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MARINHA DO BRASIL 

PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA 

(Processo Administrativo n. º63438.003632/2020-67) 

Torna-se público que a Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), sediada na Rua da Ponte, s/nº, 
edifício 23 do AMRJ, na cidade do Rio de Janeiro / RJ, realizará seleção de empresa especializada 
em Sistema de Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações), nos 
termos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, da Lei nº 12.846, de lº de agosto de 2013 e 
aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e as exigências 
estabelecidas neste Edital. 

Período de envio das propostas: 12/08/2020 a 21/08/2020 
Local: Rua da Ponte, s/nº, edifício 23 do AMRJ, na cidade do Rio de Janeiro/ RJ 

Email: papem.mbconsig@marinha.mil.br 

1. DOOBJETO 

1.1. O objeto do presente processo administrativo é a seleção da proposta mais vantajosa para 
a contratação não onerosa de licenciamento de uso de Sistema de Gestão de Consignações em 
Folha de Pagamento (Sistema de Consignações), por meio de Contrato de Comodato, para a 
realização de operações de consignações em folha de pagamento dos militares da ativa, 
veteranos e pensionistas, de acordo com os critérios e requisitos que atendam, às necessidades 
da PAPEM, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

1.2. O critério de seleção adotado será o de maior pontuação, conforme o Item 11 do Termo 
de Referência. 

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

2 .1. A presente contratação será a título não oneroso para a administração. 

3. DAPARTICIPAÇÃO 

3 .1. Poderão participar deste processo de seleção os Interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto descrito no Item 1 deste Edital. 

3.2. Não poderão participar deste processo de seleção os Interessados: 

3.2.L Proibidos de celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente. 

3.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s). 

1 



3.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos 
para receber citação e responder administrativa ou judicialmente. 

3.2.4. Que estejam. sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de 
dissolução ou liquidação. 

3.2.5. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa 
condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário ). 

3.2.6. Consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4. DO ENVIO DA PROPOSTA 

4.1. O Interessado em part:tc1par do processo de seleção deverá encaminhar proposta 
contendo todas as exigências previstas no Item 1 O do Termo de Referência, por intermédio de 
correio eletrônico (papem.mbconsig@marinha.mil.br) até o fim do período estabelecido para 
envio das propostas, quando, então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de 
propostas. 

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam à Comodante. 

5. DA ANÁLISE E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 

5.1. Toda documentação será analisada por Comissão de Avaliação e Seleção. 

5 .2. A Comissão de A valíação e Seleção poderá realizar diligências aos Interessados com o 
objetivo de dirimir possíveis dúvidas quanto à documentação apresentada. 

5 .3. Os Interessados que não atenderem às exigências constantes no Item IOdo Termo de 
Referência terão suas propostas recusadas. 

6. DA SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA 

6.1. Os Interessados que tiverem suas propostas analisadas e aprovadas pela Comissão de 
Avaliação e Seleção participarão de uma Prova de Conceito, conforme Item 11 do Termo de 
Referência. 

6.2. Por ocasião da Prova de Conceito, os Interessados selecionados deverão apresentar a 
descrição funcional do sistema, em modelo a critério do Interessado, com nível de 
detalhamento adequado para demonstração dos recursos do mesmo. 

7. DOS RECURSOS 

7 .1. Será concedido o prazo de 2 (dois) dias úteis, para que qualquer Interessado manifeste a 
intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) 
pretende recorrer e por quais motivos, a contar da data da divulgação da pontuação obtida por 
cada Interessada no site da PAPEM. 

7 2. Os recursos deverão ser encaminhados para o endereço eletrônico 
papem.mbconsig@marinha.mil.br ou protocolados na Pagadoria de Pessoal da Marinha, no 
Protocolo Geral da PAPEM, na Rua da Ponte, s/nº, edifício 23 do AMRJ - Rio de Janeiro - ~ 
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7.3. Havendo quem se manifeste, caberá à Comissão de Avaliação e Seleção verificar a 
tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou 
não o recurso, fundamentadamente. 

7.3.1. Nesse momento a Comissão de Avaliação e Seleção não adentrará no mérito 
recursai, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso. 

7.32. A falta de manifestação motivada do Interessado quanto à intenção de recorrer 
importará a decadência desse direito. 

