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1.1) RESUMO

A presente proposta de prestação de serviços destina-se ao aprimoramento da ferramenta
de comercialização solidária (Espaço ESCAMBO.ORG) e integração com a rede digital do
Fórum Brasileiro de Economia Solidária (CIRANDAS.NET).

1.2) SOBRE A ORGANIZAÇÃO

Fundada em 2013 com foco na produção de conteúdo voltado à diversidade cultural e o
desenvolvimento de tecnologia para a web, a AMENIZE é uma empresa integrante do
segmento da Economia Criativa, cujas atividades produtivas têm como processo principal
o ato criativo gerador de valor simbólico. 

Sendo  a  informação  a  matéria  prima  para  a  criação,  a  Cultura  Digital  passou  a  ser
fundamental para o desenvolvimento social e econômico na era do conhecimento, já que
uma  uma  parte  significativa  do  compartilhamento  de  bens  culturais,  produtos  e  até
relações sociais são mediadas por dispositivos digitais. 

Dentro desta realidade, a missão da AMENIZE é promoção, difusão e desenvolvimento da
Produção Cultural e das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs). Para isso, a
empresa está à frente de diversos projetos e serviços no Terceiro Setor e mercado, como
a Rede de Pontos de Cultura de Santa Catarina (www.pontos.cultura.sc), o Projeto Bom
de Ler  (https://www.facebook.com/projetobomdeler)  e  a  produção de  conteúdo para  o
Ganesha Digital (www.ganesha.org.br).

Software Livre

Além de desenvolver sites em plataformas livres como Wordpress, a AMENIZE usa o
Software Livre para além da tecnologia, mas como filosofia até na produção de conteúdo
e marketing digital.

Economia Solidária

A Economia Solidária é um vetor muito importante da Economia Criativa, pode e deve ser
potencializada ainda mais pela tecnologia. A AMENIZE considera a ECOSL fundamental
para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras e sustentáveis.

1.3) ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

O software Espaço ESCAMBO (Economia Solidária da Cultura Articulando Movimentos 
BiOregionais) visa oferecer um ambiente virtual de trocas que envolvam produtos, 
serviços utilizando troca direta ou mediado por moedas sociais cadastradas. 

O Espaço ESCAMBO foi desenvolvido a partir do framework Noosfero, um software-livre 
brasileiro que reúne características de rede social e econômica.
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O objetivo principal do Escambo é potencializar as trocas não monetárias entre Pontos de
Cultura, aqui considerados quaisquer empreendimentos da área da cultura.

Para o desenvolvimento do Escambo, foram criado plugins que permitem uma negociação
de troca, e a inclusão de moedas sociais.

As ações contidas nesta proposta contemplam o desenvolvimento dos itens a seguir:
a) Atualização para última versão do software livre Noosfero e resolução de todos
os problemas inerentes a esta autalização.
b)  Nova versão dos plugins de trocas entre  usuários e  o cadastro de  moedas
sociais
c)  Desenvolvimento  dos  protocolos  de  integração  entre  o  softwar  Espaço
ESCAMBO  e  a  plataforma  CIRANDAS.NET mantida  pelo  Fórum  Brasileiro  de
Economia Solidária.

1.4) EQUIPE DE TRABALHO

Serão envolvidos os seguintes profissionais no desenvolvimento desta proposta
• 2 Programadores

• 1 Designer Gráfico

• 1 Gerente de Projetos

• 1 Usuário avançado de Testes

1.5) CRONOGRAMA

A tabela abaixo detalha o cronograma de atividades durante os 06 meses de execução do
projeto. Estão inclusas as etapas de planejamento e modelagem, implementação, testes e
correção de bugs e a capacitação dos usuários chaves.

Item Estimativa  de
Tempo (Horas
de Trabalho )

Mês 
01

Mês 
02

Mês 
03

Mês 
04

Mês 
05 

Mês 
06

Atualização  para  última
versão  do  software  livre
Noosfero  e  resolução  de
todos  os  problemas
inerentes  a  esta
autalização.

120 X X
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Nova  versão  dos  plugins
de trocas entre usuários e
o  cadastro  de  moedas
sociais

70 X X

Desenvolvimento  dos
protocolos  de  integração
entre  o  softwar  Espaço
ESCAMBO e a plataforma
CIRANDAS.NET

40 X X

1.6) ORÇAMENTO

O  orçamento  desta  proposta  é  formado  pelo  somatório  de  horas  de  trabalho  das
atividades previstas. De acordo com o cronograma anterior (Item 1.5) o total de horas em
6  meses  de  trabalho  totalizam  230  horas,  sendo  o  valor  hora  dos  profissionais  da
organização igual a R$ 100,00 totalizando R$ 23.000,00 reais.

1.7) FORMA DE PAGAMENTO

Para a execução da proposta será celebrado um contrato de prestação de serviços entre
a  organização  e  a  entidade  parceira  contratante  contendo  a  versão  atualizada  do
cronograma de execução.  Com a aprovação e assinatura do documento, serão definidas
as reuniões ténicas com a equipe da entidade contratante visando estabelecer datas de
testes e pagamento pelas atividades desenvolvidas.

1.8) VALIDADE DA PROPOSTA

Esta proposta é valida por 90 dias.

______________________________
Ingrid Isabela Viera Vasconcelos Bezerra
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