OPORTUNIDADE Nº 139/2022 - WEBSITE FAS
Título do serviço: Evolução, manutenção e melhorias no website da Fundação Amazônia Sustentável
Área: Gerência de Comunicação
Tipo de contrato: pessoa jurídica
Duração do contrato: 18 meses
Período de inscrição: 19 de maio até 10 de junho de 2022, às 09h00 (Horário de Manaus).
I.

OBJETIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Contratação de um prestador de serviços (pessoa jurídica) para dar suporte no website da Fundação
Amazônia Sustentável.
II.

PRINCIPAIS ATIVIDADES E PRODUTOS

a) Evolução
Evoluir o site FAS criando uma versão de layout, menus, navegabilidade para o visitante e SEO. O
planejamento deverá ser precedido de um diagnóstico de análise do desempenho, navegabilidade e usabilidade
do site, seguido das seguintes etapas:
• Reformulação da estrutura do website;
• Criação de layout exclusivo e elementos gráficos;
• Integração do Sistema Gerenciador de Conteúdo ao website já existente;
• Revisão dos conteúdos existentes ajustando-os para performar melhor no Google.
b) Manutenção
Realizar a manutenção mensal de forma a evitar que o site saia do ar e/ou atuar para ajustar quando isso
ocorrer, correções de falhas, erros e bugs no site.
Acompanhar os pagamentos de servidores e domínios pela FAS.
c) Melhorias
Após a entrega da nova versão do site, propor e implementar melhorias e alterar recursos disponíveis.
d) Produtos
Apresentar proposta orçamentária para criar reportagens no site FAS inspiradas neste formato e landing
pages neste formato.
III.

SÃO REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS:

Experiência em planejamento, criação e estruturação de website especialmente com projetos de
organizações socioambientais.
IV.

Candidatura

Para candidatura, a empresa deverá preencher o formulário de inscrições (neste hiperlink-Formulário).
O (A) contratado (a) deverá enviar:
● Comprovação de atividades similares (portfólio)
● Proposta técnica
● Proposta financeira deverá constar:1
○ Proposta orçamentária, indicando:
Etapa
1

Valor

Modelo de proposta financeira/orçamentária, neste link.

Evolução

R$ | indicar preço global para o serviço de reformulação do site FAS.

Manutenção e melhorias

R$ | indicar preço mensal de manutenção e melhorias do site.

Produtos

R$ | indicar valor para criação de reportagens multimídia ou landing pages.

O retorno será dado a todas as consultorias cujas propostas forem recebidas e o início da consultoria é imediato.
Manaus (AM), 19 de maio de 2022

