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Sobre esta Chamada de Apresentação de Propostas 
A FEAE – Federação de Amor-Exigente deseja contratar o desenvolvimento de 
software específico para suas necessidades, conforme condições detalhadas neste 
documento. 

Contextualização do Amor-Exigente 
A FEAE congrega mais de 600 grupos mantenedores, localizados em todo o Brasil e 
diversos outros países, além de várias centenas de grupos experimentais. 

Os coordenadores regionais, designados pela diretoria da FEAE, são responsáveis 
pela comunicação da FEAE com os grupos, e vice-versa. 

Cada grupo é liderado por um coordenador geral, que conta com apoio de vários 
outros coordenadores de subgrupos e voluntários. O número total destes é 
estimando em dez mil. 

Considerando uma média de trinta participantes por reunião de grupo, ao longo de 
cada ano, o número de atendimentos realizado pelo Amor-Exigente é superior a um 
milhão. 
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Artefatos Existentes 

Site na Web 

A FEAE dispõe de um site na web (www.amorexigente.org.br), mantido pela 
Biancheti Propaganda, e desenvolvido em plataforma WordPress.  

LocalizAE 

Dentro do site está disponível o recurso conhecido como ‘localizAE’, cujo objetivo 
é permitir que os visitantes do site localizem os grupos de Amor-Exigente mais 
convenientes para frequentar, com buscas por CEP, nome de cidade ou da 
instituição que hospeda o grupo. 

Esta solução foi comprada de um fornecedor, não identificado até o momento, que 
não repassou o domínio da tecnologia para a FEAE, exceto para a manutenção do 
cadastro dos grupos.  

Assim, o formato do cadastro não acompanhou a evolução do Amor-Exigente quanto 
ao número e denominação dos grupos e subgrupos.  

Ainda, as capacidades de busca apresentadas deixam a desejar consideravelmente: 

 As buscas são limitadas a grupos localizados no Brasil. 

 As buscas por CEP não localizam grupos próximos em diversas situações, 
incluindo, p.ex., quando há divisas estaduais entre o endereço de busca e 
o do grupo mais próximo. 

O conteúdo exibido na Web é mantido pela equipe do escritório da FEAE. 

Base de dados Interna 

Há quase vinte anos, foi desenvolvida uma base de dados em formato Access 97, 
com apoio de um voluntário do Rio Grande do Sul (que permaneceu na FEAE por 
uma semana para este fim), destinada a manter um cadastro dos grupos. 

Este sistema possui um controle precário dos pagamentos da contribuição mensal, 
representado por doze campos sim/não, um para cada mês do ano. 

Esta base de dados, mantida pela equipe do escritório da FEAE, apresenta diversos 
inconvenientes:  

http://www.amorexigente.org.br),
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 Trata-se de tecnologia totalmente obsoleta, gerando inclusive 
dificuldade na atualização dos softwares e equipamentos em uso no 
escritório para se manter compatível com o sistema.  

 Ela requer a criação de uma nova cópia da base de dados a cada ano, 
gerando dificuldades nos processos de backup – alguns anos recentes, 
inclusive, foram perdidos. 

 É absolutamente impossível obter qualquer estatística sobre pagamentos 
para, p.ex., premiar os grupos que são bons pagadores. 

Duplicação de Manutenção de Cadastro 

Finalmente, é importante observar que a base de dados interna e a base de dados 
que sustenta o serviço LocalizAE são totalmente independentes entre si, resultando 
assim na necessidade de manutenção de dois cadastros ao mesmo tempo, 
duplicando os esforços dispendidos pela equipe do escritório da FEAE. 
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Objetivos do Projeto 
O projeto ora submetido à apresentação de propostas visa criar uma nova 
infraestrutura de sistemas, que possa ser complementada e aperfeiçoada ao longo 
do tempo, alicerçada numa base de dados central e única, hospedada na nuvem. 

Esta base de dados central deve servir tanto às necessidades de gestão de 
informação por parte da equipe interna da FEAE (staff, diretoria, etc), quanto aos 
coordenadores e voluntários dos grupos, assim como aos participantes dos grupos e 
o público em geral que busca informação sobre o Amor-Exigente. 

