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PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS

A empresa THOMAS GREG & SONS DO BRASIL., Inscrita no CNPJ sob o nº. 03.514.896/0001-15, vem respeitosamente
neste ato complementar nosso pedido de ESCLARECIMENTOS quanto aos pontos elencados a seguir:
1. DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição de Cartões Inteligentes (smartcard) pré-impressos em PVC com
chip PKI, homologado pelo ICP-BR e suprimentos para a impressora Datacard SR300, responsável pela emissão das
Carteiras de Identidade Profissional do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul – CreaMS, de acordo com as quantidades e especificações técnicas constantes no Termo de Referência – Anexo I.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Em nosso entendimento trata- se apenas de 01 layout de carteira. Nosso entendimento está correto?
Em nosso entendimento a Personalização dos dados variáveis ficará por conta da contratante. Nosso
entendimento está correto? Caso não esteja especifique.
Referente as entregas entendemos que efetuaremos uma entrega mensal pelo período de contrato (12
meses). Nosso entendimento está correto? Caso não esteja especifique.
Será necessário o envio de amostras físicas para aprovação?
4.1.
Caso seja necessário o envio de amostras, deverá ser apresentada pela arrematante ou pela
contratada?
4.2.
Caso seja necessário o envio de amostras, qual a quantidade carteiras deverão ser enviadas, bem
como qual o prazo para envio das mesmas?
A carteira possui alguma tinta de segurança como OVI, Infrared, Iridescente, UV (reação a luz ultravioleta)?
No Edital (Anexo I - Termo de referência), há menção ao Chip PKI da G&D. Podemos considerar CHIP PKI de
outro fabricante, sendo que existem modelos similares homologados?
Nas carteiras são considerados apenas Chip PKI de contato, portanto, NÃO há uso de tecnologia Mifare sem
contato. Está correto nosso entendimento?

Certos que seremos atendidos em nosso pedido, desde já agradecemos,
MARIA ELISANGELA NUNES

Analista de Licitações - Licitações Gráfica
Tel.: 11-2666-8784
www.thomasgreg.com.br

Classificação da Informação:
( X ) Confidencial ( ) Interna

( ) Pública
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Esta mensagem pode conter informações confidenciais e sujeitas a sigilo. A utilização, cópia e divulgação não autorizadas desta
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mensagem são expressamente proibidas. Se você recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente,
respondendo ao e-mail e apagando-o em seguida de seu sistema. Caso esta mensagem e anexos contenham termos em negociação, sob
nenhuma hipótese estes poderão ser considerados como acordo definitivo ou novação a qualquer pacto eventualmente existente entre as
partes. Os pontos de vista e opiniões expressas neste e-mail são exclusivas do remetente e não representam a opinião da Companhia. A
Companhia não pode assumir a responsabilidade pelo conteúdo ou material enviado neste e-mail ou anexo a ele.
This message may contain confidential and/or privileged information. Unauthorized use, copy or disclosure of this message is expressly
prohibited. If you received this message in error, please notify the sender immediately by replying the e-mail and delete this message
from your system. If this message and its attachments contain terms and conditions under negotiation, they shall not be considered as a
definitive agreement, or replace any other arrangement that may exist between the parties. The views and opinions stated in this e-mail
are exclusively of the sender, and do not represent any position of the company. The company is not responsible for the content or
material sent in this e-mail or attached to it.
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