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oChamada FAP nº 11/2021 

 

  

CHAMADA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA 

 

A FUNDAÇÃO ASTROJILDO PEREIRA – FAP, inscrita no CNPJ nº 

04.575.883/0001-19, convida empresa especializada em criação de Web Site, 

para apresentação de proposta, conforme Termo de Referência disponível no 

site:  http://www.fundacaoastrojildo.org.br/chamadas-de-propostas-2021/  

As propostas e documentações deverão ser enviadas até o dia 10 de janeiro de 

2022, para o e-mail fundacaoastrojildo@gmail.com – com o assunto: WEB SITE-

REVISTA ELETRÔNICA. 

 

 

                       Brasília, 27 de dezembro de 2021. 

 

 

 

GUSTAVO L. DA SILVA 

Gerente Administrativo 

Fundação Astrojildo Pereira 

 

 

 

 

about:blank
about:blank


 
 

Fundação Astrojildo Pereira - CNPJ: 04.575.883/0001-19 
SEPN 509 BLOCO D LOJAS 27/28 – EDIFÍCIO ISIS - 70750-504 - ASA NORTE – BRASÍLIA/DF 

FONE: (61) 3011-9300 – (61) 3224-2269 
www.fundacaoastrojildo.com.br 

Página 2 de 2 
 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA SELEÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM CRIAÇÃO DE WEBSITE DA REVISTA ELETRÔNICA 

COM TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DE 38 EDIÇÕES DA PUBLICAÇÃO 

PARA A NOVA PÁGINA NA INTERNET. 

1. DO PRODUTO 

Transformação da RPD on-line (https://fundacaoastrojildo.org.br/revista-

pd37/) em revista eletrônica, com artigos, entrevistas e debates à medida da 

necessidade, com periodicidade diária ou semanal, mantendo-se a 

qualidade editorial da atual - mas que conquiste novos públicos tanto no sítio 

quanto nas redes sociais vinculadas à Fundação Astrojildo Pereira. A ela, se 

vai agregar vídeos (incluindo os voltados aos jovens, por meio das 

plataformas Tik Tok, Reels) e podcast. Esse processo inclui a transferência 

de todos os arquivos de 38 edições publicadas anteriormente. 

A revista deve ter uma identidade própria, mesmo estando dentro do site e 

seguindo seu padrão visual atual e respeito às características e 

determinações do Manual da Marca FAP.  

DO TERMO DE REFERÊNCIA  

Com este termo de referência, a Fundação Astrojildo Pereira (FAP) apresenta 

os critérios e parâmetros para a contratação do serviço de criação de website 

Revista Política Democrática eletrônica e transferência de todo o conteúdo 

das 38 edições publicadas até o mês de dezembro 2021 para a nova página. 

O presente Termo apresenta informações detalhadas a respeito dos serviços 

que serão objeto de contratação e tem como objetivo a busca pela qualidade 

e excelência na contratação da empresa prestadora de serviço, de forma a 

garantir que o produto final atenda às necessidades da FAP. 
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Características básicas 

O website da Revista Política Democrática Online deverá ser entregue 

de acordo com as características e tecnologias (mínimas) abaixo 

relacionadas: 

• O portal deverá ser compatível com as tecnologias: PHP, Javascript, 

HTML5, CS3, bem como com os navegadores: Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Safari, Opera e Internet Explorer; 

• Gestão Search Engine Optimization (SEO): O Portal deverá conter 

funcionalidades para que os sites de busca o encontrem com facilidade, de 

acordo com as palavras pesquisadas pelo internauta (Atenção especial para 

o Google). 

• URL´s amigáveis: será possível alterar a terminação da página em qualquer 

conteúdo do site. 

• Ser customizável para alterações e criação de novos Menus e Submenus, 

Banners, Páginas para ocasiões especiais, fotos, links, vídeos, dentre 

outros, integrando um gerenciador de conteúdos que permite qualquer 

pessoa atualizar os principais conteúdos, como textos, imagens, fotos e 

vídeos, dispensando a assistência de terceiros ou empresas especializadas, 

não tendo custo para manutenções de rotina. 

• Ter um alto padrão de qualidade, sendo fácil e intuitivo para os usuários e 

ao mesmo tempo agradável e visualmente atraente. 

• Ser um site planejado e estruturado, pensando sempre na usabilidade, 

navegabilidade e acessibilidade dos usuários através dos padrões Web 

Standards / W3C; 

• Facilitar a gestão do conteúdo divulgado pela Fundação Astrojildo Pereira 

(FAP). 

• Ser responsivo, de acesso fácil, simples e rápido, em todos os dispositivos. 
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• Ser integrado com as principais redes sociais: Facebook, Instagram, 

Twitter, Youtube e Google +, sendo feito no período inicial de treinamento e 

implantação. 

• Suportar conteúdo multimídia (texto, imagem, som e vídeo) oferecendo 

galerias de vídeos e de fotos onde for necessário e extensões específicas: 

JPG, PNG, PDF, MP3, MP4. Bem como embed-code do Youtube e do 

Facebook. 

• Menu superior do site fixo com as ferramentas, menus e links mais 

relevantes para o usuário. 

• Apresentar página principal de forma objetiva, curta e direta, fornecendo 

ligações (links) com o detalhamento dos conteúdos. 

• Possibilitar que, em qualquer ponto do website, seja possível retornar a 

página principal e para o topo da página em apenas um click. 

• Incorporar publicações de redes sociais, vídeos, áudios etc. 

• Possui acessibilidade como conversão de texto para áudio em todos os 

artigos. 

• Seguir as normas da LGPD, possuir cookies. O conteúdo de arquivo da 

revista a ser transferido para o novo site deve ter links internos, imagens e 

galerias de fotos sobre assunto de cada artigo. 

2. DOS PRAZOS DE ENTREGA 

a) 45 (quarenta e cinco) dias para entrega do produto, já acessível ao 

público; 

b) 30 (trinta) dias para ajustes, revisões, treinamento – com cada ajuste 

pedido com um prazo máximo para resolução. 
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3. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO E ESCOLHA DA PROPOSTA 

VENCEDORA. 

a) Análise de currículo da empresa (Portfólio). 

b) Apresentação de três atestados de capacidade técnica. 

c) Menor preço.  

 

4. CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO 

a) Contrato na modalidade de prestação de serviços, em consonância com 

este Termo de Referência; 

b) O pagamento será efetuado em um prazo de 10 (dez) dias úteis, do 

recebimento da nota fiscal e atesto do recebimento do website finalizado.   

 

5. PRAZO E LOCAL PARA ENTREGA DAS PROPOSTAS 

As propostas deverão ser entregues até o dia 10 de janeiro de 2022, via e-

mail: fundacaoastrojildo@gmail.com – identificadas como: WEBSITE-

REVISTA ELETRÔNICA 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a) A empresa contratada se responsabiliza pela confidencialidade dos dados 

obtidos na execução dos serviços, bem como pela qualidade, 

organização, pontualidade, lisura e legalidade do serviço prestado; 

b) O superintendente-geral da FAP será o responsável pelo 

acompanhamento da execução do contrato. 

c)  A administração da FAP poderá revogar a presente seleção, no todo ou 

em parte, por conveniência administrativa ou interesse público, sem que 

caiba aos proponentes direito à indenização; 

d) Quaisquer informações adicionais deverão ser solicitadas, via e-mail, a 

Fundação Astrojildo Pereira. 

 

Brasília, 27 de dezembro de 2021. 
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