
 

Termo de Referência - Contratação de prestador de serviço para 
desenvolvimento de melhorias no aplicativo de coleta de dados da Rede 

Origens Brasil®  
  

O IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, é uma associação civil sem 
fins lucrativos, fundada em Piracicaba, no interior de São Paulo, em 1995.  
  
Nasceu sob a premissa de que a melhor forma de conservar as florestas tropicais é dar a elas 
uma destinação econômica, associada a boas práticas de manejo e a uma gestão responsável 
dos recursos naturais. www.imaflora.org   
  

O IMAFLORA é ainda o administrador do Origens Brasil® (www.origensbrasil.org.br | 

https://youtu.be/_6xbOzOgMGM), uma rede 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 do TdR:  
  
Selecionar e contratar uma prestação de serviços para análise e desenvolvimento de novas 
funcionalidade e melhorias no coletor de dados da rede Origens Brasil.  
  
  
 Escopo/Produto do serviço:  
  

1. Avaliar o código fonte atual do sistema de coleta de dados, bem como as suas 
funcionalidades e usabilidade  

  
2. Propor melhorias na estrutura e organização do código de acordo com as melhores 
práticas de desenvolvimento.  

   
3. Revisar a estrutura de armazenamento de dois formulários em operação, visando 
eliminar pontos de falhas:    

a. cadastro de produtor e   
b. coleta de indicadores  

  
4. Criar três novos formulários, conforme detalhamento:  

http://www.imaflora.org/
http://www.origensbrasil.org.br/
https://youtu.be/_6xbOzOgMGM


 

a. cadastro de grupo,   
b. indicadores institucionais e   
c. avaliação das parcerias comerciais    

  
5. Sincronismo dos formulários com a base de dados, de forma que possa receber 
informações atualizados do servidor e enviar informações armazenadas no dispositivo para 
o servidor.  

  
6. Propor e implementa melhoria da usabilidade dos cinco coletores.  

  
   
  

 

Qualificações desejáveis  

  
• Conhecimento comprovado em linguagens e frameworks de desenvolvimento (NODE, 
API REST FULL, React, Javascript, POSTGRES, JSON, PWA, Material UI);  
• Trabalhar com fluxo de versionamento de código;  
• Documentar e fazer o processo para transferência de conhecimento na entrega dos 
trabalhos;   

  
  
Condições de contratação:  
  

• Contrato através de pessoa jurídica devidamente constituída;  
  

• Pessoa Jurídica com qualificação técnica comprovada para execução do serviço;  
  

• Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE deve ser compatível com o 
escopo do serviço;   

  
• Disponibilizar equipe qualificada para executar o escopo da proposta.  

  
• Estar regular com as obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias e outras 
compatíveis com seu ramo de negócio;  

  
• Ter conta corrente jurídica para a realização dos pagamentos (até a data da 
contratação);  

  
• O consultor/pessoa designado para a execução do serviço deverá ter vínculo 
comprovado com a empresa que será contratada;  

  



 

• As atividades e execução do serviço relacionado no escopo do presente TdR estão 
previstas o período de 16/05/2022 a 09/09/2022. 

  
  

• Realizar reuniões de alinhamento e trabalho periódico com a equipe OB.  
  
  
  
  

Apresentação da proposta:  
  
A proposta deverá ser enviada da seguinte forma:  
  

• Utilizar papel timbrado da empresa ou instituição;  
• Informar os dados cadastrais (Razão Social, CNPJ, IE, endereço, telefone);  
• Informar cronograma para a realização de todas as atividades do serviço; 
• Informar a composição da equipe executora;  
• Informar a composição do preço global da proposta (incluindo impostos).  

  
  
Condições e formas de pagamento  

• Custos de deslocamento por conta do Imaflora.  
• Pagamentos e desembolsos devem estar associados a entrega de produtos.  

  
  
Orientações e prazos para envio da proposta:  
As propostas serão enviadas até 12/05/2022 para o endereço mariana.finotti@imaflora.org , 
com o título (TdR Aplicativo Origens Brasil).  
  
As dúvidas referentes a este TdR poderão ser esclarecidas no mesmo e-mail acima.  

  
“O Imaflora incentiva a diversidade em sua equipe e para isso estimula a candidatura de 
mulheres, mulheres e homens negros, indígenas, pessoas com deficiência, membros da 
comunidade LGBTQI+, pessoas de todas as culturas e nacionalidades, jovens e idosos, entre 
”.  
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