
ERRATA DA OPORTUNIDADE Nº 147/2020

Em esclarecimento e ajuste da oportunidade para consultoria especializada em tecnologia da
informação, para estruturação de painel digital sobre políticas públicas no município de manaus,
no âmbito do projeto “painel de políticas: cidades e florestas”, passamos a selecionar:

CONSULTORIA PARA A CONFECÇÃO DE DASHBOARDS, PARA ESTRUTURAÇÃO DE PAINEL DIGITAL
SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS E BASES DE DADOS RELACIONADAS A PROJETOS NA ÁREA DE
SUSTENTABILIDADE

Título da vaga: Consultoria para estruturação de dashboard de monitoramento sobre políticas públicas para
o projeto “ Painel de Políticas Públicas: Cidades e Florestas” e séries históricas de projetos na área de
sustentabilidade.
Departamento: Coordenação de Políticas Públicas e Cooperação Internacional - PPCI
Tipo de contrato: Contrato individual, consultoria de pessoa física ou jurídica
Período de inscrição: 02 à  23 de março de 2021

I. Contexto

A realidade amazônica é plural de demandas e necessidades particulares, que variam de local para
local (cidades, florestas e a intersecção entres dois ambientes). A capital Manaus abriga mais de 2 milhões de
habitantes, a cidade mais populosa da Amazônia brasileira, com 60% da área do município coberta por
florestas e habitada por cerca de 57% da população do Amazonas. Na capital e no seu entorno se configuram
cenários complexos de condições precárias de tratamento e acesso a água, gerenciamento dos resíduos
sólidos, mobilidade dos ambientes rurais para os centros urbanos e expansão desordenada do centro urbano
nas áreas de florestas, sobretudo, esses cenários resultam no agravamento das desigualdades sociais. Nesse
contexto de complexidades, o Poder Público deve ser acompanhado, demandado e subsidiado para que as
proposições de políticas sejam coerentes com as demandas e reais necessidades da sociedade em situação
de vulnerabilidade socioambiental.

Por isso, a Fundação Amazônia Sustentável (FAS) em parceria com o Instituto Clima e Sociedade (iCS),
por meio do projeto “Painel de Políticas: Cidade e Florestas” busca diagnosticar as questões chaves de
reivindicações das/os cidadãs e cidadãos em situação de vulnerabilidade social, comunidades tradicionais e
povos indígenas em contexto urbano, bem como nas regiões de interface entre cidade e florestas. Dessa
forma, o projeto tem como finalidade o engajamento da comunidade e do Poder Público visando promover a
contribuição ativa na formulação de políticas, além da aproximação entre parlamentares chaves e
movimentos sociais de representantes de povos indígenas, comunidades tradicionais e população em
situação de vulnerabilidade socioambiental.

II. Descrição da oportunidade

A consultoria deverá desenvolver em estreito alinhamento com a equipe da agenda de Políticas
Públicas:
Atividade #1: propor método e cronograma de trabalho para alinhamento e validação junto à equipe do
projeto;
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Atividade #2: propor, em co-criação com a equipe do projeto, um painel digital interativo, no formato de
dashboard, para organização do mapeamento de proposições e políticas públicas em vigor, com base em
série histórica previamente sistematizada e disponibilizada pela Fundação;
Atividade #3: entrega versão preliminar do painel interativo em software de dashboard (ex. Power BI ou
outro a ser proposto pela consultoria e aceito pela equipe do projeto);
Atividade #4: entrega versão final do painel interativo em software de dashboard (ex. Power BI ou outro a
ser proposto pela consultoria), contemplando alinhamento com a equipe do projeto a partir da versão
preliminar;
Atividade #5: promover treinamento da equipe da Fundação envolvida no projeto para atualização do painel
criado pela consultoria;
Atividade #6: propor melhorias para o aperfeiçoamento de dashboards previamente estruturados
relacionados à dados de cadeias produtivas e gestão de projetos.

III. Produtos, cronograma de trabalho e pagamentos

Atividade Produto Prazo de
execução

Remuneração

Atividade #1 Produto 1: Plano de trabalho aprovado com
a proposta de design da plataforma online,
descrição das atividades com informações
do trabalho a ser desenvolvido, método
empregado, incluindo cronograma do
planejamento e orçamento

1ª semana a
2ª semana de
abr./2021

15%

Atividade #2 Produto 2: Versão Beta (desenho) do
dashboard com os conteúdos/materiais
estáticos

2ª semana a
4ª semana de
abr./2021

15%

Atividade #3 Produto 3: Versão Beta da plataforma com
o conteúdo interativo

1ª semana a
2ª semana de
mai./2021

15%

Atividade #4 Produto 4: Versão final da plataforma com
os testes realizados de funcionalidades e
design e hospedado em web page

2ª semana a
4ª semana de
mai./ 2021

20%

Atividade #5 e
#6

Produto 5: Capacitação do time interno da
FAS e parceiros (remotamente ou
presencial), acompanhada de um manual

4ª semana a
2ª semana de
jun./021

35%
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para atualizações e manutenção do
conteúdo desenvolvido

e

Produto 6: Reuniões e relatório de
recomendações com as equipes envolvidas
na elaboração e atualização dos
dashboards existentes

e

3ª semana de
junho a 4ª
semana de
jun./2021

IV. Requisitos

a. Formação acadêmica
● Formação nas áreas de ciência da computação, análise de sistemas ou áreas afins, ou

ainda, que tenha experiência comprovada em trabalhos de organização de base de
dados em dashboard.

b. Experiência
● Desejável conhecimentos técnicos avançados em Dashboard, Microsoft Power BI,

ferramentas de análise de banco de dados.

V. Remuneração e cronograma de pagamento

Serão negociados diretamente entre o contratante e o(a) Contratado(a).

VI. Período de vigência do contrato

4 meses a partir da data de assinatura do contrato.

VII. Materiais e infraestrutura

Os equipamentos necessários e a infraestrutura são de propriedade e de responsabilidade do(a)
consultor(a).

VIII. Propriedade

Todos os materiais produzidos pelo(a) contratado(a), fruto deste Termo de Referência, inclusive
originais e arquivos em meio digital, deverão ser entregues antes da data de término do contrato e
pertencerão ao Contratante. Poderão ser utilizados pelo consultor(a) para outros fins após autorização do
Contratante.

IX. Considerações gerais

O(A) Contratado(a) será responsável pelo pagamento de todos os encargos tributários, sociais e
trabalhistas, referentes a este contrato, de acordo com as leis brasileiras que regem a contratação.
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Não será proporcionado ao(à) Contratado(a), seguro social (INSS), por acidentes de trabalho, de
saúde, de acidentes ou de vida, nem lhe será concedido férias, licença por enfermidade ou qualquer outro
emolumento durante a vigência do Contrato.

X. Envio de propostas

● Para se candidatar à consultoria, a/o candidata/ou deve preencher o formulário de candidatura a
vaga (disponível neste link).

O (A) contratado (a) deverá enviar:
○ CV detalhando experiência e qualificações relevantes;
○ Portfólio de trabalhos realizados (Estudos e/ou Pesquisas publicados ou trabalho

desenvolvido em outras consultorias, quando possível);
○ Proposta técnica e comercial (deverá contemplar, além dos serviços da consultoria, valor do

serviço, impostos e encargos necessários, bem como método de trabalho e cronograma para
prestação do serviço)

● O retorno será dado a todos os candidatos cujas propostas forem recebidas neste formulário para o
processo seletivo e o início previsto da consultoria é imediato (abril de 2021).

Manaus, 02 de março  de 2021
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