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Brasíiia, 31 de maio de 2017

l . Introdução

Trata-se de análise sob a perspectiva técnica do recurso administrativo interposto pela
empresa Toccato Tecnologia em Sistemas LTDA, em face da decisão da Comissão de
Licitação que julgou habilitada a licítante CUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA no
Pregão Eletrõnica 05/2017, cujo objeto consta de "solução de visualização e de
descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-atendimento
('self-servlce BI')"

No recurso interposto a recorrente contesta o procedimento de amostragem e os itens
1.7.6, 1.8.1, 1.8.6, ]..8.16, 1.8.17, 1.9.1,]..12.11, 1.13.2 do Anexo l do Edital.

Todavia não prosperam as razões de inconformismo levadas a efeito pela recorrente.
Para tanto, analisar-se-á cada ponto discorrido na peça recursal apresentada pela
empresa Toccato Tecnologia em Sistemas LTDA.

2. Do Procedimento de Amostragem

Em síntese, a recorrente alega que " .. a //c/tanta CUBO TEC/VOI.OG/,4 E S/5TE/\4,4S l.rD,4,
sequer apresentou amostra exigida na Edital de licitação para comissão de servidores da
corltratante, e sim esta foi apresentada por um membro da equipe técnica da ora
contratante, não atendendo assim o item 5.1]. do referido edital."

Contudo, a alegação da recorrente não guarda relação com a completude das regras
previstas em edital concernentes à regulamentação do procedimento de amostragem.
Confira-se neste ponto os seguintes itens do edital:

$.1& A !icitunte classificado em primeiro lugar deverá apresentar
amostra da solução de TI ofertada paro atei ãer mo objeto lÍCÊÍadü:
A amostra $efó examinada e mva:inda por wmissãa de servãdofes
dü CONTRATANTE, com representantes das unidades designadas.

5.12 Após convocação do pregoeiro, durante a sessão pública, a
gÊcitü?ãte terá ü prazo de 5(cínm} dias úteis para, em horária
wmercial, demonstrar ü pleno funcionamento da solução em

equipamentos físicos üu servidores virtuais disponibilizados pela
wmtratamte:
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5.].3 A não entrega da amostra nü prazo e condições estabelecidas
no edital cicürretará desclassificação da licítünte

5.14 0 horário de trabalho da equipe da CONTRA TENTE alocada porá
apoiar os procedimentos e avaliar as funcionalidades é de 12 as 19h.

em dias úteis, havendo possibilidade de negociação de horário
alternativo e/ou extensão de horários;

5.1$ A amostra consiste na instalação e mnfiguraçãü em ümbierlee
Je desenvolvimento da contratante das licenças de s dü ! içã©.

R solução configurado será utilizada ma criação, publicação ©
visualização de painéis de informação formados par tabelas e

5.3.6 A :icitante será fespanséve! pür instalar ü solução mos
?quipümentos fornecidas, incluindo sistemas de software bãsiws

necessários ao funcionamento, {ümo sistema operacional, servidor
de banco de dados, servidor de aplimçãa, entre outros,

5.17A partir da instalação e configuração da amostra, a avaliação
será realizada pela CONTRATANTE cam apoio pr $ ncial de técnicos

!a centra adü em üté 5 (cinm} dias úteis, © fim de verificar o
atendimento aos requ#sitas dispostos neste documento.

5.18 Caso a CONTRA TENTE dê causa ü qtíalquer atraso ou
Interrupção ?"io período de apresentação cu avaliação da amostra, os
prazos poderão ser prorrogados. Da mesmo forma, casos de força

maior poderão justificar a prorrogação de prazo.

5.19 Eventuais erros na solução, dete?ctados durante Q período de
avaliação, deverão ser corrigidas pela lícitante em até quatro horas,

contadas ü porvir da comunicação do .fato pela contratante. As
correções deverão estar disponíveis para avaliação até um dia útil

antes do término do período de avaliação.

3.20 Caso o produto ofertado n8o ai:onda as especificações da
solução, a próxima lícitüni:e de m<:nor oferta global será convocada a

se apreseílEar e executar a mesmo procedimento, até que sejam
atingidos os objetivos do certame.

5.21 0 pião atendimento dc:s especificações da solução deverão ser
motivados em Nota Técnica elaborada pelos membros da comissão

de servidores.

5,22 Para avaliação da amostra, a contrataítte disponibilizará um
servidor com a seguinte con.figuração: 8 cores - 48 GB Eüm - 73GB

Disco
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No caso posto à análise, a empresa le colocada, CUBO TECNOLC)GIA E SISTEMAS LTDA,
em congruência com regras do certame, disponibilizou a solução a ser avaliada, em
ambiente de desenvolvimento da CONTRATANTE, conforme preconizado nos itens 5.11,
5.12, 5.15 e 5.16.

Superada a etapa de instalação/configuração do ambiente, foi realizada no dia 8/5/17,
na sala 307 deste Conselho, procedimento de avaliação da amostra, conduzida pela
CONTRATANTE e com o apoio técnico da licitante convocada, consoante item 5.17 do
edital

Anote-se que, visando conduzir o certame lícitatório de forma sistemática e
transparente, a data do procedimento de amostragem foi previamente comunicada às
lícitantes para que essas, em sendo de seu interesse, participassem da apresentação.

3. Do item 1.8.1 do Anexo l do Edital
1.8.1. Permitir escalabílidade horizontal por meio de clusi:er ( load
balance entre equipamentos servidores sem cíisto adicional com

licenças ou funcionalidades para a contratante

No que tange à solução apresentada pela empresa CUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS
LTDA, a recorrente alega que "o mamoa/ do produto apreser7ta a se/ração de essa/a
horizontal adicionando novos servidores (equipamentos físicos ou virtuais) ao ambiente
sem, no entanto, ser capaz de fazê-lo para os recursos vitais, o que na prática significa
que a empresa consagrada vencedora não investiu em incorporar capacidade que possa
balancear e distribuir o desempenho do produto em todos os componentes, como
t-menciona o certame, jó que a referido item não adiciona exceções".

