
1 

 

Pregão Eletrônico Nº 002/2016 

TI – SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO SOLUÇÃO PARA 
“DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS FISCAIS” 

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 TI – SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO 
SOLUÇÃO PARA “DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS FISCAIS” 

REF.: Pedidos de Esclarecimentos 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que 
se manifestaram durante o período de 06/05/2016 a 12/05/2016, em que edital foi tornado 
público, 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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1.  Digitalização de páginas de processos fiscais: 4.000.000" - Qual o volume estimado de páginas 
com informações no  Verso? 
R. Em quase totalidade, as folhas dos processos administrativo-fiscais possuem informações apenas 
na frente. Poucas são as folhas com informações no verso. 
 
2. Em 3.3.16. é informada a configuração do equipamento que hospedará a solução. 10GB de espaço 
em disco não serão suficientes para armazenar as 4M de imagens, estima-se no mínimo 1,3 TB para 
este item. A SEFAZ fornecerá este espaço em storages? 
R. Sim. A SEFAZ fornecerá este espaço em storages. 
 
3. No cronograma de execução informa-se que o OCR deve ser realizado em 60 dias corridos, 
iniciando no 4º mês de contrato. Perguntas: 
- É aceitável que o OCR seja iniciado já no momento da digitalização? Ou é realmente necessário 
finalizar a digitalização de todo o volume para iniciar o OCR? 
R. Não há impedimento para que o OCR seja feito no momento da digitalização. 
- Os equipamentos para execução de OCR (04 Servidores) deverão ser fornecidos pela contratada ou 
contratante? 
R. O previsto no edital é que os equipamentos deverão ser fornecidos pela contratada. 
 
4. Ambiente onde a solução será implantada: 
- Quem será responsável pela administração do ambiente em que a solução será disponibilizada 
(Aplication Server e SGBD)? Se contratada, será fornecido acesso externo a mesma? 
R. O responsável pela administração será a contratada e será fornecido acesso externo à empresa. 
 
5. Será fornecido acesso externo (Internet / VPN) ao ambiente da SEFAZ onde os equipamentos da 
Contratada serão instalados? 
R. Sim. 
 
6. O ambiente onde as imagens serão produzidas possui conectividade de TI com o ambiente onde a 
solução GED será implantada? 
R. Se necessário, essa conectividade poderá ser viabilizada. 
 

 


