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O SISTEMA FIEP, através de sua Comissão de Licitação, torna pública ESCLARECIMENTO referente ao edital de 

licitação acima relacionado, conforme segue: 

 

PERGUNTA 01:  

Com relação ao item 1.1.32.3. do Anexo XI – Minuta Termo de Parceria, há determinação para que a Operadora de 

Cartões assuma “o risco de crédito de todos os contratos vigentes do CONTRATANTE SESI/PR”, ou seja, dos 

contratos que serão migrados e usufruirão da prestação de serviços da Operadora de Cartões. 

Porém, observa-se que esta obrigação atribuída à Operadora de Cartões fere o Princípio da Competitividade, uma 

vez que se torna um item restritivo ao processo licitatório em questão. 

Veja-se, ao migrar os contratos já vigentes a Operadora de Cartões não poderá executar qualquer medida para 

análise de crédito, suportando assim um alto risco de inadimplemento, uma vez que desconhece por completo a 

situação financeira das empresas as quais usufruirão diretamente dos serviços prestados. 

Ainda, no mesmo sentido, ao incluir tal obrigação o número de empresas participantes será reduzido, pois as 

mesmas deverão assumir um risco sem conhecer a base de clientes e informações, tais como a real situação 

econômica e financeira das empresas aderentes ao programa em questão. 

Desta forma, requer a manifestação deste do órgão quanto ao item 1.1.32.3 do Anexo XI – Minuta Termo de 

Parceria, afim de esclarecer se a empresa Operadora de Cartões poderá realizar análise de crédito com relação aos 

contratos vigentes que serão migrados 

RESPOSTA 01:  

Entende-se que a Operadora de Cartões vencedora do certame tem o direito de realizar a análise de crédito das 

empresas contratantes do Cartão Sesi Viva+.  

Informamos que está disponível no site o Edital Retificado. 

 

 

PERGUNTA 02:  

“...questionamento refere-se ao item 1.1.33.1. onde determina que a Operadora de Cartões “Responsabilize-se pela 

segurança em todos em todos os ciclos de operação, incluindo processos e rotinas de detecção de fraudes 

conforme padrão EMV”, ocorre que o padrão EMV refere-se a tecnologia de cartão com CHIP. Neste sentido, o 

termo de referência traz que a tecnologia poderá ser tarja ou CHIP, assim, requer a manifestação deste órgão 

quanto ao referido item para que esclareça qual tecnologia será adotada no certame em questão 

RESPOSTA 02:  

O padrão de segurança dos cartões deverá ser com tarja magnética e/ou chip e senha pessoal, devendo apresentar 

tecnologia de segurança em todos os ciclos de operação, incluindo processos e rotinas de detecção de fraudes.  

Informamos que está disponível no site o Edital Retificado. 

 

 

Curitiba, 04 de abril de 2019. 
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