De forma insubsistente, o argumento da recorrente veicula às regras do edital não haver
exceções para o referido item. Expressamente, não há qualquer nível de serviço ou
elemento restritivo/obrigatório/mínimo suscitado em qualquer parte do Termo de
Referência que guarde relação com o item 1.8.1.

Para comprovar o caráter genérico de tal afirmação, a fim de fixar propriedades à
denominada escalabilidade horizontal, o edital de contratação poderia prever, dentre
outras, a natureza dos serviços abarcados pelo balanceamento de carga, capacidade de
alocação recursos em máquinas específicas, o tipo de cluster (ativo-ativo ou ativo-
passivo), o envio de alertas e o reinício automático de componentes críticos em caso de
falhas etc.

Assim tem-se que a alegação apresentada pela recorrente, em todo o seu teor, elabora
tese artificial e incompatível com o requisito 1.8.1. Isto por que Q edital não descreve a
escalabilidade horizontal por meio de notórios elementos técnicos, e não o faz por
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compreender.que cada fabricante possuí modelos próprios de implementação da
funcionalidade, sendo, por conseguinte, de difícil compatibilização entre as soluções de
mercado.

Nessa esteira, faz-se oportuno observar a impertinência da necessidade de
detalhamento deste requisito com o objeto e a justificativa da contratação. Não se trata
de uma solução especialista na questão de distribuição de carga, tipicamente voltada
para a área técnica de infraestrutura de uma organização, mas de uma ferramenta
eminentemente capaz de dar aos usuários de negócio habilidade de análise e de
exploração de dados.

Por fim, para nivelar os interessados na leitura deste documento, convém desnudar a
questão técnica, explicando, em linhas gerais, que a escalabilidade horizontal consiste
em adicionar novas máquinas(servidores) aas serviços/processos geradores de carga da
solução, além de permitir a continuidade dos serviços e a distribuição/balanceamento
dos trabalhos (requisições) a serem executados.

4. Do item 1.8.6 combinado ao item 1.9.1, ambos do
Anexo l do Edital

1.8.6 Dispor de banco de dados próprio com tecnologia analítica.
colunar de armazenanicnto cm memória ("in memory")

]..9.1 A solução deve utilizcirfontes de dados por meio de leituras
diretas (em tempo real) dos dados de origem (e.g. base Oracle),

assim como manipular dadcls dispoilibilízüdüs/carregados
diretamente em memória ("in memory")

No recurso sob análise, a recorrente aduz que: "Por ma/s que se possa bons/gerar que
qualquer produto de software utiliza em algum momento a memória RAM (random
access memory), e certamente ofazem, o requisito solicita que o armazenamento ocorra
de forma completa e permanente na memória do equipamento Desktop ou servidor, o
que em aná/ise, nâo se carácter/za". Em seguida, constrói um movimento de
argumentações com a finalidade de pâr em dúvida a capacidade "7n memory"da solução
primeira classificada, e sugere a exclusão de um certo tipo de arquivo de sistema como
forma de comprovar o não atendimento do requisito.

Mais uma vez, a recorrente comente um equívoco, sendo inverídíco imputar que "o
requisito solicita que o armazenamento ocorra de forma completa e permanente na
memór/a do equ/pimento l)esktop ou será//dor". Isto por que a leitura atenta do
requisito 1.9.1 não é capaz de produzir a interpretação conferida pela recorrente
Adicionalmente, não consta no Termo de Referência algorítmos tampouco minúcias
técnicas de implementação do modelo "fn-memory", pois entende-se que cada
fabricante possui técnicas diferenciadas de implementação da tecnologia em questão.
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Assim sendo, não se pode reduzir a questão sob ponto de vista estritamente técnico de
implementação de uma determinada solução, assumindo-a como modelo absoluto de
mercado, sob pena de nunca haver consenso sobre uma questão prosaica e facilmente
encontrada em soluções candidatas a esta contratação.

Em um outro momento, o recurso apresenta a seguinte afirmação: 'C..testes
contradizem o que se buscou mencionar na amostra, já que ao realizar a carga em
memória os arquivos de dados do produto e o próprio painel permanecem
indefinidamente bloqueados no sistema de arquivos enquanto em uso (aberto) pelo
usuár/o". Respeitosamente, o texto não está claro, mas, salvo engano acerca da
interpretação, fica desde já consignado que não existiu, durante o procedimento de
amostragem, qualquer tentativa de exclusão de arquivos para comprovação do
requisito 1.8.6.

Por fim, o citado teste de exclusão de arquivo é algo imponderável, haja vista qualquer
solução de mercado possuir mecanismos próprios de bloqueio de arquivos como forma
de proteção à exclusão inadvertida de arquivos por parte de usuários e, com efeito,
garantia de funcionamento de funcionalidades. Dessa forma, mesmo sob a hipótese de
dados].00% em memória, é critério da solução impor ou não bloqueio de arquivos como
forma de garantia de transferência do conteúdo desses arquivos de dados para
memória. Sob essa ótíca, é inclusive preferível que o faça.

5. Do item 1.13.2 do Anexo l do Edital
1,13.2. Permitir ope;"tições de "slice and dica","on the fly", como

estratégia de sey!-nentiição, visualização € compreensão dos dados,
repetindo-as üté qiie a análise alcance tim nível de detalhe capaz de

revelar dados sob uma nova perspectiva;

Em síntese, no recurso apresentado, argumenta-se que o conceito de "s//ce and d/ce",
constante no requisito 1.13.2, não foi apresentado na amostra. Ainda segundo a
recorrente, o conde\to "diz respeito à capacidade do usuárío de girar (modificar) o
ângulo da análise em tempo de execução, sem que para isso tenha que retornar ao modo
de elaboração(desenvolvimento)".

Entretanto, o recurso oculta a materialização do desejo da Administração, externado e
detalhado por meio do subitem 1.13.2.1.

