CHAMAMENTO PÚBLICO - INTRANET ASCEMA NACIONAL
A Ascema Nacional abre chamamento público para identificação e seleção de prestadora
de serviço na área de tecnologia, para implementar e manter a plataforma de comunicação
da instituição.
As candidatas devem apresentar:
1. Descrição do funcionamento do sistema proposto, com tecnologias a serem adotadas,
estruturas física e lógica, sugestão de interfaces. Devem ser oferecidas, preferencialmente,
soluções não proprietárias, de código aberto.
2. Orçamento global e detalhado dos itens constantes na especificação da plataforma.
O orçamento deve conter, também, os custos de operacionalização (hospedagem,
servidores, etc), com sugestão de fornecedores, segmentados em implementação e
mensais, fixos e variáveis.
3. Portfólio de trabalhos realizados, dentro da área de contratação, com contato de
contratadores anteriores.
4. Currículo dos responsáveis pela empresa e dos técnicos envolvidos.
A proposta deve atender ao seguinte cronograma, podendo haver proposta de redução de
duração das etapas 1 e 3:
1. Primeiro protótipo produzido e operacional: 60 dias após a assinatura do contrato.
2. Teste e refinamento do protótipo: durante 45 dias após a entrega do protótipo.
3. Produção dos manuais de uso e entrega da plataforma definitiva: 45 dias após o
refinamento do protótipo.
4. Assimilação acompanhada da plataforma pela comunidade: 60 dias após a entrega da
plataforma definitiva.
A proposta deve ser enviada para o email ascema.nacional@gmail.com até o dia 10 de agosto
de 2021.
Após o recebimento das propostas, a Ascema Nacional entrará em contato com as proponentes
pré-selecionadas, para discussão e refinamento das propostas.
A escolha da prestadora do serviço é de caráter exclusivo da Ascema Nacional, independente das
propostas apresentadas.

ANEXOS
Justificativa
A Ascema Nacional é a “associação-mãe” dos cerca de doze mil servidores da carreira de
especialistas em meio ambiente, sendo formada, hoje, por 21 entidades locais filiadas que
congregam 6.760 associados. Pela sua própria forma de constituição, a Ascema Nacional procura
a unificação na fragmentação, sendo formada por este conjunto de entidades locais, muitas delas
congregando um número reduzido de servidores e com pouca capacidade técnica e operacional
de promover a adequada disseminação de informações e a comunicação entre seus membros. Já
a algum tempo, procura-se uma plataforma de comunicação que congregue a todos estes
fragmentos, permitindo a comunicação entre membros destes fragmentos e também entre todos
que fazem parte deste todo, bem como os muitos parceiros de luta na defesa do meio ambiente e
do serviço público de qualidade.
Historicamente, os servidores públicos federais da carreira de especialistas em meio ambiente e
suas instituições, atuam em um espaço muito sensível, na busca da proteção ambiental e de seus
direitos, frente a um Estado cada vez mais autoritário e outros atores sociais contrários a estes
interesses. Ao longo da história das organizações, vários instrumentos de comunicação foram
utilizados: grupos de email (Yahoo, Google), grupos no Facebook e, mais recentemente, grupos
de Whatsapp. Todos estes espaços sofrem de fragilidades inerentes, e principalmente, uma
grande desconfiança por parte de seus usuários quanto à segurança das informações pessoais
dos usuários e do conteúdo das conversas e documentos. As diversas mudanças de plataforma
também geraram perda significativa do histórico dos debates e dos diversos documentos
produzidos.
Após a execução inicial do projeto "Fortalecimento do Campo Socioambiental Brasileiro através da
Construção de uma Cultura de Segurança da Informação e Cuidados Digitais dentro das
Organizações", apoiado pela organização não-governamental Derechos Digitales, onde
abordou-se várias questões relacionadas à proteção de dados e acessos, a discussão sobre a
necessidade de uma “plataforma segura e confiável” cresceu entre os especialistas em meio
ambiente. Atualmente, é consenso a necessidade de ter-se uma plataforma própria para a
comunicação interna e externa entre a Ascema Nacional, suas afiliadas, associados, demais
servidores e outros parceiros, Esta plataforma permitirá o diálogo seguro e estruturado entre
todos, buscando garantir a manutenção do histórico deste(s) diálogo(s), bem como documentos
associados e produzidos por um grupo altamente capacitado que, com sua luta persistente, vem
combatendo a destruição ambiental e o desmonte do serviço público.

Especificação da plataforma
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ambiente estruturado de comunicação entre Ascema Nacional, suas entidades afiliadas,
servidores da carreira (associados ou não) e convidados (intranet).
1.1.
Utilizar sistema de “emblemas” (tags) para a caracterização dos usuários.
Emblemas mais comuns: servidor, funcionário, convidado; associado; diretor, adm
da intranet, adm do banco de dados, adm das páginas. Possibilidade de criação de
novos emblemas.
1.2.
Restrição de acesso a fóruns e pastas em razão dos emblemas dos usuários.
1.3.
Capacidade de configuração de fóruns e pastas de forma automática (emblemas),
bem como seleção individual de usuários a serem incluídos ou excluídos.
1.4.
Configuração de fóruns e pastas padrão para as diversas entidades: Mural da
entidade, “praça” (acesso amplo a todos os usuários da intranet), sala dos
servidores, sala dos associados, sala de dirigentes.
1.5.
Fóruns com ou sem sub-fóruns.
1.6.
Enquetes e votações online.
1.7.
Mensagens privadas.
1.8.
salas de “bate-papo”.
1.9.
blogs pessoais internos.
1.10.
Sistema de amizades/favoritos.
1.11.
backup de toda ou de um segmento da intranet.
1.12.
sistema de relatórios de uso da intranet.
Banco de dados associado à intranet com capacidades de edição/visualização global
(Ascema Nacional) e compartimentalizada (entidades locais).
2.1.
Cadastro geral de servidores da carreira.
2.2.
Cadastro de associados, com possibilidade de personalização para cada entidade.
2.3.
Cadastro de usuários da intranet.
2.4.
Módulo de regras para geração de emblemas dependendo de campos do banco de
dados.
2.5.
Migração de usuários entre entidades.
2.6.
Possibilidade de usuários estarem em mais de uma entidade (dupla filiação).
2.7.
Módulo de pesquisa e geração de relatórios.
2.8.
Importação em lote de dados.
Realização de reuniões virtuais, com vídeo, compartilhamento de tela.
Realização de votações secretas auditáveis.
Múltiplos usuários simultâneos na construção online de documentos.
Calendário, projetos e lista de tarefas, com designação de responsáveis.
Sistema de notificações (email, whatsapp, push,...) de novas msg/doc na intranet.
7.1.
Sistema de envio de msg para listas de endereços.
Sistema de publicação para a entidades, hospedadas sob o domínio
AscemaNacional.org.br/entidade.
interface amigável para dispositivos móveis.