7.3.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três 
dias para apresentar as razões, pelo endereço eletrônico papem.mbconsig@marinha.mil. 
ficando os demais participantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem 
contrarrazões pelo endereço eletrônico papem.mbconsig@marinha.mil.br, em outros 
três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

7.3.4. A Comissão de Avaliação e Seleção terá o prazo de até 10 dias úteis para emitir 
parecer sobre o recurso e submetê-lo a aprovação da autoridade superior. 

7 .4. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

7.5. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos Interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

8. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO 

8 .1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

9. DO TERMO DE CONTRATO 

9.1. Após divulgação da pontuação recebida por cada Interessada, conforme Item 11 do 
Termo de Referência e de regular decisão de possíveis recursos apresentados, em sendo 
realizada a contratação, será firmado Contrato de Comodato com a Interessada melhor 
pontuada pela Comissão de Avaliação e Seleção. 

9.1.l. A Interessada selecionada deverá apresentar os documentos necessànos para 
comprovar ser a legítima proprietária do bem proposto e para comprovar os poderes da 
Representante que irá assinar o contrato. 

92. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável até o limite de 48 
(quarenta e oito) meses. 

9.3. Se a Interessada melhor pontuada, no ato da assinatura do Termo de Contrato, 
injustificadamente, recusar-se à assinatura ou não atender ao item 9.1.1 deste Edital, poderá 
ser convocado outro Interessado, desde que respeitada a ordem de pontuação, para celebrar a 
contratação. 

10. DA FISCALIZAÇÃO 

10.1. Os critérios de fiscalização estão previstos no Termo de Referência. 
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11. DAS OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA E DA COMODANTE 

11.1. As obrigações da Comodatária e da Comodaote são as estabelecidas no Termo de 
Referência e seus respectivos aoexos. 

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATN AS. 

12.1. As saoções administrativas são as estabelecidas no Termo de Referência. 

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

13.L Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para o término do periodo de envio das 
propostas, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital. 

13.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail 
papem.mbconsig@marinha.mil.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço da 
PAPEM, Divisão de Intendência, na Rua da Ponte, s/nº, edificio 23 do AMRJ • Rio de Jaoeiro 
.RJ. 

133. Caberá à PAPEM decidir sobre a impugnação no prazo de até três dias úteis. 

13.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para o período de envio da 
proposta. 

13.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo de seleção deverão ser 
enviados por forma eletrônica, pelo e-mail papem.mbconsig@marinha.mil.br, até 03 (três) 
dias úteis aoteriores à data designada para término do período de envio das propostas. 

13.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
certame. 

13.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pela PAPEM serão 
entranhados nos autos do processo administrativo e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer Interessado. 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.l. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão 
o horário de Brasília-DF. 

14.2. Incumbirá à Interessada acompaohar as solicitações realizadas por correio eletrônico e 
por meio do sítio Internet da PAPEM, site https://www.marinba.miI.br/papem/, ficaodo 
responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer 
mensagens emitidas por correio eletrônico ou pelo sítio Internet. 

14.3. Todas as solicitações aos Interessados serão realizadas por meio de oficio ou correio 
eletrônico. 

14.4. As normas disciplinadoras deste processo de seleção serão sempre interpretadas 
observaodo o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação e, sobretudo, 
primaodo pela qualidade dos serviços a serem prestados. 

14.5. Os Interessados assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, 
independentemente da condução ou do resultado do processo de seleção. 
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14.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do 
iníeio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente 
na Administração. 

l 4. 7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
Interessado, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da 
isonomia e do interesse público. 

l 4.8. O Edital e,tá disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrónico 
https://www.marinhamil.br/papem e também poderá ser lido e/ou obtido no endereço da 
PAPEM, Rua da ponte, s/nº, edifício 23 do AMRJ, na cidade do Rio de Janeiro/ RJ, Divisão 
de Intendência, nos dias úteis, no horário das 09:00 horas às 15:00 horas, mesmo endereço e 
período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
Interessados. 