1.13.2.1. Por exemplo, o usEiário deve ser capaz de investigar, por
conta própria, por qlie a orçamento de sua unidade possui execução
insatisfatória, por meio de cinálíses visuclis derivadas de um painel

princip\nl, utilizando-se de operações de dríll, filtro, zoom,
reagrupaiílenÍ{) em dimensões, arrastar e soltar novos elementos
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gráficos rtc. Enfim, ü usuário nâo deve estar preso a visões pré
formatadas, tipicamente elaboradas pela TI

Sob esse prisma, cabe à Administração, dentro das balizas técnicas e de forma didática.
fixar e manifestar a forma de alcance da capacidade de "s//ce and d/ce'l sendo esta
traduzida, em uma linguagem de mais alto nível, como a capacidade de dividir a
quantidade de informação em partes menores a fim de analisa-la de forma aproximada
ou sob um diferente ponto de vista.

Assevera-se que todas as operações descritas pelo subitem 1.13.2.]. são triviais em
qualquer solução destinada ao objeto desta contratação e foram facilmente
materializadas durante o procedimento de amostragem, sendo a solução ].a colocada
detentora de farta documentação oficial sobre tais funcionalidades. Mais. Inexiste
menção, em qualquer parte do edital, sobre a impossibilidade de execução de "s//ce and
d/ce" em modo de desenvolvimento/edição.

6. Do item '1 .7.6 do Anexo l do Edital
1. 7.6. Deverá possuirferromenta/recursos de mapeameílto de dados
sem necessidade de aquisição de outros produtos ou outros tipos de

licenças para esseÍím

No recurso apresentado, a recorrente afirma o que se segue: "lím pauta, novamente,
está à definição do mapeamento de dados e das ferramentas capazes de recllízação das
:areias envolvidas neste procedimento. Mapear os dados refere-se, entre outras
características, mediar os dados entre diferentes origens para um destino, aplicando-se
às transformações que são necessárias a melhoria dos registros, transformando-os em
dados relevantes ao usuário final. É tipicamente, recurso encontrado em ferramentas
com capacidade de ETL (Extract, Tranform and Locld), o que sequer existe na solução
proposta."

Contudo, o requisito 1.7.6. tão somente busca uma interface de ligação entre as fontes
de dados(pianilhas, tabelas de bancos de dados etc) e a solução a ser contratada. Tal
interface é ainda margeada pelos seguintes requisitos editalícios:

1.10.2. Para fins de produtividade, cl solução deve dispor de
reconhecimento automático de relacionamentos entre {übelas por
meio de nomes de campos idênticos ou pela combinação de mesma

nofoe de campo e de tipo de dados;

IL.l€1}.3. Na f!! sêilcia de campos de mesmo nome, deve haver
possibilidade de estabelecimento de relacionamento manual;
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1.10..4. Os relacionamentos devem permitir a associação de dados
mesmo quarldo as tabelas sejam originárias de fontes de dados

heterogéneas;

1.10.5. Tabelas e relacioriümentos devem ser visualmente
representados;

1.10.6. Tabelas devem serfiltradas por linhas e por colunas, sem
necessidade de escrita de co11sulta SQL;

1.10. 7. Querias Ad Hoc devem ser trai-idas como tabelas importadas
de forre de dados;

1.10, 7.1. Pür exemplo, o usuárío arquiteto produz uma consulta
MVSQL ccm dados de pessoais e filtros especgicos. Em um passro

seguinte, essa consulta deve ser associado à tabu'la C)racle por meio
de CPF;

1.10.8. A solução deve permitir renomeoção de campos em benefício
da semântica do negócio;

1.10.8.1. Por exemplo, após ímpartüção do atributo Nr.Cpf, este
poderá ser renomeodo para Cpf;

Assevera-se não existir qualquer intenção deste Orgão em uma eventual solução de ETL
IExtração, Transformação e Carga), até mesmo por que a equipe técnica já utiliza tal
tecnologia desde 2014, por meio de software livre

Ainda assim, a contrarrazão da empresa CUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA expressa
recursos de mapeamento e preparação de dados que superam o objetivo final do
requisito 1.7.6.

7. Do item 1 .8.16 do Anexo l do Edital
1.8.16. Para as camadas servidora e cliente, a solução deve

disporlibilizar mecelnismo de deptáração de painel de informação coiro
perfarrriance insatisfatória, onde, dentre outras, seja possível

destacar problemas associados a uma consulta lenta Oll à
"reí)derlzaçõo" de tela

Dentre outros, a arguente cita: "Para que nâo somóre/e dúv/das, o termo depuração é
amplamente conhecido no mercado de tecnologia e conta com diversos recursos que
auxiliam nci ídentificciçõo de uma falha ou problema. Trata-se, portanto, de uma tarefa
complexa visando à busca de soluções em erros. Em outras palavras, a solução deve ser
capaz de monítorar a execução de um procedimento, por exemplo, de carga de dados,
de transformação dos dados de cálculos prévios, podendo interromper (parar), reiniciar
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a execução, in.cluir pontos de parada (breakpoint) no processo e avaliar o conteúdo de
variáveis em memória durante as verificações por busca de erros."

O item 1.8.16 expressa de forma genérica "mecanismo de depuração", norteado
minimamente por "problemas associados a uma consulta lenta ou à renderizaçãa de
tela". Como desdobramento, a expressão mecanismo de depuração deve ser utilizada
em sentido amplo para descrever um processo de suporte à busca e a solução
problemas associados ao uso do objeto da licitação, qual seja, "se/ração de v/sua//zaçõo
: de descoberta de dados com capacidade de inteligência de negócio de auto-
atend/mento - self.será/ce 8/". Contudo, mesmo com a recorrente afirmando haver
"diversos recursos que auxiliam na identificação de uma falha ou problema", os
argumentos utilizados tentam imputar uma típica e exclusiva vertente de depuração de
linguagem de programação(Java, Python, C++ etc) que, por sua vez, não guarda relação
com o objeto da contratação.

A documentação oficial veiculada à Nota Técnica para fins de comprovação da amostra
da solução demonstra a existência de mecanismo de depuração que atende ao requisito
1.8.16 e pode ainda ser associada à página de manual da fabricante em que se ilustra a
Interpretação de um registro de desempenho gravado como forma de diagnóstico de
problemas, disponível em rreíêt/sorver/pt-

), conforme reforçado pela contrarrazão da
empresa CUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.

