
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 1 

Empresa interessada em participar do Pregão nº 06/2020, promovido pelo 

Conselho Federal dos Representantes Comerciais, formulou PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO, via e-mail em 21/09/2020, com os seguintes questionamentos:  

“ 1 - O Item 1.1.2.3 do Termo de Referência (TR) - Anexo I (pagina 32) menciona que 
:”O material deverá conter expressamente informações relativas ao número do lote, 
com ano, mês, dia, número do cartão e o total de cartões confeccionadas, conforme a 
indicação “dados do lote”, expressa na arte com o layout, para efeito de identificação e 
troca de eventuais lotes que apresentarem defeitos de fabricação.” , trazendo ainda o 
Layout da numeração (lote.ano.mes.dia.numerodocartao.totaldecartoes). 
Perguntamos : o fornecimento do cartão inclui a numeração de cada cartão ? Na arte a 
ser fornecida pelo CONFERE consta “dados do lote” conforme expresso no TR? Poderia 
esclarecer qual será a numeração necessária ? 
 
2 - O Item 1.1.3 do Termo de Referência (TR) - Anexo I (pagina 32) prevê a entrega 
de 100 Cartões em 3 (três) LAYOUTS diferentes como amostras “para efeito de 
avaliação e teste de qualidade, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após a convocação do 
Pregoeiro”. Após receber a arte dos três layouts, a equipe de pré-impressão precisa 
tratar o arquivo e preparar o formato para a impressão do offset, após o corte a 
equipe da qualidade irá validar, e até a embalagem e emissão da Nota de Remessa 
para o RJ o prazo de cinco dias úteis nos parece MUITO apertado, só privilegiando 
licitantes que já tenham os Cartões prontos em estoque. Seria possível estender este 
prazo para 10 (dez) dias uteis?” 

 

Resposta ao Pedido de Esclarecimento: Primeiramente, registra-se essa resposta se 

encontra tempestiva nos moldes do art. 23, § 1º do Decreto nº 10.024/2019. 

Com relação a resposta do item 1 – 
A questão versa sobre subitem 1.1.2.3, temos a esclarecer as seguintes questões: 
 
Numeração - Instruções: 
- Digamos que caixa seja um lote, onde por exemplo cada lote(caixa) tenham 
1000 cartões, então como a exigência é que estejam em grupos de 100, teremos 
10 pacotes com 100 unidades dentro de cada caixa. 
 
Numeração deste exemplo:  00001.2020.09.23.000001.200000 
 
Onde: 
 
00001 => Número do lote/caixa 
 
2020 => ano atual (criação do cartão) 
 
09 => mês atual (criação do cartão) 
 
23 => Dia atual (criação do cartão) 
 
000001 => Número do cartão que será um sequencial geral. Ex: 000001, 
000002,000003........ 199998, 199999, 200000 



 
200000 => número total de cartões.  
 
Em relação ao item 2, a dúvida versa sobre o subitem 1.1.3 
 
O setor técnico entende como razoável o prazo de 12 (doze) dias corridos para 

entrega das amostras. 
 

 
Rio de Janeiro, 23 de setembro de 2020. 

 
 

Marcela Fernandes dos Santos 
Pregoeira 

 


