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CONSULTA PÚBLICA Nº 001/2015 

 

FERRAMENTA DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO DE DADOS 

ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELAS EMPRESAS INTERESSADAS 

 

País: BRASIL 

Nome do Projeto: PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – PROFAZ/ES  

Nº do empréstimo: Contrato de Empréstimo nº 2245-OC/BR 

Objeto: FERRAMENTA DE MODELAGEM, DOCUMENTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE BANCO 
DE DADOS 

Ref.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que 
se manifestaram durante o período de 18/08/2015 a 23/10/2015, em que o projeto básico 
fora submetido à consulta pública, e respostas correspondentes. Os questionamentos foram 
transcritos literalmente, omitindo-se apenas a identificação da empresa que submeteu o 
pedido de esclarecimento. 

A Secretaria de Estado da Fazenda agradece a todas as empresas que demonstraram interesse 
em fornecer o objeto a ser licitado. 

Atenciosamente, 

 

 

Ricardo Ishimura 

Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação do PROFAZ ES 
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ITEM 1 – Ferramenta de modelagem de banco de dados que ajuda a visualizar, relacionar, 
padronizar e integrar diversos e distribuídos os ativos do banco de dados em toda a 
empresa. 

RESPOSTA: Acatado. 

ITEM 2 – Suporte de 64 bits para Windows ™ e Linux ™ 

RESPOSTA: Não acatado, a ferramenta deverá ser instalada em perfeito 
funcionamento nos sistemas operacionais Windows Server 2012, Windows 7 e 
Windows 8, tanto para 32 bits quanto para 64 bits. 

ITEM 3 – Modelagem de banco de dados nos modelos de dados físicos / lógicos 

RESPOSTA: Acatado. 

ITEM 4 – Recursos de mapeamento / comparar e sincronismo aprimorados 

 RESPOSTA: Não acatado, item subjetivo. 

ITEM 5 – Publicação enriquecido e recursos BIRT 

 RESPOSTA: Não acatado, porque não vemos necessidade de recursos BIRT, uma vez 
que não utilizamos recursos avançados para publicação dos modelos, apenas geração de 
Report via HTML. 

ITEM 6 – Operacionalidade itens refinados 

 RESPOSTA: Não acatado, item subjetivo. 

ITEM 7 – Modelagem de modelo de dados físicos que incluem o apoio do Grupo de 
Armazenamento e criação de índices não exclusivos para unique-chave primária e melhorias 
nas relações de chave estrangeira. 

 RESPOSTA: Não acatado devido ao não entendimento dos conceitos de “apoio do 
Grupo de Armazenamento” e “índices não exclusivos para unique-chave primária”. 

ITEM 8 – Criação de mapas de dados. 

 RESPOSTA: Não acatado, item subjetivo. 

ITEM 9 – Diagramação de modelagem de dados, que incluem o destaque entre relações pai-
filho e capacitação de modelagem conceitual 

 RESPOSTA: Acatado, mas entendido como recurso de modelagem conceitual de 
modelos de dados. 

ITEM 10 – Modelo de dados lógicos e transformação que incluem sub-modelo e suporte 
para modelos de nomeação generalizadas. 
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 RESPOSTA: Acatado. 

ITEM 11 – Relatório e aprimoramentos para Web Publishing BIRT 

 RESPOSTA: Não acatado, porque não vemos necessidade de recursos BIRT, uma vez 
que não utilizamos recursos avançados para publicação dos modelos, apenas geração de 
Report via HTML. 

ITEM 12 – Suporte para Teradata V12 / V13, juntamente para apoio aos abaixo: DB2, 
Netezza, Informix, Suporte para Oracle, SQL Server e Sybase. 

 RESPOSTA: Não acatado, pois não utilizamos as tecnologias Teradada, DB2, Netezza, 
Informix e Sybase, mas sim Oracle e SQL Server. 

ITEM 13 – Modelos de dados físicos. Incluem suporte e criação de índices únicos-não-
exclusivos para a chave primária ou relações de chave estrangeira do Grupo de 
Armazenamento. 

 RESPOSTA: Não acatado devido ao não entendimento do conceito de “apoio do 
Grupo de Armazenamento”. 

ITEM 14 – Modelos de dados lógicos. Inclui diagramação e desenho para modelos de 
nomenclatura generalizadas. 

 RESPOSTA: Acatado, mas entendido como recurso de modelagem lógica de modelos 
de dados. 

ITEM 15 – Mapping. Permitir filtragem, refatoração, relatório, importação e exportação. 

 RESPOSTA: Não acatado, item subjetivo. 

ITEM 16 – Diagramação. Fornecer table-alias de relacionamento e representação, pode-se 
destacar relações pai-filho e permitir modelagem conceitual e fornecer decoração de chave 
alternativa. 

 RESPOSTA: Acatado. 


