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Posição: Consultoria (pessoa jurídica) para implantar módulos de 

cadastro, consulta e geração de relatórios para o Banco de 

Dados do “Pacto pela Restauração da Mata Atlântica”. 

Projeto: International Forestry Knowledge Programme (Knowfor – cost 

extension 2016-2017) 

Duração:   Seis meses (Fevereiro de 2016 a Julho de 2016) 

Responsável:    Miguel A. Moraes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Justificativa 



O Pacto pela restauração da Mata Atlântica (PACTO) é uma plataforma multi 

stakeholders, que tem como meta restaurar 15 milhões de hectares até o ano de 2050, 

por meio da coordenação e integração de esforços e ações de seus mais de 260 

membros, com o objetivo de estabelecer paisagens sustentáveis e economicamente 

viáveis. 

Como ferramentas para a integração das diferentes iniciativas, o Pacto lança mão de 

uma série de mapas e análise que tem como função indicar áreas prioritárias para 

restauração e provisão de serviços ambientais. De maneira complementar, o registro 

das ações de restauração, sua localização, metodologias utilizadas e monitoramento é 

de fundamental importância para que possamos, não apenas acompanhar o 

desenvolvimento dos projetos, mas garantir essa visão compartilhada no alcance de 

meta, em uma abordagem de ampliação da escala. 

Com esta visão, no ano de 2010 iniciou-se o projeto de implantação de um sistema 

WebGIS para o PACTO, com conteúdo relacionado ao Banco de Áreas Disponíveis e em 

Restauração, Cadastro de Usuários e Serviços. Nesta oportunidade foi realizado o 

primeiro grande esforço para coleta e registro das informações de todos os membros e 

iniciativas do PACTO, em uma iniciativa pioneira de gerar um panorama do cenário da 

restauração na Mata Atlântica. Com o desenvolvimento dessa primeira versão, foi 

possível extrair informações que até então eram desconhecidas para o bioma, como 

número de projetos, áreas em processo de restauração, localização de produtores de 

semente e mudas entre outros, fundamentais no planejamento das ações. 

Em 2013 verificou-se a necessidade de restruturação do Sistema buscando a 

incorporação de novas funcionalidades, robustez e operacionalidade para a 

ferramentas. Desta forma, foi contratada uma consultoria que desenvolveu um novo 

sistema. Atualmente o sistema está estruturado, com arquivos geoespaciais e tabelas 

relacionais bem definidos e funcionamento restrito para alguns integrantes do PACTO 

por intermédio de acesso via ArcGIS desktop ou aplicativo webgis. 

Abaixo segue a lista de interfaces desenvolvidas:  

Aplicativos para Cadastro  

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Colaboradores.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Instituicoes.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Viveiros.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Executores.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Proprietarios.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/MonEcol2.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/MonSoc.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Gestao.html 

 

Aplicativos para consulta 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaInstituicoesEColaboradores.html 
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaAreasEmRestauracao.html 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Colaboradores.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Instituicoes.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Instituicoes.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Viveiros.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Executores.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Executores.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Proprietarios.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/MonEcol2.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/MonEcol2.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/MonSoc.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/Gestao.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaInstituicoesEColaboradores.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaAreasEmRestauracao.html


http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaViveiros.html 
 

Aplicativos para Monitoramento na Fase 1 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaMonEcol1.html 

 

Aplicativo para Monitoramento na Fase 2 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaMonEcol2.html 

 

Porém, a coordenação do PACTO, considera que os módulos do sistema devem ficar 

abertos para o público em geral e com maior facilidade de acesso, o que envolve nova 

etapa de desenvolvimento para implementação desses módulos e proporcionar mais 

integração do sistema webgis. 

Além disso foram identificadas algumas lacunas sobre as funcionalidades da 

ferramenta que este TdR pretende cobrir. Com isso consideramos que este TdR possa 

atender as demandas explicitadas, por meio do desenvolvimento dos seguintes 

módulos: 

 Apresentar como primeira tela do SistemaWebGis o Disclaimer que terá a 

função de explicar que os dados cadastrados no sistema, serão disponibilizados 

no BD e acessados por outras instituições; 

 Módulo de Cadastro de Áreas e Pessoas 

 Módulo de Consulta de Áreas e Pessoas 

 Módulo de Relatórios. 

 Manuais do Sistema. 

 

2. Objetivo Geral 

Implantar, de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento de software e 

inovações, módulos que possibilitem usuários leigos e especialistas a cadastrar (dados 

tabulares e espaciais), realizar consultas espaciais básicas e gerar relatórios de saída 

sobre os usuários, áreas e projetos em restauração. 