8. Do item 1 .8.17 do Anexo l do Edital

1.8.1 7. A solução deve ser capaz de criar e de gerenciar
açÍendamentas de cargas do bpa completo ou incremental, cam

capacidade de nota.fixação em caso de falhas

Resumidamente, a recorrente consigna o seguinte: "Esperava-se, segundo
procedimento da própria amostra, que a solução fosse capaz de carregar registros novos
e atualizados, bem como remover aqueles que eventualmente tivessem sido excluídos
das fontes de dados. Ou seja, que as dados fossem atualizados de maneira incremental"

Todavia, a arguente tenta imputar uma interpretação particular e fora do disciplinado
no requisito 1.8.17. De forma explícita, não consta no Termo de Referência algoritmos
delineadores da execução do procedimento de carga tampouco menção de "exclusão
de regístros" como forma de implementação de carga incremental.

Ademaís, o seguinte excerto da documentação anexa à Nota Técnica, emitida em
12/05/17, para fins de comprovação da amostra, demonstra diretamente o
atendimento do requisito 1.8.17:
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"Qua.ndo os dados subjacentes são alterados, você pode atualizar a
extraçãc} selecionando !uma fonte de dados no menu Dadas e
selecionaítdo Extroçãü > A tualizar, As extrações podem ser

configuradas para ütualização completa, substituindo todos os d<ldos
cüm o conteúdo dci fonte de dados subjacente, ou para atuaiização

incremental, adicionando apenas üs novas linhas desde a última
ütualiz OÇã o

Fonte: http://onlínehplp. tableau.com/current/pro/desktop/pt-
b r/extra ctin g. refresh . h tm l. "

9. Do item 1.12.11 do Anexo l do Edital
1.12.11. Possuir integração global entre os painéis de informações
abrigados uín mesmo documento, para que o valor selecionüdo cm

un} deles intedíra automaticamente nos outros que possuam
informações relaciolladas üo prirneíro

Em relação ao item 1.12.11, a recorrente argumenta que "... em termos prát/cos é a
propagação AUTOMÁTICA do contexto do usuário em todos os elementos gráficos
disponíveis. Neste contexto, existem diversas limitações, a começar pela propagação
que nãa refaz automaticamente. Quando dois ou mais elementos gráficos são exibidos
na solução proposta, teoricamente basta selecíonar o conteúdo de um gráfico para este
refeita, em forma de filtragem, nos demais. No entanto, não é o que acontece
automaticamente. Para cada elemento gráfico que se deseje interagir é preciso
configura-lo para filtrar os demais elementos"

De forma didática explica-se que, ao elencar tal requisito, a Administração busca um
simples mecanismo de seleção de informação que se propague por todo o painel de
informação disponibilizado ao usuário. Por exemplo, na hipótese de um painel de
informação com múltiplas abas ("v/iões de orçam/zaçâo de /rZformação"), caso exista um
filtro com a possibilidade de escolha de uma das unidades departamentais do CNMP, a
seleção de um ou mais departamentos deve automaticamente selecionar/filtrar todas
as informações correlacionadas a esses departamentos em todas as abas integrantes do
painel de informação.

Para a]cançaro requisito ]..12.11., o seguinte consta na documentação oficial da solução
proposta pela CUBO TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA

"É possível selecíonar planilhcs específicas às quais aplicar o filtro ou
(íplicá-lo globalmente a todíos üs plariilhüs que usam a mesma fonte
de dadas ou fontes de dadas relacionadas. Por exemplo, pode haver
um .filtro que inclua apenas uma determinada região ou prodluto de
interesse. Em vez de adicionar esse filtro na criação de casa novo
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planilha, é possível simplesmente criar o filtro umo vez e aplica-lo a
várias planilhas."

Fonte: http://onlinehelp. tcbleau. com/currerlt/pro/desktop/pt-
br/filterin g. global. htm l.

De forma taxativa, o Termo de Referência não adentra no mérito de implementação do
requisito 1.12.11, sendo a citada automação aplicada "ao va/or se/ecfonado". e não a
configuração de fíltras.

10. Conclusão

O recurso apresentado omite requisitos do Termo de Referência que poderiam ser
utilizados como forma de elucidar questões ora apresentadas e, de forma geral, por
meio de uma retórica técnica - excessiva e dissonante dos ditames editalícios -. fixa
reiteradamente entendimentos próprios, distorcidos e/ou fora do escopo de alcance
técnico dos requisitos e, até mesmo, imputa propriedades técnicas inexistentes no
edital do Pregão Eletrõnico 05/2017.

Além da cometa de sugestões e do esclarecimento de dúvidas, prestados por meio de
Consulta Pública exclusivamente realizada para esta contratação e disposta pelos
Anexos l e ll desta Nota Técnica, ressalte-se que para fazer valer a vontade da
Administração de maneira assertiva, o Termo de Referência da contratação foi
massivamente permeado de exemplos detalhados conforme expresso nas subitens
1.6.8.1, 1.10.7.1, 1.10.8.1, 1.10.9.1., 1.11.7.1, 1.11.8.1, 1.11.9.1, 1.12.2.1, 1.12.6.1,
1.12.16.1, 1.13.2.1, 1.13.6.1, 1.13.7.1, 1.13.8.1, 1.13.10.1, 1.13.11.1, 1.13.12.1,
]..13.13.1, ]..13.].5.1, 1.14.4.1, 1.15.5.1 e 1.15.7.1, consoante Anexo 111 desta Nota
Técnica

Ante todo o exposto, opina-se, sob o ponto de vista técnico, que a argumentação trazida
pela recorrente em sua peça recursal não merece acolhimento, eis que o procedimento
iicitatório foi conduzido em observância aos critérios e requisitos técnicos estabelecidos
no edital e seus respectivos anexos.

