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Perguntas e Respostas I
01

O produto Manutenção não possui cartão. Porém a transação de Orçamento
só é aprovada mediante a inserção da matrícula e senha do motorista,
Pergunta

fornecendo a mesma segurança de informação. Uma vez que o Orçamento
só será finalizado, após toda a conferência e aprovação pelo gestor e
aprovadores antes dessa finalização, possibilitando a conferência da placa
do veículo. Acredito não ser impeditivo, atendemos desta forma?

Resposta A solicitação da empresa não procede tendo em vista que a utilização do
cartão visa mitigar fraudes, aumentar a segurança das transações e
consequentemente, o controle pelo gestor de Frotas.
Quanto a solicitação de utilização do cartão com uso de um chip (cartão
inteligente), tal exigência se faz necessária em virtude do aumento do
número de fraude com o uso do cartão de tarja magnética, essa tecnologia
foi desenvolvida há mais de 30 anos e demonstra esta obsoleta, totalmente
ultrapassada pela facilidade de clonagem.
Atualmente os bancos brasileiros investem bilhões de reais em sistema de
segurança como forma de dificultar a fraude de clonagem de cartão, um
exemplo é a implantação de um pequeno processador (chip) ao cartão, que
é

um

microprocessador

criptografado

e

com

sistema

operacional

multiplicativo que possibilita a criação de áreas de acesso restrito sendo
exatamente uma dessas áreas que mais dificulta a inviolabilidade.
Em relação a utilização de senha individual e intransferível, cripitografia dos
dados utilizados por cartão com microprocessador, é uma vantagem, pois
dificulta na clonagem do cartão e permite uma maior armazenagem de
informação.
Observa-se que tal exigência se faz necessária com o avanço da tecnologia
a

qual

não

impedem,

maculam,

causam

qualquer

desequilíbrio

na

participação dos licitantes ou ferem o interesse público, pelo contrário visa
torna a administração mais proba quanto da solicitação de uma tecnologia
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que usa um sistema mais seguro.

Foz do Iguaçu, 14 de Outubro de 2019

Comissão Permanente de Contratações FPTI-BR
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