
TERMO DE REFERÊNCIA Nº TdR55_2022.2

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO,
MANUTENÇÃO E SUPERVISÃO DE SITE INSTITUCIONAL.

1.SOBRE CRIOLA

CRIOLA é uma organização da sociedade civil fundada em 1992 e conduzida por mulheres

negras. Atuamos na defesa e promoção de direitos das mulheres negras em uma perspectiva

integrada e transversal. A nossa missão é instrumentalizar mulheres, adolescentes e meninas

negras para o enfrentamento ao racismo, sexismo, lesbofobia (discriminação contra lésbicas) e

transfobia (fobia contra transexuais e travestis). E para o desenvolvimento de ações voltadas à

melhoria das condições de vida da população negra e das mulheres negras em especial.

Visamos com isso à inserção de mulheres negras como agentes de transformação,

contribuindo para a construção de uma sociedade fundada em valores de justiça, equidade e

solidariedade, em que a presença e contribuição da mulher negra sejam acolhidas como um bem

da humanidade.

Os nossos objetivos são (a) Criar e aplicar novas tecnologias para a luta política de grupos

de mulheres negras; (b) Produzir conhecimento qualificado por dados específicos sobre o contexto

atual das questões de direitos; (c) Formar lideranças negras aptas a elaborar suas agendas de

demanda por políticas públicas e a conduzir processos de interlocução com gestores públicos; e,

(d) Incrementar a pressão política sobre governos e demais instâncias públicas pela efetivação de

direitos, particularmente o direito à saúde, o acesso à justiça e à equidade de gênero, raça e

orientação sexual.

Dentre as estratégias de alcance dos objetivos institucionais, a Comunicação tem sido

primordial para ampliar o diálogo com setores da sociedade brasileira para a erradicação do

racismo patriarcal cisheteronormativo.



Nesse sentido, a atualização do site institucional permitirá o aperfeiçoamento: da

experiência de usuárias/es/os, da navegabilidade, da segurança da plataforma e da acessibilidade

para pessoas portadoras de necessidades especiais.

2.OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO

Contratação de prestação de serviços para o desenvolvimento, implantação, manutenção e

supervisão de site institucional.

3. COMPETÊNCIAS NECESSÁRIAS:

● Equipe composta por profissional Bacharel em Ciência da Computação, Engenharia da

Computação, Tecnologia de Informação ou em outro curso equivalente;

● Experiência em desenvolvimento de sites utilizando gerenciador de conteúdo, como por

exemplo, Wordpress ou Joomla;

● Experiência em criação de infraestrutura para hospedagem de sites;

● Conhecimento e experiência para utilização das melhores práticas de segurança da

informação para o desenvolvimento de infraestrutura para sites;

● Conhecimento e experiência em desenvolvimento/criação de páginas de internet, com

base nas linguagens mais utilizadas pelo mercado;

● Habilidades e experiência em programação web e em webdesign;

● Conhecimento em gestão de projetos de forma ágil;

● Conhecimento nas ferramentas de otimização de mecanismo de pesquisa (SEO);

● Ter informação e sensibilidade para trabalhar com temas de antirracismo e mulheres

negras;

● Capacidade de organização e cumprimento de prazos.

4.ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

Desenvolvimento (planejamento, produção, implantação), supervisão e manutenção de site

considerando requisitos abaixo descritos e com agenda de reuniões de briefing e

acompanhamento com equipe CRIOLA:

4.1         Participar de reuniões preparatórias e de avaliação durante a implementação do produto



com equipe de CRIOLA;

4.2 Planejamento de navegação por meio das fases de arquitetura de informação, wireframe

e layout, que deve ser feito em programa interativo e com mimetização das ações

projetadas para o usuário;

4.3 Equipe de criação para a construção do conceito visual do site e peças de comunicação

para compor as páginas do site;

4.4 Compra de fotos em bancos de imagem especializados para compor o site e possível ajuste

das mesmas, considerando a missão da Instituição e a Politica de Salvaguardas de Criola;

4.5 Ponto focal dedicado, com cobrança de fee mensal, para manutenção técnica e

atualizações no site. São serviços da manutenção técnica:

4.5.1 - Atualização da plataforma definida;

4.5.2 - Atualização dos plugins que compõem o site;

4.5.3 - Correção de bugs;

4.5.4 - Rotina de segurança;

4.5.5 - Rotina de criação de backups;

4.5.6 - Relacionamento com os serviços de infraestrutura;

4.5.7 - Cadastro de conteúdo mensal.