CNMP/STI

Página 10 de 20



Secretaria de Tecnologia da Informação
Pregão Eletrõníco 05/2017

Nota Técnica CNMP/STI/BD NP 2/2017

CONSELHO
NAÇÍÜNAL Í)O
MIMSTÉRIO P(BUÇO

Anexo l
Nota Técnica CNMP/STI/BD Ng 2/2017

Objetivo: Neste anexo, transcreve-se extrato de Consulta Pública, divulgada em IO
/2/1 7, para fins de contribuição da contratação prevista no Pregão Eletrõnico 05/201 7
e disponível em:
http://www. cnm p. mp. br/portal/ima ges/Extra toConsultaPublicaDiscovery. pdf.

1. Extrato da Consulta Pública
1.1. Sugestões Coletadas
a) [tem 5.3.].O. Os usuários devem trabalhar com vísua]izações responsivas, em que
o painel de informação apresentado um uma janela desktop é transparentemente
redimensionado, caso visualizado em um dispositivo móvel;
Sugestão de alteração: ""...apresentado em uma janela desktop POSSA APRESENTAR
DIFERENTES VISUALIZAÇOES, A ESCOLHER, caso visualizado em um dispositivo móvel."

b) Item 5.4.1. A solução deve permitir a criação de fontes de dados com uso de
leituras díretas aos dados de origem ou para dados armazenados diretamente em
memória (''in memory'');
Sugestão de alteração: '' A solução deve permitir, no momento de criação da consulta,
a CONEXÃO à fontes de dados com uso de acesso direto (tempo real) au a partir da
geração de cópias(fotografias) em memória(in memory) ou arquivo local.

c) Item 5.4.2. A solução deve priorizar o acesso aos dados por meio de conexão
nativa com - no mínimo - Oracle, MVSQL, Microsoft Excel, Arquivos CSVs e JSON;
Sugestão de alteração: "... nativa e em tempo real com - no mínimo - Oracle, MYSQL,
Microsoft Excel, Arquivos CSV e JSON, de forma direta a partir da interface da solução,
sem necessidade de criação de interfaces ODBC.

d) Item 5.8.7. Permitir o reagrupamento "on the fly" de membros de dimensão para
estudo de comportamento coletivo ou correção de dados sem intervenção da Tl;
Sugestão: '' Quando se diz "on the fly", entendemos que para se trata basicamente de
claques e seleções diretamente nos membros, SEM NECESSIDADE DE ESCREVER
CODiGOS.

Estando carreta nossa interpretação, sugerimos que se acrescente ao final da texto o
seguinte: "... sem intervenção da TI E SEM O USO DE NENHUM CODIGO DE
PROGRAMAÇÃO. OS MEMBROS A SEREM AGRUPADOS EM UM NOVO MEMBRO
(GRUPO), DEVEM SER SELECIONADOS DIRETAMENTE COM O USO DO MOUSE."

1.2. Dúvidas e Respostas
a) "Ainda sobre a Consulta Pública acima referenciada, temos o seguinte
questionamento quanto ao item 5.2.5. "Não deverá haver limites físicos de Itardware
para as camadas servidora e cliente, seja no ambiente de produção ou de
desenvolvimento;"
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"Na proposta comercial deverá ser levado em consideração que o ambiente de
desenvolvimento também terá que ser licenciado? Caso positivo, acreditamos que tal
informação deverá estar explicitada no termo."

Resposta: O ambiente de desenvolvimento não faz parte do rol de itens de objetos
licitados. A citação ao ambiente de desenvolvimento faz-se necessário como garantia de
expansão da solução, na medida em que a solução se fortaleça dentro do CNMP,
evitando-se assim a perda de custos diretos (investimento financeiro) e indíretos
(conhecimento técnico adquirido ao longo do uso da solução).

Brasí[ia,].0 de fevereiro de 2017
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Anexo ll
Nota Técnica CNMP/STI/BD Ng 2/2017

Objetivo: Neste anexo, transcreve-se extrato de Consulta Pública, divulgada em 4
/3/1 7, para fins de contribuição da contratação prevista no Pregão Eletrânico 05/201 7
e disponível em:
http://www. cnmp.mp. br/portal/images/Extrato ConsultaPublicaDísco verycomplementar. pdf

1. Extrato de Consulta Pública Complementar
1.1. Motivação
Em 22/03/17, foi encaminhado o Memorando 004/2017 - SECOMP/COMCC,
apresentando evidências de contribuição de consulta pública não processada. Foram
então efetivadas diligências internas e constatado que a referida mensagem havia sido
retida pela ferramenta antispan que monitora as mensagens encaminhadas ao CNMP,
conforme Memorando 004/2017 -- NST/STI/CNMP, em 24/03/17.
Descarte, em deferência a contribuição efetivamente prestada, foi produzido este
extrato de consu]ta púb]ica complementar do TR-CNMP/ST]/BD NQ 001/20].7

1.2. Sugestões Coletadas
a) Item 5.3.6. Dispor de banco de dados próprio com tecnologia analítica-colunar
de armazenamento em memória("in memory")
Sugestão de alteração: "Dispor de hospedagem de dados próprio com tecnologia
analítica-colunar de armazenamento em memória("in memory")"

b) 5.6.4. Habilitar sistema de versionamento de painéis com capacidade de
restauração dos trabalhos a partir de um histórico de versões;
Sugestão de alteração: "Permitir o uso de um sistema de versionamento que possa
incorporar os painéis de maneira a incluir capacidade de restauração dos trabalhos a
partir de um histórico de versões"

c) 5.7.3. Além de paletas de cores convencionais, devem existir paletas pré-
definidas com esquemas sequencial(e.g. do azul claro para o azul escuro) e divergentes
(e.g. do azul para o vermelho), a fim de guiar a capacidade de comunicação visual do
u$uarlo;
Sugestão de alteração: "Além de paletas de cores padrão, deve existir recurso para
personalizar as cores de acordo com o desejo do usuário(e.g. do azul claro para o azul
escuro) e divergentes (e.g. do azul para o vermelho), a fim de guiar a capacidade de
comunicação visual do usuário"

d) 6.1.1. Os serviços de suporte técnico e de atualização de versão têm por
finalidade garantir a sustentação, a plena utilização e atualização da solução, sendo
prestado diretamente pelo fabricante da solução;
Sugestão: "Os serviços de suporte técnico e de atualização de versão têm por finalidade
garantir a sustentação, a plena utilização e atualização da solução, sendo prestado
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diretamente pelo contratado tendo este respaldo do fabricante
treinadas para o serviço com contato direto com o fabricante".

