
 

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO Nº 2 

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

Conselho Federal dos Representantes Comerciais, formulou PEDIDO DE 

ESCLARECIMENTO, via e-mail em 23/09/2020, com os seguintes questionamentos:  

“No Termo de Referência, item 1.1.2 Considerações, temos: 
  
3) 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. 
Exemplo: 00001.2020.04.10.000001.100000 
Onde: 
00001 = Número do Lote 
2020 = Ano de confecção do cartão 
04 = Mês de confecção do cartão 
10 = Dia de confecção do cartão 
000001 = Número do cartão 
100000 = Número total de cartões no lote. 
  
PERGUNTAS: 
  
1.       Solicitamos informar se a informação "Número do cartão" será fixa ou 
variável. 
2.       Se a resposta da pergunta acima for "Variável", solicitamos informar 
em qual posição do cartão deverá ser impressa a identificação, e também em 
que cor, porque nesse caso será uma Termo Impressão a ser feita após a 
fabricação dos cartões. 
”  

 

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. 

 
Reposta a primeira pergunta  -   
 . Deverá ser entregue cada um com sua numeração própria, variando conforme 

instruções abaixo..... 

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 
  

 
Reposta a segunda pergunta  -   
A numeração deverá constar na parte inferior esquerda do cartão, no lado que contém 
o logotipo do CONFERE e na cor preto. 
 

 
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2020. 

 
 

Marcela Fernandes dos Santos 
Pregoeira 

 