Ainda, baseando a iniciativa numa base de dados única na nuvem, pretende-se 
garantir que, mesmo com a evolução dos dispositivos de usuário (PCs, celulares, 
etc) e o surgimento de novos, as informações já coletadas ao longo do tempo 
possam continuar a ser utilizadas no futuro, assim perenizando as informações. 

Trabalho já desenvolvido 
Como subproduto da análise das necessidades atuais, a diretoria da FEAE, com o 
apoio de voluntário especialista no tema, desenvolveu uma versão inicial do 
desenho da base de dados central que deve suportar todo o projeto. 

O detalhamento desta base de dados se encontra no Anexo A deste documento. 

Nas seções seguintes detalhamos a sequencia de desenvolvimento e implementação 
de processos desejada. 
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Etapas Previstas 
Dividimos o projeto em quatro Etapas, agrupadas pela funcionalidade incluída em 
cada uma delas. Espera-se obter uma duração prevista para cada Etapa junto com 
cada proposta apresentada. 

Detalhamento da Etapa I 

A Primeira Etapa compreenderá as seguintes atividades: 

Implementação de Base de Dados em ambiente de nuvem 

Esta atividade compreende a definição e escolha de ambiente de computação em 
nuvem para hospedar a nova base de dados central, cujo modelo de dados está 
descrita no Anexo, assim como a criação da base de dados propriamente dita, 
incluindo todas as tabelas, índices e restrições de integridade. 

Ainda, esta atividade deve contemplar a implementação de estratégias de backup, 
inclusive off-site. 

Dar-se-a preferência a estratégias que gerem uma cobrança menor pelo serviço de 
hospedagem na nuvem durante o período de desenvolvimento. 

Carga de Parâmetros 

Nesta atividade, as tabelas da base de dados central utilizadas como parâmetros, 
configuração, etc. Elas devem ser preenchidas para suportar a operação do sistema 
nos idiomas português, espanhol, inglês e italiano. 

As propostas devem indicar se este processo de carga exigirá ou não o 
desenvolvimento de uma interface de usuário administrativa. 

Carga do Cadastro de Grupos 

Nesta atividade, a nova base de dados deve receber uma versão revisada dos dados 
hoje armazenados na base de dados interna, passando a substituir este artefato 
atual assim que concluído o processo. 

Para tanto, é necessário especificar como se dará o acesso à base de dados pela 
equipe do escritório da FEAE. 

Como parte desta atividade, a FEAE está disposta a promover um processo de 
recadastramento/complementação de cadastro dos grupos em operação. Será 
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necessário permitir que os grupos identifiquem suas atividades data a data, por 
exemplo. 

Novo LocalizAE 

Nesta atividade, pretende-se obter como produto final um componente Web (p.ex. 
iframe) que possa ser incorporado ao site da FEAE em substituição ao atual 
LocalizAE. Deve ser fornecida documentação suficientemente detalhada para que a 
FEAE possa, por meio de convenios, autorizar seus parceiros a replicar o mesmo 
serviço em outros sites. 

Além das buscas hoje existentes (por CEP, cidade ou nome do grupo), é necessário 
que o componente suporte também buscas por: 

 Tipo de atividade/subgrupo 

 Dia/horário de funcionamento e/ou datas específicas 

 Coordenadas de GPS (para integração futura em app de celular) 

É necessário que a interface de usuário permita a combinação de vários critérios de 
busca. As propostas devem especificar os detalhes da interface de usuário 
proposta. 

Controle de Cobrança dos Grupos Mantenedores 

Nesta atividade, pretende-se implementar um módulo de acompanhamento e 
controle das contribuições mensais dos grupos com a FEAE.  

Por tratar-se de uma atividade repetitiva, é recomendado o desenvolvimento de 
uma interface de usuário que aumente a produtividade da equipe do escritório da 
FEAE. As propostas devem incluir o detalhamento da estratégia de implementação 
da interface de usuário. 

Ainda, é desejável que sejam disponibilizados relatórios gerenciais, baseados nos 
dados da cobrança, a serem usados não apenas pela equipe do escritório, mas pelos 
voluntários que compõem a diretoria da FEAE – sugere-se que estes relatórios sejam 
disponibilizados na Web. 