Ou seja, equipes

1.3. Dúvidas e Respostas
a) No item "5.3.7. Nas camadas servidora e cliente, deve possuir tecnologia que
permita o uso de cache dinâmico compartilhado, a fim de reduzir o número de
requisições às fontes de dados e prover maior desempenho na execução painéis de
informação;", entendemos que o uso dos dados em memória é mais do que suficiente
para compartilhar os dados para múltiplos usuários, de forma tal que reduz a
necessidade de comunicação com as fontes de dados. Ou seja, cam a carga de dados de
uma fonte qualquer é possível atender múltiplos usuáríos utilizando-se dos mesmos
conjuntos de linhas e colunas ao invés de realizar uma conexão para cada usuário.
Pedimos, gentilmente, confirmar o entendimento de que os dados em memória
atendem o requisito apresentado
Resposta: Sim, pode-se considerar que dados em memória, em ambas as camadas.
atendem ao item 5.3.7

b) No que tange ao item "5.3.19. A solução deve permitir enviar e-mails agendados
com visões de painéis de informação.", entendemos que em se tratando de visões os
usuários devem receber periodicamente uma versão estática (justamente uma visão) e
não um painel completo contendo milhares, talvez milhões, de regístros. Estando o
entendimento carreto, pedimos confirmar se o formato PDF é aceitável para atender a
requisição apresentada
Resposta: Para o item 5.3.19, está carreto o entendimento do envio de uma versão
estática, sendo o arquivo PDF um dos formatos aceitáveis.
c) Em relação ao item "5.5.9. Concluída a ligação entre tabelas e sem passos
adicionais, a solução deve automaticamente ser capaz de apresentar agregações
previsíveis e livres de erros, mesmo quando o painel de informações correlacionar
métricas de tabelas com diferentes granularidades; 5.5.9.1. Por exemplo, em um painel
orçamentárío do ano de 2017, as medidas "mensais" da execução orçamentária devem
coexistir fidedignamente com as medidas "anuais" planejadas, sem a existência de
distorções causadas por agregações indesejadas.", pedimos esclarecer o significado de
"coexistência sem distorções causadas por agregações indesejadas", pois a nosso
modesto ver, nos parece que ambos os níveis de dados existem na mesma tabela e na
mesma coluna, o que talvez não seja o desejo do requisito em questão
Resposta: O item 5.5.9 expressa "...correlacíonar métricas de tabelas com diferentes
granularidades...". Infere-se então que os dados estão em tabelas distintas. À título de
ilustração, eis o cenário reportado pelo item 5.5.9.1, com a tabela de "orçamento
planejado" com granularidade "anual", e a tabela de "orçamento executado" com
granularidade "mensal", juntamente com exemplos de agregação desejada e
indesejada :
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d) No que se refereo item "5.6.7.A URL para incorporação de painéisdeve permitir
a passagem de parâmetros de controle de exibição; 5.6.7.1. Por exemplo, informar
formato diferenciado(pdf ou imagem) e/ou dispositivo de exibição("tablet", "desktop"
ou celular);", gostaríamos de entender a real necessidade do requisito na medida em
que o software sendo do tipo responsívo (ajuste automático dos elementos com base
no tamanho da interface) nos parece, em princípio, superar as expectativas do item,
gerando desuso de uma solução via chamada de URL para definir formas de exibição,
caso estejamos entendendo adequadamente. Ademais, a visualização do painel assume,
em tese e por conceito, ser dinâmico e responder as seleções e filtros do usuário, muito
mais do que imagens estáticas, motivo pelo qual gostaríamos de maior esclarecimento
sobre parâmetros para transforma-los em arquivo PDF, o que nos pareceu,
respeitosamente, confuso.
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Resposta: Uso de formato PDF pela URL foi idealizado para os casos em que a
informação a ser disponibilizada seja diretamente consumida em seu formato final, sem
a necessidade do usuário carregar um painel de informação e, posteriormente, gerar o
arquivo PDF. Trata-se de recurso análogo ao item 5.3.19, "quando visões estáticas dos
painéis de informação devem ser enviados por email", sendo que, desta vez, ocorre um
caminho inverso, quando usuário ativamente busca a informação disponibilizada em um
portal, por exemplo.

Quanto à solução via chamada de URL com passagem de parâmetros para definição de
dispositivos de exibição, este possui o propósito de permitir, quando julgado
conveniente pelo CNMP, a integração com páginas temáticas desenvolvidas para os
portais e sistemas corporativos do órgão. Embora o padrão seja a exibição responsiva,
tal característica permite que o desenvolvedor do portal do CNMP tenha controle mais
fino da forma que o painel de informação será produzido e exibido. Tal medida possui
ainda objetivo secundário de agilízar a carga do painel, uma vez que a solução já
"conhece" antecipadamente as características da tela do dispositivo onde a informação
será mostrada.

