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REF.: Esclarecimentos às Empresas 

Prezados Senhores, 

 

Apresentamos a seguir os questionamentos apresentados pelas empresas interessadas, que se 

manifestaram durante o período de 18/08/2017 a 25/08/2017, 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 CPL-PROFAZ 
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Esclarecimento n° 01 –  

Sobre o teste de bancada, não está claro no pregão se será aplicado a todos os fornecedores, 

independente do vencedor ou a critério do SEFAZ ES será feito o teste de bancada? 

Isso é importante ficar claro, porque a escolha e modelo da caixa leva em conta isso. 

O subitem A do item teste de bancada governa que para atendimento aos requisitos do edital e 
ainda em caráter eliminatório deverão ser apresentados teste de bancada, como mostrado 
abaixo: 
 

a. Deverão ser apresentados para o pleno atendimento aos requisitos deste edital e ainda 
em caráter eliminatório, testes de bancada, onde deverão ser comprovadas de forma 
prática, todas as características e funcionalidades descritas de cada produto ou serviço 
deste edital. O teste de bancada deverá ser executado em ambiente de Produção da 
Sefaz; 

 
Em linhas gerais, o primeiro colocado, após apresentação e aprovação documental, será 
convocado a realizar o teste de bancada em ambiente da Sefaz, se o mesmo for desclassificado 
o processo se repetirá para os próximos colocados. 

 


