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TERMO DE REFERÊNCIA N. 001/2017 

CONSULTOR INDIVIDUAL SÊNIOR  

 
Contratação de consultor individual para desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis do 

Componente de Assistência Técnica e Gerencial  do Projeto ABC CERRADO 

I. Objeto   

 

Contratação de consultoria, por Preço Global1, para desenvolver aplicativo para dispositivos móveis na plataforma android 

referentes ao componente de Assistência Técnica e Gerencial  para o Projeto ABC CERRADO 2. 

 

II. Finalidade da contratação 

Desenvolver aplicativo para dispositivos móveis na plataforma android referentes ao componente de Assistência Técnica 

e Gerencial para o Projeto ABC Cerrado de acordo com os requisitos fornecidos pelo SENAR. 

 

III. Justificativa 

                                                           
1 Contrato com Base no Preço Global de acordo com as diretrizes do Banco Mundial para contratação de consultores. 

2 Em atenção às disposições do decreto nº 5.151, de 22/07/2004, é vedada a contratação, a qualquer título, de servidores ativos da Administração Pública Federal, Estadual, do Distrito Federal ou 

Municipal, direta ou indireta, bem como empregados de suas subsidiárias ou controladas, no âmbito dos projetos de cooperação técnica internacional. 
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O projeto “Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o Uso Agropecuário (com base no Plano ABC) – FIP/ABC é um dos 

quatro projetos3 que compõem o Plano de Investimentos do Brasil, aprovado junto ao Programa de Investimento Florestal (FIP, sigla 

em inglês) do Fundo Estratégico do Clima (SCF). O projeto FIP/ABC (Projeto ABC Cerrado) deverá auxiliar, com os demais projetos, 

para a promoção do uso sustentável das terras e melhoria da gestão florestal do bioma Cerrado, segundo maior bioma do País e da 

América do Sul, contribuindo para a redução da pressão sobre as florestas remanescentes, diminuição das emissões de gases de 

efeito estufa (GEE) e aumento do seqüestro de carbono. 

O objetivo do PROJETO ABC CERRADO é promover a adoção de tecnologias selecionadas de baixa emissão de carbono por 

produtores agropecuários de médio porte no Cerrado por meio de um programa piloto de treinamento e assistência técnica com o 

objetivo de reduzir a lacuna de conhecimento tecnológico. 

Para a adoção mais ampla das tecnologias de baixa emissão de carbono, é preciso disseminá-las informando suas vantagens por 

meio da sensibilização e capacitação de produtores, treinamento de técnicos envolvidos com assistência técnica e prestação de 

assistência técnica a produtores rurais. 

Desse modo, o projeto proposto pretende implementar uma estratégia ampla de capacitação no contexto das tecnologias propostas 

pelo Plano ABC. Essa estratégia deve considerar as características regionais de produção agropecuária, assim como as prioridades 

ambientais e socioeconômicas de cada sub-região do Cerrado, buscando estabelecer as especificidades tecnológicas de cada local, 

dentre o conjunto de tecnologias previstas no Plano ABC. 

O projeto será executado pelo SENAR, e a gestão realizada por um Comitê de Acompanhamento composto por integrantes do  MAPA, 

EMBRAPA e SENAR. O valor total da doação do FIP para execução do projeto é de US$ 10,6 milhões. O primeiro componente está 

voltado a ações de divulgação, sensibilização e capacitação de produtores. O segundo componente, visa a formação de técnicos de 

campo, além de prestação de assistência técnica e acompanhamento de projetos em propriedades rurais. Espera-se do consultor 

contratado, o desenvolvimento de aplicativo para dispositivos móveis na plataforma android para o Componente de Assistência 

Técnica e Gerencial. 