e) Em relação ao item "5.7.4. Deve permitir automaticamente a troca gráfica de
eixos por meio de alternância de linhas e de colunas ("swap" de linhas e colunas);",
pedimos esclarecer a necessidade de troca dos eixos na medida em que tal swap se
aplica claramente para tabelas dinâmicas, mas não para gráficos como mencionado. Na
realidade, uma única solução de mercado, diga-se, concorrente, utiliza o conceito de
linhas e colunas em espaços reservados para montagem de gráficos, o que para esta
torna-se importante permitir a troca das posições linha/coluna para que Q elemento
gráfico gerado tenha sentido, o que não se observa em outras soluções que não operam
exatamente com esse mecanismo. Desta maneira, solicitamos, respeitosamente,
esclarecimentos quanto a troca linha/coluna de maneira prática que leve o usuário de
BI a uma conclusão que não possa ser alcançada de outra forma, pois nos parece, em
princípio, requisito para ser atendido para soluções que geram gráficos a partir do
conceito de tabelas dinâmicas, arrastando-se campos para espaços de linha e coluna
onde faz-se sentido a troca entre as posições, não para uma análise mais eficaz, mas
simplesmente por uma forma de construção particular de um referido software
Resposta: A intenção do requisito 5.7.4 não é tratar de "montagem gráfica", mas de
permitir que o usuário, aa alternar rapidamente eixos de um gráfico, possa visualizar se
há melhoria/correção da legibilídade ou uma eventual economia de ocupação de espaço
gráfico. Todavia, a fím de não embaralhar conceitos e aclarar o entendimento exposto
no item, propõe-se o aprimorando da redução nos seguintes termos: "Deve permitir
automaticamente a alternância gráfica de eixos ("swap" do eixo x pelo eixo y e vice-
versa)". Neste caso, como exemplo, um gráfico de barras disposto horizontalmente
poderá ser visualizado verticalmente
f) Quanto ao item "5.7.7. Dicas de tela devem apresentar exibição rápida e fluida.
5.7.7.1. Por exemplo, em um gráfico de dispersão com 1.500 pontos de análise, deve ser
proporcionado ao usuário uma análise fluida, ao percorrer pontos sobrepostos ou
valores discrepantes("outliers");", solicitamos esclarecer o que vossa senhoria entende
como "análise fluida", para que então possamos aferir se nossa solução é capaz de
atender o referido requisito.
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Resposta: Análise fluída pode ser interpretada como uma experiência em que o usuário
não dispense tempo de análise buscando um ponto exato de tela para que a dica de tela
jhint) se faça presente, devido a deficiência técnica ou a falhas reiteradas da solução.
Atrasos na apresentação de hínts podem ser tolerados, desde que não habitual ou
causado por uma instabilidade momentânea.
g) No que tange ao item "5.10.4. Sem a necessidade de plug-ins, a solução deve ser
compatível, no mínimo, com os serviços WMS (Web Map Servíce), Google Maps e
OpenStreetMap, incluindo as capacidades providas pelo fornecedor de mapa externo, a
fim de criar análises sob diferentes pontos de vista;" informamos que em nosso portfólío
possuímos módulos correspondentes a utilização avançada de mapas geográficos, não
como plug-ins, mas como uma solução (software) integrada com capacidades muito
mais avançadas, apesar de contar com recursos de mapas padrão. De tal maneira,
solicitamos confirmar que a utilização de módulos adicionais é permitida, já que atuam
de maneira transparente ao usuário final
Resposta: Entende-se por plug-in como sendo um componente de software capaz de
adicionar uma característica específica a um determinado programa de computador.
Por sua vez, o item 5.10.4 exige que a funcionalidade seja nativa da solução, sem
necessidade de plug-ins. Contudo, caso os recursos de mapas da solução sejam
integrados de maneira transparente ao usuário, sem custos adicionais e oficialmente
suportados pelo fabricante, entende-se ser viável a utilização proposta.

Brasí[ia, 4 de abri] de 20].7
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Anexo lll
Nota Técnica CNMP/STI/BD Ne 2/2017

objetivo: Neste anexo, transcreve-se requisitos do Termo de Referência do Pregão
:letrõnico 05/2017 com teor exemplificativo/orientador (grifos nossos).

1.6.8. A solução deve estar habilitada a receber personalização para identidade visual da CONTRATANTE
que possibilite a substituição de imagens e de ícones presentes no produto;
1.6.8.1. Por exemplo, modificações de logotipo em telas de login e página principal do portal de acesso
aos painéis de informação;

1.10.7. (lueries Ad Hoc devem ser tratadas como tabelas importadas de fonte de dados=
1.10.7.1. Por exemplo, o usuário arquiteto produz uma consulta MYSQL com dados de pessoais e filtros
específicos. Em um passo seguinte, essa consulta deve ser associada à tabela Oracle por meio de CPF;

1.10.8. A solução deve permitir renomeação de campas em benefício da semântica do negócio;
1.10.8.1. Por exemplo, após importação do atributo Nr.Cpf, este poderá ser renomeado para Cpf;

1.10.9. Concluída a ligação entre tabelas e sem passos adicionais, a solução deve automaticamente ser
capaz de apresentar agregações previsíveis e livres de erros, illesmo quando o painel de informações
correlacionam métricas de tabelas com diferentes granularidades;

1.10.9.1. Por exemplo, em um painel orçamentário do ano de 2017, as medidas "mensais" da execução
orçamentáría devem coexistir fidedignamente com as medidas "anuais" planejadas, sem a existência
de distorções causadas por agregações indesejadas.

1.11.7. A URL para incorporação de painéis deve permitir a passagem de parâmetros de controle de
exibição;

1.11.7.1. Por exemplo, informar formato diferenciado (pdf ou imagem) e/ou dispositivo de exibição
("tablet", "desktop" ou celular); '

1.11.8. A URL para incorporação de painéis deve permitir a passagem de filtros de valores para destaque
de informações;

1.11.8.1. Por exemplo, disponibilização de "hiperlink" de painel orçamentário específico de uma
secretaria organizacional;

1.11.9. A solução deve permitir o compartilhamento gratuito de painéis de informação autónomos;
1.11.9.1. Por exemplo, uma determinada Comissão produz respostas a uma consulta Ad Hoc elaborada
por veículo de comunicação jornalístico. Como forma de transposição da informação, essa Comissão
poderá encaminhar arquivo off-líne com dados, gráficos, filtros e drill-downs para ser lido por meio de
um "leitor de painéis", fornecido gratuitamente pela FABRICANTE;

1.12.2. Permitir a edição de cores gráficas por meio de formatação condicional, membros de dimensões,
valores de medidas e de campos calculados;

1.12.2.1. Por exemplo, em um gráfico de barras verticais com a exibição do orçamento executado (eixo
y) por Secretarias (eixo x), cada uma dessas áreas pode ser representada por uma cor diferente. Ou
ainda, de acordo com os valores do eixo y, as barras poderão receber um gradiente de cores
proporcíanal ao volume executado. Ou ainda, caso o volume executado alcance um valor previsto, a
barra deve receber cor diferenciada das demais;