14.9. Integram este Edital, para todos os fms e efeitos os seguintes documentos: 

14.9.1. Termo de Referência: 

14.9.l.I. ANEXO I ao Termo de Referência - Funcionalidades e suas respectivas 
Pontuações; 

14.9.1.2. ANEXO Il ao Termo de Referência - Layout de Arquivos; e 

14.9.1.3. M'EXO III ao Termo de Referência-Acordo de Nível de Serviço. 

14.92. Minuta de Termo de Contrato. 

Despacho da autoridade competente: 

Aprovo o presente Edital. por satisfazer os requisitos atinentes aos objetos solicitados nas 

requisições e respectivas justificativas, bem como por atender às exigências legais e regulamentares 

concernentes a este processo. 

c·RíÓ d~~J 1 de ago:to de 2020. 

-~ .. 
RICA 

Capitão de Mar e Guerra (IM) 

Ordenador de Despesas 
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1- OBJETO 

PAGADORIA DEPESSOAL DA MARINHA 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Obtenção não onerosa de licenciamento de uso de sistema de gestão de consignações em folha de 
pagamento (Sistema de Consignações) por meio de contrato de Comodato, para a realização de operações de 
consignações em folha de pagamento dos militares da ativa. veteranos e pensionistas, de acordo com os 
critérios e requisitos que atendam às necessidades da Pagadoria de Pessoal da Marinha(PAPEM). 

2 - DEFINIÇÕES 

2.1 - Órgãos e áreas de recreação: círculos militares, clubes, associações, agremiações recreativas, áreas de 
lazer de Organizações Militares (OM) e outras associações congêneres instaladas em imóveis da União 
jurisdicionados ao Comando da Marinha ou que sejam destinadas essencialmente aos militares das Forças 
Armadas e a suas familias e organizadas com a fmalidade, dentre outras, de promover o intercâmbio social, 
recreativo, desportivo, cultural, educacional, assistencial e cívico, primordialmente entre os militares e seus 
familiares e entre estes e os demais segmentos da sociedade. 

2.2 -Associação ou Fundação que assista à família militar: pessoa jurídica de direito privado constituída 
sob a forma de Associação ou Fundação, com finalidade social e sem fms lucrativos, reconhecida por suas 
atividades como de interesse da família militar e que tenha como destinação precípua atender aos militares 
integrantes da Marinha do Brasil eíou seus familiares, bem como militares do Exército Brasileiro e da Força 
Aérea Brasileira eíou seus familiares, nas seguintes áreas: beneficente, assistência social, cultura, defesa e 
conservação do patrimônio histórico e artístico, educação, saúde e atividades religiosas. 

2.3 - Comodante: interessada proprietária de sistema de gestão de consignações em folha de pagamento que, 
preenchidos os requisitos fixados no presente Termo de Referência, firmará Contrato de Comodato com a 
Pagadoria de Pessoal da Marinha (PAPEM), para a cessão não onerosa do licenciamento do sistema 
supracitado, para atender os militares da ativa, veteranos e pensionistas vinculados ao Comando da Marinha. 

2.4 - Entidade Consignatária (EC): pessoa jurídica destinatária de créditos resultantes de consignação, em 
decorrência de relação jurídica que a autorize. 

2.5 - Consignado: militar da ativa, veterano ou pensionista vinculados ao Comando da Marinha que tenha 
estabelecido com a EC relação juridica e que tenha autorizado expressamente a consignação. 

2,6 - Consignante (Comodatáría): PAPEM,gestora de todas as consignações, que procede aos descontos 
relativos na remuneração, nos proventos ou na pensão do Consignado, em favor da EC. 

2.7 - Consignação: valor deduzido (desconto} diretamente na folha de pagamento do militar ou pensionista 
vinculado ao Comando da Marinha, mediante prévia e expressa autorização do Consignado. 

2.8 - Desconto autorizado: valor deduzido da remuneração, dos proventos, ou da pensão do Consignado, 
mediante solicitação formal da EC, autorização expressa do Consignado e anuência do Consignante, dentro 
dos limites e prioridades estabelecidos na legislação em vigor. 

2.9 - Desconto obrigatório: valor deduzido da remuneração, dos proventos, ou da pensão do Consignado 
compulsoriamente, por força de lei, ordem judicial ou decisão administrativa. 

2.10 - Código de desconto: código alfanumérico para identificação no contracheque do tipo de desconto da 
entidade consignatária. 

2,11 - Gestor Técnico: representante da Comodatáría junto à Comodante, responsável pela gestão e 
adequação do sistema às necessidades do Comando da Marinha. 

