
 
 

Edital de Contratação de Pessoa Jurídica 
 
Objetivo Geral  
  
  
Contratação de empresa reconhecida no mercado nacional para o desenvolvimento, manutenção e 
atualização de portal (web) de transparência que contenha os processos judiciais (ações civis 
públicas) relativos a desmatamento ilegal e reparação de danos e restauração florestal que permita 
a identificação e o monitoramento on line de processos judiciais permitindo acesso a dados 
públicos disponíveis nos portais oficiais dos tribunais e sistema de mineração de dados que 
identifique, dentre outras informações, os autores, a localização e caracterização dos danos 
ambientais em questão, e dados como o número de hectares (áreas) desmatadas /reflorestadas 
sob judicialização dentre outros conforme objetivos específicos. 
  
Objetivos específicos 
  
Desenvolvimento e manutenção de Portal de acesso a informações e dados sobre ações civis 
públicas ambientais contendo, no mínimo, os seguintes elementos: 
  

• Ações civis públicas ambientais (protocoladas após maio de 2012) ainda em curso (ou 
arquivadas) relativos a desmatamento e restauração florestal nos nove (09) estados 
Amazônicos (AC, AM, AP, MA, MT, PA, RO, RR, TO) na Justiça Federal e Estadual;   

• Identificação dos numeros CNJ de processos, das partes, com a(s) 
(sub)classificação(ões) temáticas e por categoria/natureza de ação de acordo com 
taxonomia CNJ e dos Tribunais de Justiça respectivos, municipios, comarcas, Varas; 

• Deve permitir o acompanhamento on line do estágio de andamento das ações, com 
emissão de relatórios periódicos (semanais, mensais, bimensais e semestrais) do 
andamento por categorias, temas, regiões (e outros filtros);  

• Sistema deve oferecer filtros de seleção que permitam ao usuário identificar e 
monitorar as ações judiciais por estado, município, comarca, promotorias, 
procuradorias, autores, réus, instâncias, justiça federal, justiça estadual, por fase 
processual, tamanho de desmatamento (dentre outros filtros possíveis); 

• Que permita acesso (por download) aos documentos públicos anexados aos processos 
(tais como: petição inicial, decisões, sentenças, laudos e documentos técnicos, termos 
de ajustamento, outros); 

• Que permita níveis de acesso por cadastramento (login) de "usuários" parceiros do 
projeto (públicos ou privados) para acesso pleno (ou parcial) aos dados da plataforma 
e recebimento de relatórios periódicos de andamento de ações selecionadas. 

• Emita relatórios periódicos de avanços das ações por categorias, região, (e outros 
filtros); 

• Que seja atualizado em tempo real conforme o ingresso de novas ações civis públicas 
relacionadas aos temas de interesse; 

• Permita a localização das ações judiciais com pontos geoespacializados no google 
maps e gráficos de concentração de ações por município / estado. 



 
• Que contenha espaço no portal para troca de informações (públicas e segmentadas), 

publicação de notícias e artigos de opinião a respeito das ações e matérias associadas. 
• Desenvolvimento do Portal (backend) e da Plataforma (backoff) que permita o 

desenvolvimento de um aplicativo (APP) de acesso via smartphones.  
• Manutenção e atualização da plataforma e do portal até o fim do contrato. 

  
 
Requisitos Mínimos 
  

• Empresa reconhecida no mercado nacional com mais de cinco anos de existência na 
área de mineração de dados judiciais e oferta de dados on line para empresas, 
advogados e outros operadores do Direito; 

• Empresa que já tenha desenvolvido plataforma pública ou privada similar disponível 
no mercado; 

• Oferecer contrapartida em recursos financeiros ou em serviços e produtos para o 
desenvolvimento da plataforma, do portal, no desenvolvimento de ferramentas, 
metodologias, softwares, equipe outras verificáveis, mensuráveis e relevantes para o 
sucesso do projeto. 

  
  
Prazo - 24 meses. 
  
Orçamento - até R$650.000,00 + contrapartida do interessado. 

 

Encaminhar proposta completa até 30 de julho (23h59) para o email ids@idsbrasil.org, com o 
assunto “Edital – Plataforma online/Processos judiciais desmatamento”. 

Todas as propostas serão apreciadas por um Comitê de Avaliação do IDS. 

 

Sobre o IDS 
  
É um think tank fundado em 2009 por um grupo de lideranças políticas, empresariais, acadêmicas e 
sociais, constituído como uma organização da sociedade civil, plural e apartidária. 
Sua criação emerge do entendimento de que democracia e sustentabilidade são valores 
indissociáveis: o desenvolvimento sustentável só será articulado e alcançado pelo fortalecimento 
da democracia. Ao mesmo tempo, os valores da sustentabilidade alimentam e fortalecem 
o processo democrático. 
Dessa forma, o propósito da organização é estimular reflexões e propor ações que tenham como 
foco a convergência entre a democracia e a sustentabilidade. 
 
www.idsbrasil.org  
 