1.12.6. Deve permitir criar dicas de tela ("hínts'
disponibilizados peia fonte de dados;

ou "tooltips") personalizadas com atributos
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1.12.6.1. Por exemplo, um gráfico do tipo "tree map" exibe classes processuais por meio de acrõnimos
e valores percentuais. Ao passar o cursor sobre a representação, a solução deverá exibir dica de tela
com o valor numérico absoluto, bem como a classe processual escrita por extenso;

1.12.16. Permitir definir aparência e comportamento de filtros;
1.12.16.1. Por exemplo, capacidade de seleção simples ou de múltiplos valores, formato camba, lista
suspensa ou controle deslizante; antes de aplicar a seleção, ser capaz de pesquisar membros de um
filtro mm múltiplos valores etc;

1.13.2. Permitir operações de "slice and doce","on the fly", como estratégia de segmentação, visualização
e compreensão dos dados, repetindo-as até que a análise alcance um nível de detalhe capaz de revelar
dados sob uma nova perspectiva;
1.13.2.1. Por exemplo, o usuário deve ser capaz de investigar, por conta própria, por que o orçamento
de sua unidade possui execução insatisfatória, por meio de análises visuais derivadas de um painel
principal, utilizando-se de operações de drill, filtro, zoom, reagrupamento em dimensões, arrastar e
soltar novos elementos gráficos etc. Enfim, o usuário não deve estar preso a visões pré-formatadas,
tipicamente elaboradas pela Tl;

1.13.6. Permitir a ordenação de tabelas e de eixos gráficos em ordem crescente e decrescente, com base
na ordem alfabética/numérica, em campos secundários ou pela ordenação manual de valores
j"ordenação avançada");
1.13.6.1. Por exemplo, além da classificação alfabética convencional, o atributo nome do mês poderá
ser classificado pelo número do mês (campo secundário) ou, na ausência desse, o usuário poderá
ordenar os meses manualmente (jan, fev, mar etc);

1.13.7. Permitir o reagrupamento "on the fly" de membros de dimensão para estudo de comportamento
coletivo ou correção de dados sem intervenção da Tl;
1.13.7.1. Por exemplo, sem a necessidade de codificação adicional e a partir dos membros da dimensão
País, dois grupos são criados: o primeiro denominado Mercosul com Argentina, Brasil, Paraguai,
Uruguai e Venezuela; e o segundo denominado América Latina com os demais países do bloco. Daí em
diante, segue-se com um possível estudo do comportamento coletívo. Ou ainda, para retificar dados,
define-se o grupo Brasil, sendo composto pelos membros Brazil, Br e Bra;

1.13.8. Disponibilizar recurso de passagem de valores capaz de influenciar cálculos por meio de
parâmetros do tipo stríng, inteiro, real, boleano e data para, desta forma, contribuir em cenários de

1.13.8.1. Por exemplo, criar "what if analysis" em que a provisão de receita orçamentária corresponde
de menos 10 a 20% do exercício anterior, por meio de controle ínterativo (e.g. "slider"), posicionado a
direita da visualização;

análise

1.13.10. Permitir criar alternância de medidas dentro de um mesmo gráfico;
1.13.10.1. Por exemplo, em um painel orçamentário, a visualização deve trocar "on the fly" o valor
prevista pelo c executado;

1.13.11. Permitir o acesso e a exportação de dados brutos, subjacentes à formação gráfica;
1.13.11.1. Este recurso é semelhante ao disponibilizado em "pívat tables" do Mícrosoft Excel, onde é
possível revelar os dados originais formadores de uma sumarização;

1.13.12. Permitir criar filtros reutilizáveis junto à fonte de dados, combináveis e com capacidade de
seleção manual e dinâmica por meio de fórmulas, condições etc;
1.13.12.1. Por exemplo, ao concluir a modelagem de dados, o usuárío arquiteto, pró-ativamente,
poderá criar filtros com alto potencial de reutilização por parte dos usuários exploradores. Destarte,
pode-se definir: quais os três maiores orçamentos de investimento por Secretaria, quais Secretarias
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possuem custeio superior a R$ 300.000,00 e, um terceiro filtro, com a união dos dois anteriores (três
maiores orçamentos de investimento "mais" Secretarias com custeio acima de R$ 300.000,00);

1.13.13. A combinação de filtros reutilizáveis deve prever a união, a interseção e a diferença dos membros
resultantes das condições estipuladas;
1.13.13.1. No exemplo amteríar, faí utilizada a operação de união, ma$ poderia $er utilizada a interseçãa
de Secretarias (três maiores orçamentos de investimento "e" Secretarias com custeio acima de R$
3Ü8.008,D0l;

1.13.IS. Permitir registrar notas junto ao$ elementos gráficos para potencializar a capacidade crítica de

1.13.15.1. Pür exemplo, aü exibir um gráfico ordenado de barras com o orçamento previsto, o usuário
deve $er capaz de criar nota associada a qualquer um3 dessas barras com considerações acerca das
condições de liberaçãa do orçamento;

análise;

1.14.4. Para análises de terldência e de agrupamento, a solução deve abastecer ü usuário de capacidade
crítica por meio de metadados dc} modelo gerado;
1.14.4.1. Por exemplo, para o agrupamento de dados espera-se número de total de observações, bem
como © número de observações e ü média de valores par cluster. Na análise de tendência, deverão $er
apresentados o número de observações, o erro padrão, os coeficientes e o nível de significância ("valor-
P")

1.15.5. Deverá ser facultada ao usuário a opção de personalizar mapas geográficos a partir de informações
dos polígonos dispo1líveis em uma fonte de dados, tornando possível elaborar mapas de preenchimenl:o
3 partir dos agrupamentos que $e fizerem coerentes para a análise em andamento;
1.15.5.1. Par exemplo, durante analise de dados, o tisuário poderá unir o$ estados da norte e do
nordeste para criar a região norte/nordeste e assim derivar novas descobertas de dados;

]..15.7. A solução deve permitir a busca textual de localizações com reposicionamento de foco;
1.15.7.1. Par exemplo, dentro do mapa do Brasil, ao pesquisar por Díamantína, o mapa deve ser
reposiciomado para destacar o município brasileiro.
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