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TERMO DE REFERÊNCIA PARA PORTAL AGERIO 

ANEXO 1-E - CRONOGRAMA 

 

 

1  Cronograma de Contrato 

1.1. Informações Gerais 

1.1.1 O macrocronograma abaixo define apenas os prazos para os seis itens 
licitados, devendo os fornecedores, em comum acordo com a AgeRio, detalhar esses 
itens em sub-itens ou até o nível de atividades, na fase de planejamento. 

1.1.2 As iniciativas de concepção estratégica sobre Internet, Extranet e Intranet 
devem ser executadas em um só momento, gerando economia de tempo nas 
entrevistas, já que alguns entrevistados têm interesses em todos os segmentos. 

1.1.3 No entanto, objetivando reduzir os esforços e o tempo do projeto, mas 
mantendo consistência entre esses ambientes, algumas decisões de Arquitetura da 
Informação, Usabilidade e Acessibilidade, bem como de Design Gráfico, geradas na 
dimensão Internet e Extranet, podem ser reaproveitadas no projeto da Intranet, que 
por isso tem um framework mais simplificado, conforme se nota nos itens 7.1 a 7.4 do 
Termo de Referência. 

1.1.4 Como a contratação da Construção do Site Internet e Intranet pode ser uma só 
(se este projeto assim definir) ou duas contratações distintas, a AgeRio iniciará a 
construção do(s) Termos de Referência para essa(s) contratações no quarto mês do 
contrato, de modo que o mesmo esteja pronto para ir a público no final do quinto mês. 

1.1.4.1 Para que essa sincronia ocorra como planejado todos os envolvidos devem 
trabalhar com a visão de conclusão no mesmo momento, sendo a figura do Gerente 
de Projeto da contratada fundamental para gerar sucesso nesse paralelismo de 
esforços. 

1.1.4.2 Os ajustes de prazos e acordos sobre todos os pontos de interdependência 
necessários para esse objetivo devem ser previstos pelo fornecedor, ainda na fase de 
planejamento 
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Anexo 1-E - Macro-Cronograma para Portal AgeRio (Internet)
S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25 S26 Sx ..... Sy M32 M33 M34 M35 M36

I. Serviço de Concepção Estratégica do Portal

... ...

II. Serviço de Elaboração do Projeto do Portal - 

Internet e Extranet
... ...

III. Serviço de Especificação de Ferramenta de Portal 

(CMS)
... ...

IV. Serviço de Elaboração do Projeto do Portal - 

Intranet
... ...

V. Serviço de Acompanhamento e Geração de 

Pareceres do Processo de Contratação da Construção 

e Aquisição de Ferramenta de Portal (CMS)
...

VI. Serviço de Acompanhamento e Controle de 

Qualidade da Construção do Projeto
... ...

S = Semana 

M = Mês  