Detalhamento da Etapa II 

A Segunda Etapa compreenderá as seguintes atividades: 
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Controle de Assinantes da RevistAE 

A FEAE edita mensalmente uma revista, cuja distribuição inclui assinantes (as 
assinaturas estão disponíveis a qualquer pessoa interessada) e cortesias (pessoas 
selecionadas pela diretoria da FEAE). Os destinatários das revistas podem ou não 
ter relação direta com os grupos. 

Esta atividade tem por objetivo informatizar todos os processos envolvidos no 
controle das assinaturas, incluindo, por exemplo, mas não limitado a: 

 Captação de novas assinaturas por meio do site/componente Web 

 Envio de cobranças de renovação das assinaturas 

 Geração de etiquetas para distribuição física das revistas 

Controle de Regionais/Diretoria 

Nesta atividade, a carga de dados deverá ser estendida para incluir, se necessário, 
e identificar, as pessoas que ocupam posições de coordenação das atividades dos 
grupos, incluindo os coordenadores regionais, diretores da FEAE, e os membros dos 
conselhos consultivo e fiscal. 

Esta carga de dados será desenvolvida pela equipe do escritório da FEAE. As 
propostas devem explicitar que tipo de ferramenta/interface de usuário estará 
disponível para esta finalidade. 

Os dados vigentes devem ser disponibilizados como relatório em formato de 
componente Web, de forma que o site da FEAE não precise ser modificado 
manualmente quando houver mudanças na composição dos órgãos em questão e/ou 
atualização dos dados cadastrais das pessoas. 

Participantes de Eventos: Cursos, Seminários e Congressos 

Nesta atividade, pretende-se disponibilizar um módulo que permita, no mínimo, 
carregar na base de dados central, as informações das pessoas que participaram de 
eventos promovidos pela FEAE, suas regionais, os grupos ou entidades parceiras. 

Opcionalmente, este módulo deve incluir o processo de controle das inscrições, 
visto que os organizadores de eventos podem optar por serviços de algum outro 
fornecedor de sistemas para eventos. 
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Detalhamento da Etapa III 

A Terceira Etapa tem por objetivo incluir o público atendido pelos grupos de Amor-
Exigente. Para tanto, compreenderá as seguintes atividades: 

Criação de Aplicativo Mobile 

Nesta etapa será criado um aplicativo de celular, disponível nas principais 
plataformas de sistema operacional para celulares, a ser instalado pelo público 
atendido pelo Amor-Exigente. 

Minimamente, o aplicativo deve identificar o numero do celular como parte do 
processo de cadastramento do usuário. O fornecimento de informações cadastrais 
adicionais deve ser opcional, e incentivado pelo fornecimento de serviços 
adicionais dentro do aplicativo. 

Registro de Presença 

Esta atividade terá por objetivo permitir que os participantes de atividades do 
Amor-Exigente (reuniões de grupos, cursos, etc) identifiquem sua presença pela 
interação do aplicativo com o ambiente. Esta interação pode ser implementada, 
inicialmente, pela leitura de um QRCode exposto no ambiente da atividade. Outras 
sugestões para esta interação são bem-vindas como parte das propostas. 

Consulta de Grupos/Regionais/FEAE 

Esta atividade permitirá que o aplicativo permita acessar diretamente o serviço 
LocalizAE, desenvolvido na Etapa I. Funcionalidades especificas, como a 
disponibilidade da localização do usuário (por meio do GPS do celular), devem 
tornar este uso mais atraente do que por meio do site, como forma de aumentar o 
numero de usuários do aplicativo.  

Enquetes 

Esta atividade visa incentivar os usuários do aplicativo a fornecer informações 
adicionais, armazenadas na forma de perguntas e respostas na base de dados 
central. 

Essas perguntas e respostas podem ser usadas para armazenar informações não 
previstas como parte do cadastro dos usuários, para armazenar opiniões sobre 
determinadas questões, etc. 
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As perguntas devem estar disponiveis para serem respondidas a qualquer momento, 
mas também deve haver a opção de incentivar os usuários a responder as perguntas 
por meio da geração de notificações. 

Módulos Adicionais para o Aplicativo 

Na medida que o aplicativo se popularizar, ele deve ser transformado no principal 
canal de comunicação do Amor-Exigente com seu público. 

Embora não faça parte dos requisitos desta Chamada, o aplicativo deve ser pensado 
para continuar evoluindo e incuir no futuro outros serviços, como o fornecimento 
de mensagens informativas, convites para eventos, cursos e palestras, a inclusão do 
próprio processo de inscrição nestes, a comercialização de produtos da FEAE, etc. 

