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PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01

Prezados, boa tarde!

Referente ao pregão supra solicitamos por gentileza os esclarecimentos abaixo:
Item 12

Crachás em plástico PVC, com dimensões 0,76 x 85 x 54 mm, com foto
digitalizada,impressão colorida e cordões porta
crachá personalizado em tecido poliéster, com
impressão dos dois lados. COM FORNECIMENTO DE PROVA.

UNID. 8.000

· Como Como serão encaminhadas as fotos e os dados variáveis para gravar nos cartões?
Fotos: enviadas individualmente via eletrônico e identificadas pelo numero do CPF ou outro 
numero que identifique o portador da carteira.
Dados variáveis: nome, matricula, CPF, identidade entre outros: enviados em planilha Excel com 
cada dado variável em uma célula.
· Qual será a quantidade mínima de crachás que serão solicitados a cada pedido, pois uma vez que o
frete e todas as demais despesas devem estar inclusas no objeto licitado essa informação é 
indispensável para o calculo do mesmo.

Ficamos no aguardo.
RESPOSTA

Diante do questionamento, quanto ao item 12 do Pregão Eletrônico nº 28/2017, consultamos o

setor solicitante. Nesse caso, segue os esclareceimentos:

1. Como serão encaminhadas as fotos e os dados variáveis para gravar nos cartões?

Resposta: Serão enviadas via email em anexo compatível com layout também em anexo. 

2. Qual será a quantidade mínima de crachás que serão solicitados a cada pedido, pois uma vez que o

frete e todas as demais despesas devem estar inclusas no objeto licitado essa informação é indispensável

para o calculo do mesmo?

Resposta:  Trata-se  de  um  Registro  de  Preços,  portanto  a  contratação  será  mediante  oportunidade  e

conveniência da Administração, desde que dentro da validade da ARP.

Hellany Alves Ferreira
Presidente da CPL/UFPI em exercício
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