2.12 - Modalidades de Consignação: desconto obrigatório de Indenização Médico-Hospitalar (INHOS) e 
demais descontos facultativos, como seguro de vida, previdência privada, empréstimo, assistência fmanceira, 
financiamento, plano de saúde, assistência jurídica, mensalidade de entidades vinculadas ao Comando da 
Marinha, mensalidade de Associação ou Fundação que assista a família militar, mensalidade de área de 
recreação, poupança específica e outro que venha a ser determinada pelo Comando da Marinha. 
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2.13 - Órgão Pagador (OP-P APEM): Organização Militar (OM) a qual estão vinculados os mílitares e 
pensionistas para fins de pagamento. 

2.14 - Pessoa Jurídica prestadora de serviço de Seguro de Vida: pessoa jurídica autorizada pela 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) a funcionar no Brasil, com previsão dessa atividade-fim em 
seu objeto social e que, recebendo o prêmio, assume os riscos descritos no contrato de seguro de vida 
firmado de forma particular e individual com o Consignado. 

2.15 - Pessoa Jurídica prestadora de serviço de Previdência Privada: entidade aberta de previdência 
complementar ou sociedade seguradora fiscalizada e autorizada pela SUSEP a instituir planos de previdência 
complementar aberta, conforme planos padrões definidos em normas específicas editadas pela citada 
Autarquia Federal, a serem oferecidos aos Consignados, os quais firmarão contrato de forma particular e 
individual. 

2.16 - Pessoa Jurídica prestadora de serviço de Empréstimo: instituição financeira autorizada a funcionar 
pelo Banco Central, com previsão dessa atividade-fim em seu objeto social. que firmará contrato com o 
Consignado de forma particular e individual, a f= de que este receba uma quantia que deverá ser devolvida 
ao banco em prazo determinado, acrescida dos juros acertados, não tendo os recursos, obtidos no 
empréstimo, destinação específica 

2.17 - Pessoa Jnrídica prestadora de serviço de Financiamento: instituição financeira autorizada a 
funcionar pelo Banco Central ou instituição integrante do Sistema Financeiro de Habitação ou do Sistema de 
Financiamento Imobiliário, com previsão dessa atividade-fim em seu objeto social, que firmará contrato com 
o Consignado de forma particular e inclividual, a fim de que este receba uma quantia que deverá ser 
devolvida ao banco em prazo detenninado, acrescida dos juros acertados, tendo os recursos,obtidos no 
financiamento, destinação específica (aquisição de veiculo, de imóvel ou de material de construção). 

2.18 - Pessoa Jurídica prestadora de serviço de Plano de Saúde:empresa devidamente autorizada pela 
Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que disponibilize planos de saúde para prestação de 
assistência médica aos Consignados. 

2.19 - Portabilidade: possibilidade de transferência de operações de crédito (empréstimos e 
financiamentos), de seguro de vida e de previdência privada complementar de uma pessoajuridica para outra 
EC, por iniciativa do Consignado, obedecidas às normas, em cada caso, do Banco Central e da 
Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). 

2.20 - Sistema de Consignações: sistema informatizado que possibilita que as EC que possuam contrato 
com a Consignante realize atividades indispensáveis à efetivação das consignações em folha de pagamento 
do pessoal vinculado ao Comando da Marinha. 

2.21 - Margem Consignável (MC): valor disponível para o militar e pensionista descontar em Folha de 
Pagamento. 

3 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

3.1 - A solução, a ser contratada por meio de Comodato, consiste no licenciamento de um sistema de 
software para realizar a gestão das operações de consignação em folha de pagamento entre as pessoas com 
vínculo remuneratório com a Marinha do Brasil (Consignados) e as Entidades Consignatárias (EC)privadas e 
públicas. A PAPEM é a OM gestora de todas as consignações (Consignante), responsável por realizar os 
descontos relativos às consignações em favor das EC. 

3.2 · A consignação é uma forma de pagamento realizada de maneira indireta por serviços e produtos 
oferecidos pelas EC, em razão de contrato de natureza privada firmado com os beneficiários vinculados à 
Marinha do Brasil (MB), sendo deduzida, mediante autorização, no Bilhete de Pagamento(BP) mensal do 
beneficiário, respeitada a MC disponível. 