                                                           
3 Tema 1. Gestão e Manejo de Áreas já Antropizadas: Projeto 1.1 – Regularização Ambiental de Imóveis Rurais (com base no CAR); Projeto 1.2. Produção Sustentável em Áreas já Convertidas para o 
Uso Agropecuário (com base no Plano ABC). Tema 2 – Geração e Gestão de Informações Florestais: Projeto 2.1. Informações Florestais para uma Gestão Orientada à Conservação e Valorização dos 
Recursos Florestais do Cerrado pelos Setores Publico e Privado; Projeto 2.2. Implementação de um Sistema de Alerta para Prevenção de Incêndios Florestais e de um Sistema de Monitoramento da 
Cobertura Vegetal.  
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A Assistência Técnica e Gerencial, no âmbito do Projeto, contribui com o aumento da produtividade e renda nas 

propriedades rurais. A Metodologia está fundamentada em cinco etapas, que envolvem todo o processo a ser aplicado no 

desenvolvimento da propriedade rural atendida, conforme itens abaixo: 

1 - Diagnóstico Produtivo Individualizado 

Quando são levantadas informações produtivas, ambientais, sociais e econômicas necessárias para estabelecer metas e 

um cronograma de ações eficazes. 

2 - Planejamento Estratégico 

Importante etapa de pactuação dos objetivos que ocorre entre o produtor rural e seu técnico de campo, sempre com o 

acompanhamento de um supervisor. 

3 - Adequação Tecnológica 

É quando são feitas as recomendações pela equipe técnica que geram impacto direto em todo o sistema de produção. 

4 - Capacitação Profissional Complementar 

Utilizando a experiência do SENAR, os cursos de curta e média duração, complementam os conhecimentos trazidos pelo 

técnico de campo e auxiliam nas decisões tomadas pelo produtor rural. 

5 - Avaliação Sistemática de Resultados 

Conjunto de ferramentas operacionais e tecnológicas, desenvolvidas pelo SENAR que apontam para o alcance do 

resultado ou sinalizam a necessidade de ajustes no planejamento da propriedade. 
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Desse modo, o projeto proposto pretende implementar um aplicativo na plataforma android para funcionar off-line. O 

aplicativo irá auxiliar o trabalho dos técnicos de campo para fazer o diagnóstico, o planejamento, as recomendações e 

exibir os resultados das avaliações para o produtor. Após realizar a segunda visita, o aplicativo deverá ser capaz de gerar 

relatórios e gráficos comparativos das avaliações. 

 

IV. Entregas e Atividades 
 
IV.i Em relação às Atividades Gerais: 
 

 Desenvolver aplicativo para dispositivos móveis na plataforma android para funcionar off-line. 
 

IV.ii  Em relação à Retenção de Conhecimento: 
 

 Participar de reuniões para repasse dos requisitos, dirimir dúvidas e demais reuniões convocadas pelo SENAR 

Administração Central. 

IV.iii  Em relação ao processo de trabalho: 
 

 Receber os requisitos do aplicativo do SENAR Administração Central; 

 Desenvolver aplicativo de acordo com as especificações recebidas; 

 Testar o aplicativo para funcionar conforme os requisitos; 

 Realizar ajustes no aplicativo, caso os testes indiquem essa necessidade; 

 Disponibilizar o aplicativo para ser baixado na web; 

 Disponibilizar código fonte do aplicativo para o SENAR; 

 Repassar documentos e conhecimento gerado durante a elaboração do aplicativo. 

IV. iv Relatórios e Estudos Finais: 
 

 Apresentar todas as funcionalidades do aplicativo de acordo com os requisitos. 
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V. Da Execução dos Serviços. 
 
a) O desenvolvimento do aplicativo deverá contemplar as seguintes funcionalidades: 

a. Preenchimento de Visita Técnica: 
i. Diagnóstico; 
ii. Planejamento; 
iii. Recomendações. 
iv. Avaliações de resultados. 

b. Cadastro de Propriedades: 
i. Depende de aprovação da Regional. 

c. Sincronização dos dados com a plataforma Web; 
d. Alertas: 

i. Página com as atividades executadas; 
ii. Alertas das próximas atividades. 

