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1) Edital, Item 9.11.2.5. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos
atestados apresentados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço
atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, consoante o disposto no item 10.10 do Anexo VII-A da IN
SEGES/MP nº 5/2017. QUESTÃO 1: Os contratos entre particulares são documentos que contém cláusulas de sigilo e
confidencialidade garantindo a não divulgação do negócio entretido pelas Partes para qualquer segmento de mercado. Dessa
forma, apesar da determinação contida na IN mencionada, não é razoável exigir que a empresa licitante extrapole os limites do
contrato firmado com terceiro, sob pena de ferir a boa-fé e arcar com penalizações previstas nos documentos. Sendo assim,
questiona-se: está correto o entendimento de que o órgão preferirá diligenciar de outra forma sobre a idoneidade do Atestado
exigido, a fim de resguardar as obrigações assumidas pela empresa licitante em seus contratos particulares? 2) Anexo I-TR,
Item 11.1. Garantir pelos pagamentos das transações efetuadas pelos portadores de cartões de crédito e capturados pelo
sistema da contratada, no prazo convencionado no presente instrumento, assumindo o risco de crédito nas vendas nesta
respectiva modalidade. QUESTÃO 2: Em prol do legítimo interesse público, a Licitante esclarece que, enquanto adquirente, é
responsável pelos repasses das vendas autorizadas pelas bandeiras (credenciadoras) e bancos emissores, não possuindo
característica de garantidora. O repasse das vendas poderá não ocorrer no prazo se houver contestação (chargeback) da venda
pelo(s) portador(es) do cartão junto aos bancos emissores, o que caracteriza em uma disputa comercial, devendo ser tratado
pelo órgão junto ao portador do cartão. Está correto o entendimento? 3) Edital, Item 2.1. Para a execução dos serviços objeto
da presente licitação, inclusive durante eventuais prorrogações da vigência, não haverá despesa para o CRCRJ, não havendo,
portanto, programação de pagamento em dotação orçamentária. Anexo I-TR, Item 11.3. A conciliação e repasse ao CRCRJ do
valor negociado nas transações comerciais realizadas na modalidade de recebimento por cartão de crédito, já descontando as
taxas de administração, conforme percentual acordado; Anexo I-TR, Item 21.1. O preço máximo para a contratação é de R$
370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), considerado a incidência das taxas de administração máximas aceitáveis dispostas
na tabela constante no item 1.1 deste Termo de Referência. Anexo I-TR, Item 22.1. Para a execução dos serviços objeto do
presente Termo de Referência, inclusive durante eventuais prorrogações da vigência, não haverá despesa para o CRCRJ, não
havendo, portanto, programação de pagamento em dotação orçamentária. QUESTÃO 3: Diante da incongruência existente na
redação dos itens acima, por gentileza esclarecer de que forma ocorrerá a remuneração da prestação do serviço, retificando o
edital e seus anexos no que for necessário, já que o item 11.3, Anexo I, dá a entender que as taxas serão descontadas dos
recebíveis, prática do mercado. 4) Anexo I-TR, item 14.14.1. Prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para solução de problema;
QUESTÃO 4: Tendo em vista que não se pode prever qual o tempo necessário para identificação e correção de eventuais
problemas e que os serviços que não estão sob a responsabilidade da adquirente não poderão ser dela exigidos, está correto o
entendimento de que o prazo será acordado entre as partes de acordo com a sua necessidade e especificidade? QUESTÃO 5:
Possui sistema próprio ou de terceiros? QUESTÃO 6: Se for de terceiros, qual nome do sistema? QUESTÃO 7: Qual sistema
operacional irá rodar os computadores (Windows ou Linux)? QUESTÃO 8: Qual é o tipo de sistema utilizado (desktop, navegador
ou terminal service)? QUESTÃO 9: Anexo I – TR, Item 3.2.20: Não consta neste item quais meios de notificação que são
utilizados. Importante ressaltar que o órgão deverá escolher um dos quatros tipos (carta, e-mail, arquivo TXT ou SFTP)
comumente disponíveis. QUESTÃO 10: Anexo I – TR, Item 3.2.20: Chargeback e cancelamento - Está correto o entendimento
de que o órgão licitante possui ciência sobre o procedimento de até 12 (doze) dias corridos a partir do envio da notificação para
encaminhar os documentos de defesa para a adquirente? Após os 12 dias, os documentos serão considerados fora do prazo. O
envio da documentação não isenta o contratante de receber o débito do processo. Há possibilidade de custo da operação (taxa
administrativa) para o órgão. QUESTÃO 11: Anexo I – TR, Item 3.2.20: Por gentileza esclarecer quais serão as tratativas de
chargeback e cancelamento na modalidade e-commerce.
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