 

3. Objetivos Específicos 
 Verificar estrutura de hardware, apontar lacunas e auxiliar a coordenação do 

PACTO na checagem e regularização de licensas de software; 

 Reduzir o número de aplicativos, integrando-os, como forma de diminuir a 

complexidade de acesso ao sistema; 

 Aprimorar interface do aplicativo para cadastro de usuários (pessoas físicas e  

jurídicas); 

 Aprimorar interface do aplicativo para cadastro de áreas (pessoas físicas e 

jurídicas, áreas disponíveis para restauração e em restauração/ monitoramento 

e também os Viveiros existentes) e desenvolver funcionalidade no sistema que 

http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaViveiros.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaMonEcol1.html
http://pactoma.esalq.usp.br/apps/LocalizaMonEcol2.html


permita o upload de arquivos de usuários e que os mesmos estejam disponíveis 

para as consultas espaciais; 

 Implantar funcionalidades de seleção por localização e atributos e intersecção 

para consultas espaciais; 

 Implantar funcionalidade para geração de relatórios de saída (formatos de 

tabelas,  pdf, kml/kmz); 

 Desenvolver interface amigável e interativa aos diferentes níveis de usuários; 

 Implementar aba com informações de cada camada, disponibilizando links para 

documentos, artigos, reportagens, pesquisas, vídeos e outras informações 

relevantes ao processo da restauração florestal. 

 

4. Premissas do Projeto 
I. O desenvolvimento dos objetivos específicos deverá considerar todo o trabalho 

realizado até o momento da contratação e ser adequado às condições 

anteriores da ferramenta; 

II. Os módulos deverão ser desenvolvidos a partir de APIs da plataforma ESRI; 

III. O levantamento de requisitos deverá considerar questões já levantadas pelo GT 

de Informação do PACTO, bem como consultá-lo para novos requisitos; 

IV. Todos os códigos fontes deverão ser repassados ao Pacto Pela Restauração, 

assim como seus registros de propriedade intelectual; 

 

5. Requisitos básicos dos módulos – TI 
I. As interfaces de interação Homem-computador dos módulos na plataforma 

WebGIS devem ser amigáveis e seguir padrões de usabilidade; 

II. A solução deve ser compatível com o sistema operacional Windows Webserver 

2012 R2 OS (ou superior) ou GNU/LINUX ou AIX, para servidores; 

III. Deve suportar o armazenamento de arquivos em servidores distribuídos 

fisicamente, com segurança de acesso; 

IV. Ambiente multiusuário com senha e direitos de acesso; 

V. O sistema deverá funcionar totalmente via WEB, utilizando navegador 

proprietário, como o Internet Explorer (a partir da versão 8) e Safari ou Livre, 

como FireFox (a partir da versão 6) e Chrome (a partir da versão 11); 

VI. Todas as variáveis de dados geográficos deverão ser gerenciadas por um 

servidor de dados geográficos que deverá ser instalado em um servidor de 

aplicação web Java que trabalhe com Java Servlets e Java ServerPages. Este 

servidor de aplicação web Java deverá ter a capacidade de atuar também como 

servidor web ou ter a possibilidade de funcionar integrado a um servidor web 

dedicado; 

VII. Produto disponibilizado em Português (inclusive manuais); 

VIII. Flexibilidade para customizações específicas às necessidades do PACTO. 

 

 



6. Atividades e Produtos 

Os produtos deverão ser concebidos a partir do seguinte ciclo de vida de 

desenvolvimento de sistemas: 

 Análise - Especificação de Requisitos; 

 Desenho - Definição de Arquitetura; 

 Implementação - Codificação; 

 Teste - Validação da Qualidade; 

 Homologação - Validação dos requisitos junto à área de negócio; 

 Implantação. 

A CONTRATADA será responsável apenas pelas fases de Implementação, Teste, 

Homologação e Implantação executando minimamente as seguintes atividades: 

 Construção do software; 

 Testes; 

 Homologação; 

 Documentação do código-fonte; 

 Implantação; 

 Transferência de tecnologia. 

As fases de Análise e Desenho serão de responsabilidade da CONTRATANTE que 

fornecerá os seguintes insumos, necessários à execução dos serviços: 

 Código-fonte da versão atual da ferramenta BDG PACTO; 

 Documentação da versão atual da ferramenta BDG PACTO; 

 Documento de requisitos das funcionalidades a serem desenvolvidas. 

A CONTRATADA deverá utilizar a Metodologia de Desenvolvimento de Software e 

Gerenciamento de Projetos da CONTRATANTE. 

 

ATIVIDADE 1 - Elaboração do Plano de Trabalho 

Deverá ser produzida documentação de planejamento do desenvolvimento, 

implantação e treinamento para utilização do sistema. Em etapa de subsídio ao Plano 

o PACTO fornecerá os requisitos previamente levantados e a arquitetura do software 

para a Contratada. 

