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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 007.926208/2017 

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 011/2017 

 

 

Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços continuados de solução de 

pagamentos por meio eletrônico, que seja responsável pelo fornecimento de terminais e 

pela coleta, captura, processamento e liquidação das transações financeiras nos 

recebimentos de cartão de crédito e débito, com aceitação mínima das bandeiras Visa e 

Mastercard. 

 

RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO 

 

IMPUGNANTE: GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. – CNPJ: 10.440.482/0001-54. 

 

1. DA IMPUGNAÇÃO  

 

A empresa GETNET apresentou no dia 21/06/2017 impugnação ao Processo 

Licitatório n.º 007.926208/2017 – Pregão Eletrônico n.º 011/2017, com relação ao item 4.1 

do Anexo I do Edital, onde consta que é obrigação atribuída à licitante vencedora assumir o 

risco de crédito das operações realizadas pelos portadores de cartões de crédito ou débito 

capturados em seu Sistema. 

 

Argumenta que: “...existem situações nas quais a transação realizada pelo 

portador do cartão junto ao Coren pode ser cancelada após sua aprovação pelo emissor do 

cartão e, de conseqüência, o seu pagamento pela futura contratada para o Coren deve ser 

suspenso (se já tiver sido realizado). 

 

Que os serviços prestados pela ora Impugnante são executados de acordo com 

as regras estabelecidas pela empresa proprietária da bandeira do cartão de crédito. Dentre 

essas regras, existem algumas que possibilitam ao portador do cartão cancelar a transação 
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se ficar comprovado que ele não a realizou ou se tiver ocorrido fraude na utilização do 

cartão. 

 

Nesses casos, mesmo que a transação tenha sido previamente aprovada por 

meio do Sistema da contratada, existe a possibilidade do seu cancelamento posterior, 

geralmente quando o portador do cartão recebe a sua fatura e se dá conta da existência de 

uma transação que ele supostamente não a realizou.” 

 

Afirma que “na realidade o risco de crédito é assumido pelo banco emissor do 

cartão, pois é ele que cobra do portador o valor gasto no cartão.” 

 

Por fim, requer que o item 4.1 do Anexo I do Edital seja ajustado, “de forma a 

deixar claro que a responsabilidade da futura contratada é de reembolsar as transações que 

forem aprovadas pelo banco emissor, e que, caso a transação venha a ser posteriormente 

cancelada, ela o terá o direito de (i) não reembolsar o seu valor para o Coren (se a 

transação não tiver sido paga ainda), ou de (ii) descontar o valor da transação cancelada de 

qualquer montante a ser pago para o Coren, na hipótese do cancelamento ocorrer após o 

pagamento da transação”. 

 

Em síntese, foi o breve relato dos fatos, estando a íntegra da impugnação 

anexada no site do Coren/SC e aos autos do processo, com vistas franqueadas, conforme 

previsto no Edital. 

 

2. DA ADMISSIBILIDADE 

 

Inicialmente, cumpre ressaltar que a referida impugnação foi enviada ao 

Coren/SC pela impugnante dentro do prazo estabelecido no item 19.1 do Edital e de acordo 

com os ditames legais, merecendo, portanto, ter seu mérito analisado.  

 

A resposta à Impugnação ficará disponível aos interessados no Sistema 

Comprasnet e no site do Coren/SC. 
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3. DO MÉRITO 

 

Passando à análise do mérito da impugnação apresentada, esta Pregoeira, 

auxiliada pelo setor técnico competente, entende que a questão levantada é pertinente e 

merece respaldo. 

 

Pelo exposto, conclui-se pelo DEFERIMENTO da Impugnação impetrada pela 

empresa GETNET ADQUIRÊNCIA E SERVIÇOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. – 

CNPJ: 10.440.482/0001-54.  

 

O item 4.1 do Anexo I do Edital será reajustado, nos seguintes termos:  

 

4.1. Garantir ao Coren/SC o reembolso das transações efetuados pelos portadores de 

cartões de crédito e/ou débito capturados pelo sistema da CONTRATADA, no prazo 

convencionado no presente instrumento, que forem aprovadas pelo banco emissor. 

4.1.1   Caso a transação seja cancelada, em virtude de ser comprovado que o portador não 

a realizou ou se tiver ocorrido fraude na utilização do cartão, a CONTRATADA terá o direito 

de não reembolsar o valor ou de descontar o valor da transação cancelada em reembolso 

futuro, caso já tenha ocorrido o pagamento da transação. Nestes casos a CONTRATADA 

deverá enviar um relatório informando o ocorrido. 

 

 

 

Florianópolis, 22 de junho de 2017. 

 

 

Gabriela Streck da Silva 
Pregoeira do Coren/SC 


