
Consulta Pública: 007/2015 
 

ESCLARECIMENTOS AOS QUESTIONAMENTOS APRESENTADOS PELOS CONSULTORES 
ATÉ O DIA 01/12/2015. 

 
 
Contratação de Empresas de Tecnologia da Informação para o desenvolvimento de 
relatórios e consultas, no software SAS BUSINESS INTELLIGENCE, voltados para o novo 
modelo de Gestão de Receitas Tributárias e não Tributárias da Secretaria de Estado da 
Fazenda do Espírito Santo, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Administração 
Fazendária – PROFAZ ES, financiado com recursos do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento – BID 
 
Ref.: Pedidos de Esclarecimentos 
 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos a seguir os questionamentos enviados pelos consultores até 01.12.2015, 
e respostas correspondentes. Os questionamentos foram transcritos literalmente, 
omitindo-se apenas a identificação do consultor que submeteu o pedido de 
esclarecimento. 
 
Por oportuno, renovamos nossos votos de elevada estima e consideração. 
 
 
RICARDO ISHIMURA 
Pregoeiro da Comissão de Licitação do PROFAZ 
 
 
 
PERGUNTA 1: 
 
Visando garantir os critérios de isonomia e livre concorrência, referente a consulta 
pública supracitada, gostaria de entender o motivo da escolha da ferramenta “SAS 
BUSINESS INTELLIGENCE”.  
 
Uma vez que existem nacionalmente opções tão boas quanto ou melhor do que a 
referida ferramenta. 
 
Como trata-se de uma consulta pública, tomo o papel, nesse caso, de sugerir ao órgão a 
maneira correta de solicitar o referido serviço através de uma licitação pública que é por 
meio da especificação das funcionalidades básicas necessárias. 
 
Ex:  
 



Objeto: 
A Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ realizará oportunamente processo de 
licitação visando à contratação de empresas de Tecnologia da Informação para o 
desenvolvimento de relatórios e consultas, em software de BUSINESS INTELLIGENCE, 
voltados para o novo modelo  de Gestão de Receitas Tributárias e não Tributárias da 
Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, no âmbito do Plano de 
Desenvolvimento da Administração Fazendária – PROFAZ ES, financiado com recursos 
do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID. 
 
Características da solução: 
 
• Quantidade ilimitada de usuários 
• Permita gráficos de pizza, barra, rosca, etc.... 
• Permita construção de paines de dashboards 
• Permita enviar dashboads em PDF por email de forma automática 
• Etc....... 
 
 
Espero ter esclarecido e fico a disposição caso desejem receber mais exemplos de 
características de solução de BI. 
 
Resposta 1: 
 
De forma a homogeneizar o entendimento, esclarecemos que a SEFAZ/ES não está 
adquirindo licenças de ferramentas de Business Intellicence ou qualquer outra licença. 
O presente certame tem como objeto a contratação de consultoria especializada em 
Business Intellicence para desenvolvimento de relatórios e consultas gerenciais 
utilizando as ferramentas que a Sefaz/ES já possui, nesse caso, as ferramentas SAS. 
 
Assim, informamos que a maneira correta de solicitar o referido serviço é a que está nos 
autos da consulta pública, que garante um melhor aproveitamento dos recursos que já 
possuímos. 