e. Geração de Relatórios: 
i. Fluxo de caixa (Aplicativo); 
ii. Custo de Produção (Aplicativo); 
iii. Indicadores (Aplicativo); 
iv. Inventário de Recursos (Aplicativo). 

f. Help nas telas e campos; 
g. Central de Ajuda: 

i. Manuais e vídeos; 
ii. Abertura e acompanhamento de chamados. 

h. Questionário de Avaliação de Impacto Linha de Base: 
i. Questionário eletrônico; 
ii. Relatórios de evolução. 

 
b) Os requisitos do projeto serão gerados pelo SENAR seguindo a metodologia de desenvolvimento dos sistemas da 
instituição. O Banco de Dados será construído pelo SENAR de acordo com os requisitos levantados. Sendo assim, o 
consultor deverá que participar de reuniões com a equipe do SENAR para nivelar e alinhar o entendimento para 
desenvolvimento do aplicativo. 
c) Os documentos resultantes das atividades devem ser entregues em duas vias, sendo uma à Equipe do Projeto ABC 
Cerrado, e outra para a Central de Inteligência do SENAR do Projeto Assistência Técnica e Gerencial, no formato a ser 
estabelecido por esta coordenação. 
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d) O consultor deverá ter a disponibilidade, de até 80 horas/mês, para desenvolver o projeto. Até 10 horas mensais na 
sede do Senar Administração Central para participar de reuniões e as demais 70 horas para trabalhar no seu ambiente de 
trabalho.  
 

VI. Materiais disponíveis  

Para a elaboração dos produtos a serem contratados pelo presente Termo de Referência, serão disponibilizados ao 

consultor contratado os seguintes materiais para consulta: 

 Reunião de briefing: descrição detalhada do projeto e alinhamento das expectativas;  

 Reunião de dúvidas: sempre que o SENAR ou o consultor julgarem necessário para alinhamento das informações; 

 Manual da arquitetura; 

 Normas de banco de dados; 

 Metodologia de desenvolvimento de software adotado pelo SENAR; 

 Termo de responsabilidade e confiabilidade; 

 Documento de Visão do Sistema; 

 Fluxogramas; 

 Protótipos das Telas; 

 Users Stories – Descrição detalhadas das funcionalidades e regras dos protótipos; 

 Modelo de Dados; 

 Dicionário de Dados; 

 Registro de inconsistências; 

 Materiais didáticos do Projeto; 

 Questionário de avaliação de impacto linha de base. 

VII. Pagamentos 

Os pagamentos serão realizados mediante entrega e aprovação de funcionalidades do aplicativo.  

VIII. Requisitos de qualificação do consultor 
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a) Formação acadêmica exigida: 

- Ensino Superior Completo em Tecnologia da Informação e áreas correlatas. 

b) Experiência exigida: 
 
- Experiência comprovada em desenvolvimento de aplicação para dispositivos móveis na plataforma android. 

 
c) Desejável: 
 
- Pós-graduação relevante para o serviço, preferencialmente em desenvolvimento mobile; 

- Cursos em áreas correlatas a Tecnologia da Informação 

- Experiência como designer de interface mobile e web. 

 

IX. Processo de seleção 

a) SELEÇÃO DE CURRÍCULOS: Deverão ser selecionados todos os currículos que atenderem aos critérios 
mínimos de formação exigidos, conforme alínea “a” e “b” do item VIII; 
 

b) PONTUAÇÃO: Serão atribuidos pontos, conforme Tabela 1, que ocorrerá baseada na análise curricular (caráter 
eliminatório e classificatório), sendo que posteriormente, o melhor classificado, deverá comprovar as 
competências referidas no currículo;  
 
b.1) O candidato deverá obter a quantidade mínima de 60 pontos do total de 100, para ser classificado;  
 
b.2) Após a conclusão da fase de Pontuação, o candidato melhor pontuado será convidado para a Reunião de Negociação, 
aonde deverá comprovar as competências referidas no currículo, serão discutidas eventuais dúvidas referentes a este TDR 
e como será a abordagem para execução do serviço, honorários, dentre outros assuntos relacionados à atividade a ser 
desempenhada. 