O Plano de Trabalho deverá ser composto por: 

 EAP – Estrutura Analítica de Projeto em formato digital, descrevendo as 

atividades em nível de pacotes em documento de Dicionário da EAP; 

 Cronograma de customização – deverá estar agregada a EAP descrição 

detalhada de quando a atividade será executada e quais perfis profissionais 

estarão alocados em cada uma das tarefas; 

 Documento  de  planejamento  das  configurações  do  projeto  –  

estabelecimento de baselines de tempo e escopo; 



 Estrutura de comunicações com a contratante e política de versionamento de 

dados e documentos legados da contratante; 

 Declaração de escopo – documento descrevendo detalhadamente o escopo do 

projeto e suas aplicações, premissas, fases e etapas de cumprimento; 

 Termo de Abertura de Projeto – documentação informando quem será o 

gerente do projeto e qual a equipe básica alocada nas tarefas a serem descritas 

na EAP; 

 Matriz de Contatos – deverão ser identificados os principais participantes do 

projeto e disponibilizada ao cliente a matriz de contato dos mesmos, bem 

como descrição de seus papéis e responsabilidades. 

 

 PRODUTO 1 – Plano de Trabalho detalhado 

 

ATIVIDADE 2 - Levantamento de dados e requisitos do sistema 

 Consulta aos materiais fornecidos com levantamento prévio de requisitos; 

 Consulta ao GT de Informação do PACTO para nova etapa de levantamento de 

requisitos dentro do escopo apresentado neste TdR; 

 Adequação dos requisitos (incluindo funcionalidades e redução/ integração de 

aplicativos); 

 Documentação sobre os requisitos do sistema para garantir sua total 

integração com os módulos; 

 

 PRODUTO 2 – Relatório de Requisitos 

 

ATIVIDADE 3 – Aprimoramento, Desenvolvimento, Implantação e Integração do 

Módulo de Cadastro de Usuários e Áreas 

 Cadastro de usuários - Este módulo de cadastro deverá ser implementado 

diretamente no Sistema WebGis do Pacto pela Restauração – Hoje 

desenvolvido utilizando tecnologia ESRI e Java Script. Este módulo de cadastro 

deverá conter as informações dos usuários que voluntariamente queiram se 

cadastrar no Pacto pela Restauração e possibilitar que este cadastro não seja 

realizado em duplicidade (criar campo que identifique se o usuário já se 

cadastrou). O usuário poderá inserir um  ponto através de uma coordenada 

geográfica (Graus, minutos e segundos ou Grau decimal), a partir de um clique 

na tela; 

 Cadastro de Áreas Disponíveis e em Restauração – este módulo deverá 

possibilitar o desenho de um polígono, diretamente na tela do Sistema WebGis 

ou envio/upload de arquivos espaciais (formato SHP, KML ou KMZ) para dentro 

do Banco de Dados do Pacto pela Restauração. 

 

 PRODUTO 3 – Módulo de Cadastro de Usuários e Áreas 

 



 

ATIVIDADE 4 – Desenvolvimento, Implantação e Integração do Módulo de Consulta 

de Usuários e Áreas 

 Consulta de usuários – esta ferramenta de consulta ficará disponível no 

Sistema WebGis do Pacto para mostrar as informações do cadastro de usuários 

e  empresas que prestam serviços na cadeia de restauração. 

 Consulta de Áreas em Restauração – esta ferramenta de consulta ficará 

disponível no Sistema WebGis do Pacto para mostrar as áreas que possuem 

projetos de restauração; 

 Consulta de Atributos – esta ferramenta deverá realizar consultas nos atributos 

das informações espaciais/tabelas nos dados cadastrados por usuários; 

 Intersecção de Dados – esta ferramenta busca realizar a intersecção de 

informações, devolvendo como resultado um novo arquivo (SHP ou PDF), 

aonde será possível entender o cenário dessa intersecção; 

 Criação de uma aba de informações: Nesta aba deverão existir informações 

sobre os temas relacionados, links para acesso a documentos, textos 

explicativos, links para vídeos, gráficos e outras informações. O Pacto deverá 

ter controle total sobre a implementação de conteúdo nesta aba. 

 

 PRODUTO 4 – Módulo de Consultas Espaciais (seleção por 

localização e atributos, intersecção e aba de informações). 

 

 

ATIVIDADE 5 - Desenvolvimento, Implantação e Integração do Módulo de Relatórios 

 Formato Excel e PDF – os relatórios dos módulos de cadastro devem ser 

retirados em formato Excel e PDF para facilitar a realização de análises e envio 

dos mesmos. 

Serão criados os seguintes relatórios: 

Colaboradores Instituições 

Viveiros Executores 

Proprietários Monitoramentos Ecológicos 

Monitoramento Socioeconômico Gestão 

 

Os campos de cada relatório serão especificados na entrega da documentação do BD. 

 Formato Kmz/Kml – os dados espaciais cadastrados contendo a localização das 

áreas e projetos em restauração devem ser disponibilizadas em Kmz/kml. 

