TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
1.1 Contratação de empresa para atualização, manutenção e programação de
conteúdo do site do Museu do Futebol – www.museudofutebol.org.br
2. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
2.1. Produzir atualizações semanais em até 48 horas após recebimento do pedido do
Museu do Futebol formalizado via e-mail;
2.2. Corrigir bugs relacionados à programação em até 48 horas;
2.3. Upload, atualização e correção de até 8(oito) atualizações de conteúdo por
semana (textos, imagens e vídeos) referente ao conteúdo estático;
2.4. Criação e upload de 3(três) banners de destaque por semana para a home do site
referente ao conteúdo dinâmico;
2.5. Realização de back-up de todo contéudo do site no servidor, a cada 7 dias.
2.6. Ajustes, melhoras e inserção de 1 (uma) nova funcionalidade no sistema administrativo
(back-end) a cada 60 dias;
2.7. Manutenção das páginas já existentes (front-end);
2.8. Desenvolvimento de novas páginas (front-end), a cada 60 dias;

3. DA EXECUÇÃO DOS TRABALHOS
3.1. O desenvolvimento do trabalho será acompanhado por funcionários do IDBRASIL,
Cultura Educação e Esporte, que serão responsáveis pelo envio das informações
necessárias para a realização do projeto;
3.2. OIDBRASIL, Cultura Educação e Esporte indicará um responsável para acompanhar
a realização do trabalho;
3.3. Todo conteúdo a ser atualizado, extraído do acervo do Museu do Futebol, sejam
informações, fotos ou imagens (o “Conteúdo do Museu do Futebol”), passará por

aprovação da equipe de Comunicação do Museu, antes de entrar no ar para
visualização pública.
4. DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO
4.1. O prazo para execução do serviço será de 6 (seis) meses, podendo ser renovado
após o término.
5. DA FORMA DE ANÁLISE DA PROPOSTA
5.1. As propostas recebidas serão analisadas conforme o critério de melhor preço e
metodologia de trabalho; para avaliação da metodologia, pede-se o envio de proposta
detalhada com especificações e cronograma.
6. DA EMPRESA
6.1. Empresa deve estar estabelecida no mercado há pelo menos 5 anos.
6.2. A empresa deve comprovar, através de, no mínimo, dois atestados de capacidade
técnica, a prestação de serviços similares ou iguais para outros clientes.
7. SOBRE O SITE
O novo layout do site do Museu do Futebol – www.museudofutebol.org.br - entrou no
ar em abril/2014, apresenta conteúdo extenso, com grande quantidade de textos e
imagens.

