Termo de Referência para Contratação de Prestador de Serviços para
transferência, manutenção e suporte em plataforma, banco de dados,
sistemas utilizados pelo Imaflora no Origens Brasil®

O Origens Brasil® (www.origensbrasil.org.br | https://youtu.be/_6xbOzOgMGM ), é uma iniciativa articulada
pelo IMAFLORA (www.imaflora.org) que defende caminhos para o desenvolvimento sustentável da
Amazônia, a partir da valorização das atividades econômicas das populações tradicionais e povos indígenas,
suas culturas e modo de vida.
Por meio de um sistema de garantia de origem socioambiental com forte componente de tecnologia,
comunicação e articulação em rede, aproxima o produtor de empresas e do mercado consumidor,
promovendo relações comerciais com menos intermediários, mais transparentes e éticas.

OBJETIVO DESSE TDR:
Realizar transferência, manutenção e suporte em plataforma/Banco de Dados/ sistemas utilizados pelo
Imaflora, no projeto Origens Brasil®, disponíveis nas linguagens Javascript, Ruby, PHP, React, Leaflet.

ESCOPO DA CONTRATAÇÃO
O objeto dessa contratação prevê a programação e publicação conforme abaixo:
Produto 1. Apoiar o Imaflora , facilitando a transferência de manutenção dos referidos sistemas pela equipe
interna, gerando documentação e diagramas dos processos dos sistemas.


Apropriação das informações dos recursos utilizados pelos sistemas pelo contratado;



Gerar documentação e diagramas dos processos do sistema;



Capacitar a equipe interna do Imaflora para a manutenção nos sistemas;



Acompanhar a equipe interna na execução da manutenção;

Produto 2. Realizar atendimento e manutenção


Solução de eventuais bugs e/ou pequenos ajustes, que surgirem no decorrer do período contratado.

Produto 3. Realizar correções no sistema conforme solicitações abaixo:


Ajustar a legenda do gráfico “Total Comercializado com cada associação” na página de perfil das
empresas



Reenvio de convite para os usuários da plataforma;



Restringir a lista de associações no cadastro do lote para associações;



Retirar os gráficos que não devem aparecer para o perfil empresa;



Mapas de beneficiários e comercializados por AP não estão aparecendo todas as informações;



Tirar gráficos do dashboard;



Ajustar as cores dos gráficos;



Adição de novos campos no lote (data da venda ou data da saída do produto e campo de
observação);



Quando clicar em criar novo lote aparecer o formulário;

CRONOGRAMA

Maio
Produto 1

X

Produto 2

X

Produto 3

Junho

Julho

X

X

X

X

QUALIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS:


Pessoa Jurídica com qualificação técnica comprovada



Conhecimento comprovado em linguagens e frameworks de Backend e Frontend (Javascript, Ruby,
PHP, React, Leaflet);



Conhecimento em versionamento de código que permita um trabalho colaborativo em conjunto com
a equipe interna do Imaflora;

CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO


Contrato de prestação de serviço através de pessoa jurídica;



Prazo estimado para conclusão do projeto em 3 meses a partir da assinatura do contrato



Está previsto uma reunião semanal de acompanhamento, onde o contratado informará o avanço do
trabalho.



Disponibilidade para realizar os serviços internamente no Imaflora

CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:


Flexibilidade para codificar e manter o sistema legado;



Disposição para aprender linguagens e operar frameworks necessários no projeto;



Disponibilidade para atendimento em horário comercial;



Ter processo para transferência de conhecimento;



Experiência com empreendimentos com comunidades da Amazônia.

ORIENTAÇOES E PRAZO PARA ENVIO DA PROPOSTA
As propostas deverão ser encaminhadas para selecaoservicos@imaflora.org até o dia 19/05/2018 conforme
orientações a seguir:


Assunto do e-mail: TRANSFERÊNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM PLATAFORMA/BANCO
DE DADOS/SISTEMAS ORIGENS BRASIL®.



Proposta orçamentária total e composição detalhada dos preços considerando o escopo e a duração
do trabalho;



Enviar currículo e/ou portfólio comprovando atender às qualificações necessárias;



Carta justificando interesse e capacidades para o trabalho;

