse jogo a sequência de cartas será referente à trajetória
semântica de palavras do português.
o Expressões idiomáticas – Jogo dividido em dois formatos, sendo um destinado
à composição de palavras a partir de fragmentos de palavras e desenhos e
outro à composição de frases (expressões idiomáticas) a partir de palavras e
desenhos.
o Influência Tupi – Jogo de relação entre palavras de origem Tupi e seus
significados - toponímias, com duas partes e/ou possibilidades. A formação da
palavra, a partir de morfemas do Tupi e a segunda onde o jogador precisa
descobrir o significado da palavra, relacionando palavras e significados
exibidos na tela.
3. Da execução do trabalho
3.1. O desenvolvimento do trabalho será acompanhado por funcionários do Museu da
Língua Portuguesa em todas as etapas;
3.2. A CONTRATANTE indicará o gestor do contrato para acompanhar, fiscalizar e
atestar a realização dos serviços, e terá a competência de dirimir as dúvidas que
surgirem no curso de sua execução e, de tudo, dará ciência, à Diretoria do Museu
da Língua Portuguesa;
3.3. Todos os produtos e documentação gerados durante o processo deverão ser
entregues à equipe do Museu da Língua Portuguesa no final do contrato.
4. Da proposta / Cadastro
4.1. As empresas interessadas deverão encaminhar formulário de cadastro conforme
modelo disponível no link: http://idbr.org.br/?page_id=191. As propostas
orçamentárias deverão ser encaminhadas após recebimento da carta convite.
5. Da forma de análise das propostas
5.1. As propostas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e prazo de
execução.