 
A reunião de Negociação deve ocorrer no Senar Central, em Brasília, ou remotamente, utilizando recursos tecnológicos 
(skype, vídeo conferência, telefone) para facilitar a participar de eventuais candidatos que não se encontram próximos ao 
Senar Central. 
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c) A documentação comprobatória da qualificação descrita no Currículo, deverá ser apresentada somente pelo 

candidato melhor classificado. 
 

d) Eventuais despesas com deslocamentos, traslados e estadias serão de responsabilidade exclusiva dos 
candidatos. 
 

e) Critérios de desempate: 
 

e.1) Pontuação: Na eventualidade de ocorrência de empate obtida nesta fase, serão adotados os seguintes 
critérios , respectivamente: - Maior pontuação no item experiência profissional ; - Maior tempo de atuação na 
experiência exigida. 
 
e.2) Classificação final: Na eventualidade de ocorrência de empate nas pontuações obtidas entre candidatos, 
na etapa final de seleção , serão utilizados os seguintes critérios de desempate respectivamente: -Tempo de 
experiência. 

 

Tabela 1: Critérios de Classificação e Pontuação 

Titulação Especificação Critério 

Experiências 
Acadêmicas Desejáveis 

Cursos em áreas correlatas a 
Tecnologia da Informação;  
 

15 

Pós-graduação relevante para o 
serviço, preferencialmente em 
desenvolvimento mobile 

25 

Qualificação e 
Experiência 
Profissional 

Especificação Pontuação maxima 

Experiência exigida 

Experiência comprovada em 
desenvolvimento de aplicativo para 
dispositivos móveis na plataforma 
android. 

40 
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Desejável 
Experiência comprovada como 
designer de interface mobile e web 

20 

 100 

 

X. Prazo de vigência 

 
O contrato será por Preço Global e o produto deve ser entregue até 30/06/2017.  

O prazo previsto para a disponibilização do aplicativo no Google Play é até o dia 31/07/2017. Este prazo diz respeito à 

entrega do aplicativo com todas as funcionalidades homologadas pela equipe técnica de TI do SENAR com exceção do 

item “Questionário de Avaliação de Impacto Linha de Base” que poderá ser entregue até o dia 31/08/2017. Alguns 

pequenos ajustes poderão ser solicitados durante a homologação. 

O contrato poderá ser prorrogado, por meio de termos aditivos, caso aumente o escopo dos requisitos. 

XI. Condições de pagamento 
 
Os pagamentos dar-se-ão de acordo com a entrega e aprovação das funcionalidades do aplicativo. Serão efetuados em 
reais, por meio de depósitos em conta-corrente de titularidade do consultor, de modo compatível com as atividades 
realizadas. 

 

XII. Supervisão da consultoria 
 
O trabalho do consultor individual será acompanhado e apoiado pela equipe técnica do Departamento de Tecnologia da 

Informação do SENAR. 

A supervisão direta será realizada pelo colaborador responsável pela homologação final do aplicativo que atestará se o 

mesmo está em pleno funcionamento e de acordo com os requisitos definidos. 

A Chefia do Departamento de Assistência Técnica e Gerencial do SENAR Administração Central autorizará o envio para 

pagamento das funcionalidades homologadas. 
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XIII. Local de Trabalho 
 
Sede do SENAR Administração Central 
 
SGAN Quadra 601, Módulo K - Edifício Antônio Ernesto de Salvo, 
Brasília - DF | CEP: 70830-021 | 
 
Horário: das 8h às 12 h e das 14h às 18h 
De segunda à sexta-feira 
 
 
XIV. Informações complementares 
 
Para obter informações complementares relativas a esta consultoria, por favor, entrar em contato com: 

Nome Telefone E-mail 

Evandro Moraes Abdão (61) 2109-4107 evandro.abdao@cna.org.br 

 

 

mailto:evandro.abdao@cna.org.br