Ainda, é possível dispor de  

Detalhamento da Etapa IV 

A Quarta Etapa do projeto tem por objetivo abranger toda a movimentação 
financeira da FEAE. 

Fontes de Receitas Adicionais 

Além da contribuição mensal dos grupos mantenedores, priorizada para a Etapa I, 
nesta atividade será necessário informatizar todas as fontes de receitas adicionais, 
incluindo o controle de doações, a venda de materiais (LojinhAE) por meio de uma 
loja virtual, entre outros. 

Controle de Despesas 

Nesta atividade deve ser gerado um módulo que permita que a equipe 
administrativa da FAE possa controlar todos os pagamentos de despesas que 
realiza, de forma centralizada, incluindo reembolsos de despesas de voluntários, 
pagamentos a fornecedores, despesas diversas com a realização de eventos 
(incluindo passagens aéreas, locação de espaços e serviços diversos), compras de 
materiais para revenda, tarifas e taxas bancárias, etc. 

Controle Contábil/Bancário 

Uma vez que todo o movimento financeiro esteja sendo captado por meio das 
atividades anteriores, a administração deve ser apoiada pela geração de relatórios 
de conciliação bancária, balancetes gerenciais, etc. 
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Sugestões para a Formulação de Preços e Prazos 
Esta Chamada de Apresentação de Propostas deve ser respondida por meio de uma 
proposta Comercial com validade mínimo de 120 (cento e vinte dias). 

Além de detalhar os itens assinalados na descrição das atividades, as propostas 
devem apresentar a indicação de prazos e valores para a execução das atividades. 

Como entidade mantida por contribuições voluntárias, a FEAE não possui a 
capacidade de desembolsar grandes volumes de recursos de uma vez. Por esta 
razão, será dada preferência a propostas baseadas em pagamentos de menor valor, 
mesmo que ao longo de prazos maiores. 

As propostas devem indicar claramente a relação entre as atividades a serem 
desenvolvidas e os pagamentos, que serão completados na medida em que as 
atividades forem entregues. 

A escolha do(s) fornecedor(es) para a realização dos serviços é uma prerrogativa da 
diretoria executiva da FEAE. 



 

Chamada de Apresentação de Propostas 

Desenvolvimento de Sistemas sob Encomenda 

 

15 

A. Anexo – A Base de Dados Central da FEAE 

A Diretoria da FEAE, com a colaboração de voluntários, desenvolveu a estruturação 
de uma base de dados relacional para o armazenamento de informações. 

Esta estrutura engloba tanto os processos já envolvidos nas Etapas detalhadas nesta 

Chamada, assim como as envolvidas em outras atividades, que poderão ser objeto 
de Chamadas de Propostas futuras. 
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B. Detalhamento do Significado das Tabelas 

A seguir, detalhamos o uso previsto para cada uma das tabelas integrantes do 
modelo de dados. Ainda, apresentamos exemplos do conteúdo a ser armazenado 
para algumas tabelas. 

A ordem de apresentação das tabelas aqui visa facilitar a compreensão. 

Para cada tabela, indicamos sua posição dentro do diagrama numa versão em 
miniatura do mesmo, a anexamos uma imagem em tamanho legível. 

Idioma 

Dado que a FEAE atua em diversos países, 
que se valem de idiomas humanos 
diferentes, toda a infraestrutura de 
armazenamento de dados exige ser 
parametrizada de tal forma que informações 

fornecidas em um idioma, possam ser visualizadas por usuários familiarizados com 
outro idioma. 

Em função da expansão prevista para novos 
países, esta parametrização necessariamente 
deve ser parte da base de dados. A função da 
tabela Idioma está restrita a uma lista de códigos dos idiomas já cadastrados. 

Para tanto, ela possui apenas duas colunas: a 
coluna ID, usada para identificar os idiomas nas 
demais tabelas da base de dados (usando sempre 
o nome de campo IDIdioma), e uma abreviatura 
mnemônica do significado do idioma. Nos dados 
de exemplo, PTBR corresponde ao português do 

Brasil, SPAL ao espanhol latinoamericano e ENGL ao inglês. 

IdiomaIdioma 

+++ Aqui deve seguir a descrição de cada tabela já prevista 