 

 PRODUTO 5 – Módulo de Relatórios 

 



ATIVIDADE 6 – Manuais (Usuário, Banco de Dados e Administrador) 

 Manual do Banco de Dados –  detalhamento dos conteúdos das tabelas; 

 Manual do usuário – detalhamento dos modos de acessos, atualizações nos 

dados e inserção das informações; 

 Manual do Administrador – Acesso as configurações do BD e a Infraestrutura, 

criação de perfis e definição de níveis de acesso e publicação de novos dados. 

 

 PRODUTO 6 – Manuais 

 

ATIVIDADE 7 – Relatoria Técnica  

 Relatório Técnico –  relatoria das atividades desenvolvidas e resultados 

alcançados, incluindo resumo executivo em inglês (3-5 páginas)  

 

 PRODUTO 7 – Relatório Técnico 

 

7. Cronograma de Prazos e Atividades 

O prazo total para a realização dos serviços é de 6 (seis) meses após a assinatura do 

contrato. Poderá haver prorrogação do prazo, caso exista necessidade, desde que seja 

apresentada uma justificativa por escrito pela contratada, e que haja anuência da 

Contratante. Os produtos deverão ser apresentados de acordo com o seguinte 

cronograma executivo: 

 PRODUTO 1 – Plano de Trabalho detalhado: 10 dias após a assinatura do 

contrato 

 PRODUTO 2 – Relatório de Requisitos: 30 dias após a assinatura do contrato  

 PRODUTO 3 – Módulo de Cadastro de Usuários e Áreas: 120 dias após a 

assinatura do contrato. 

 PRODUTO 4 – Módulo de Consultas Espaciais (seleção por localização e 

atributos, intersecção e aba de informações): 120 dias após a assinatura do 

contrato. 

 PRODUTO 5 – Módulo de Relatórios 120 dias após a assinatura do contrato. 

 PRODUTO 6 – Manuais: 180 dias após a assinatura do contrato. 

 PRODUTO 7 – Relatório técnico final: 180 dias após a assinatura do contrato. 

 

O cronograma de desembolso acompanhará a entrega dos produtos previstos da 

seguinte forma: 

 1º repasse (20%): na ocasião da assinatura do contrato; 

 2º repasse (40%): na entrega e aprovação dos produtos 1 e 2; 

 3º repasse (30%): na entrega e aprovação dos produtos 3, 4 e 5; 

 4º repasse (10%): na entrega e aprovação dos produtos 6 e 7; 

 



8. Processo de Seleção 

Os interessados em apresentar propostas para a contratação detalhada acima devem 

encaminhar um email formalizando interesse para o contato abaixo. Além disso, 

deverá ser apresentada uma proposta de trabalho, que inclua uma breve descrição das 

experiências profissionais da aplicante para a realização das atividades estabelecidas 

no presente termo de referência. O curriculum-vitae dos profissionais diretamente 

envolvidos devem ser anexados. 

Será constituída uma Comissão de Seleção, composta por 3 pessoas: um representante 

da Contratante, um representante do PACTO (desde que faça parte da coordenação ou 

da secretaria executiva) e um representante do GT de Informação e Monitoramento 

(constituído no âmbito do PACTO). Cada instituição deverá apontar seu representante 

assim que este Termo de Referência for publciado. O processo ficará em aberto 

durante 10 dias úteis, a contar a partir da data de publicação deste termo. 

Após este período a Comissão de Seleção irá escolher três propostas finalistas, com 

base nos critérios A e B (de acordo com a lista abaixo). Em seguida serão feitas 

entrevistas por Skype, a fim de avaliar os critérios mais subjetivos (C e D). Os 

resultados da seleção serão organizados em uma tabela para orientar a seleção final 

da empresa a ser contratada. O resultado final do processo será comunicado a todos 

os membros do PACTO por email. 

 

9. Critérios de Seleção 
A) Experiência comprovada com consultorias técnicas relacionadas a estruturação 

de banco de dados e desenvolvimento de sistemas de informação; 

B) Capacidade técnica dos profissionais diretamente envolvidos na realização das 

atividades propostas; 

C) Boa capacidade de interlocução e comunicação dos profissionais diretamente 

envolvidos para assegurar a transferência de tecnologias à Contratante ao final 

do processo. 

D) Boa capacidade de relacionamento interpessoal para interagir com os 

diferentes interlocutores envolvidos neste projeto, assegurando o respeito aos 

demais envolvidos e o profissionalismo na condução das atividades. 

 

Contato: 

 

Annelise Lemes 

Assistente de Projetos - IUCN- Brasil 

SCLN 210, Bloco C, Sala 205 

Brasília – DF 

annelise.lemes@iucn.org 

 

Brasília, Janeiro de 2016     