4.6 Relatório analítico de acompanhamento e mensuração mensal;

4.7 Oferta de conjunto de ferramentas que deverão ser utilizadas na construção e

manutenção do site;

4.8 Monitoramento do padrão de atividade do negócio com o controle de acessos e

conexões;

4.9 Monitoramento a nível de usuário em real time, com o panorama de acessos, mapa de

calor e informações de navegabilidade;

4.10        Disponibilização de relatórios de prateleiras e customizados;

4.11 Realização de testes e análise de vulnerabilidades antes da implementação em ambiente

produtivo;

4.12 Garantia de autenticidade e integridade para as consultas a arquivos e a relatórios

extraídos do site;



4.13 As atualizações, manutenção e mudanças de versão deverão seguir o processo de

empresa responsável pela infraestrutura;

4.14 Criação de site que atenda às diretrizes básicas de acessibilidade do Consórcio World

Wide Web (W3C), especialmente o primeiro nível WCAG A referente a leitores de tela.

4.15 Integração com formulários e programas da área de comunicação (cadastro em boletins

para envio de e-mails de acordo com LGPD) e Recursos Humanos (recebimento e cadastro

de currículos);

4.16 Criação de site com layouts responsivos (tablets, celulares e notebooks);

4.17 Criação de site com multi language (EN e PT);

4.18 Migração de todos os conteúdos do atual site de CRIOLA em wordpress;

4.19 Encerrar atual site alyne.org.br e reunir todo o conteúdo em uma aba “Alyne” no site de

Criola; Encerrar atual site alyne.org.br e reunir todo o conteúdo em uma aba “Alyne” no

site de Criola;

4.20 no site de funcionalidade para petição online e mobilização;

4.21 Ampliação de técnicas de SEO e de motores de busca;

4.22 Elaboração de manual de gerenciamento do site com documentação sobre o projeto para

manutenção posterior;

4.23 Treinamento de equipe para uso e atualização do site.

5.PRODUTOS:

5.1 Produto 01 - Proposta de trabalho com cronograma de desenvolvimento das atividades
validado;

5.2 Produto 02 - Versão 01 do website para aprovação de estrutura, layout e design;

5.3 Produto 03 - Website validado e no ar;

5.4 Produto 04 - Manual de Atualização do website e treinamento da equipe Criola;

5.5 Produto 05 - 03 Relatórios de supervisão e adequação periódica trimestral sobre o
funcionamento do site;

5.6 Produto 06 - Relatórios mensais de manutenção do site.



6. PRAZO DE EXECUÇÃO:

O prazo de execução da prestação de serviços será de um (01 ano) .

6.1-Produto 01: 10 dias após a assinatura do contrato;

6.2-Produto 02:  70 dias após a assinatura do contrato;

6.3-Produto 03:  150 dias após a assinatura do contrato;

6.4-Produto 04:  160 dias após a assinatura do contrato;

6.5-Produto 05.1: 180 dias após a assinatura do contrato;

6.6-Produto 05.2:  220 dias após a assinatura do contrato;

6.7-Produto 05.3:  360 dias após a assinatura do contrato;

6.8-Produto 6: Relatórios mensais de manutenção do site.

7. VALOR DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:
A combinar

8. PERÍODO DE CONTRATAÇÃO:

O contrato terá a vigência de 12 meses, a contar da data de assinatura do contrato.

9. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do contrato será realizado em parcelas, após a aprovação da proposta e dos
produtos, conforme o item 6.

10.CANDIDATURA:

As/es/os candidatas/es/os interessadas/es/os deverão encaminhar os seguintes

documentos: Currículo, Portfólio, Carta de Referência e Proposta de Trabalho pelo e-mail

selecao@criola.org.br, com o seguinte assunto: “TdR Nº 055 Webdesign Site Criola”.

11.SOBRE O CRONOGRAMA DE SELEÇÃO:

O cronograma de seleção é o seguinte:

● De 25/02/2022 a 12/03/22 – recebimento de propostas; 

● 04/03/2022, às 18h (horário de Brasília) - Reunião de briefing / tira-dúvidas com

interessades;

● Até 18/03/2022 – Análise das propostas;

mailto:selecao@criola.org.br


● 21/03 a 23/03/2022 – Entrevistas;

● 24/03/2022 – Divulgação do Resultado.

12-SOBRE A CONTRATAÇÃO

A Consultora(e) selecionada(e) será imediatamente contratada(e) nos termos da legislação

brasileira vigente, através de contrato de pessoa jurídica. A empresa contratada deverá indicar

profissional/consultor indicado para a realização das atividades definidas nesse TdR.

13-DÚVIDAS:
Dúvidas relativas ao presente Termo de Referência podem ser encaminhadas para

selecao@criola.org.br.

Rio de Janeiro, 23 de fevereiro de 2022.

De acordo: _______________________________
Assinatura
Nome:
 