3.3 - O Contrato de Comodato destina-se ao vínculo entre a PAPEM (Comodatária) e a empresa detentora 
dos direitos do software de ge,,1:ão de consignações(Comodante) a ser selecionada no presente Processo 
Administrativo de Seleção. 

3.4 - O presente Processo Administrativo tem fundamentação na Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil Brasileiro), na Lei nº 12.846, de 1° de agosto de 2013, na Lei nº 9,784, de 29 de janeiro de 
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1999 (Normas básicas sobre o processo administrativo na Administração Pública Federal Direta - APF) e no 
Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro), 
alterado pela Lei nº 13.655, de 25 de abril de 2018. 

3.5 - O processo de seleção da empresa fornecedora do Sistema de Consignações será realizado por meio dos 
critérios estabelecidos neste Termo de Referência (TR), fundamentados, subsidiariamente, na Lei nº 8.248, 
de 22 de outubro de 1991 (Capacitação e competitividade do setor de informática), Lei nº 8.666 de 21 de 
junho de 1993 (Normas para licitações e contratos da Administração Pública), Decreto nº 7.174, de 12 de 
maio de 2010 (Contratação de bens e serviços de informática e automação), Instrução Normativa 
SEGES/MPDG nº 5. de 26 de maio de 2017 (Contratação de serviços sob o regime de execução indireta no 
âmbito da APF), Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018 (Execução indireta de serviços da APF 
mediante contratação) e Instrução Normativa SGDIME nº I. de 4 de Abril de 2019 (Processo de contratação 
de soluções de TIC pelos órgãos do SISP). 

3.6 - A seleção será realizada entre as empresas participantes do processo seletivo (Interessadas), por meio 
do atendimento aos Critérios de Habilitação e aos Critérios para Seleção da Comodante, estabelecidos nos 
itens 10 e li deste TR. 

4- JUSTI.FICATIV A PARA A CONTRATAÇÃO 

4.1 - A PAPEM é a OM responsável pela operacionalização do pagamento do pessoal da Marinha, o que 
inclui os militares da ativa, os veteranos, os pensionistas e os beneficiários de pensão alimentícia, 
abrangendo um total de, aproximadamente, duzentas e trinta mil remunerações mensais e oitocentos mil 
lançamentos de consignações. O Sistema de Pagamento da Marinha (SISPAG2) é o sistema informatizado 
que apoia as atividades operacionais do pagamento na MB. 

4.2 - As operações de consignação na Marinha vêm sendo realizadas pelo sistema denominado E-CONSIG, 
licenciado para uso pela MB no modelo de Comodato. Com a proximidade do fun do contrato em vigor, 
verificou-se a necessidade de realização de um novo processo de obtenção de licenciamento de uso, por meio 
de Comodato, de um Sistema de Consignações, evitando. sobretudo, a solução de continuidade das 
facilidades oferecidas pelo atual sistema. Nesse modelo, a operacionalização das funcionalidades, a 
manutenção e a disponibilização dos serviços são de responsabilidade da proprietária do sistema, e o 
planejamento, a gestão e a fiscalização das consignações são de responsabilidade da PAPEM. 

4.3 - A escolha pelo modelo de Comodato foi realizada tendo em vista a economicidade e a possibilidade de 
viabilizara competição entre soluções existentes no mercado. 

4.4 - A contratação está alinhada com o Objetivo Estratégico nº 1 do Plano Estratégico de Tecnologia da 
Informação da Marinha (PTIM): 

!d Objetivo Estratégico da Contratação 

OE0I Fortalecer a qualidade dos serviços prestados pela MB, ao público externo e interno, que 
(PETIM) utilizem a TI como ferramenta. 

5- ESPECIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1 - Requisitos Gerais 

5.1.1 - O acesso ao sistema será feito por três grupos de Entidades Consignatárias. dois isentos de quaisquer 
custos para realizar as consignações, em função de sua ímalidade social (GRUPO 1) e por pertencer à 
estrutura organizacional da MB (GRUPO 3), e outro que realizará a contraprestação ímanceíra para a 
proprietária do Sistema de Consignações (GRUPO 2): 

GRUPO 1 - Entidades vinculadas à MB, Associação ou Fundação que assista a Familia Naval, Órgão 
Administrador de Próprios Nacionais Residenciais, órgãos de recreação, tais como o Abrigo do Marinheiro e 
serviços de seguro de vida, previdência privada, financiamento imobiliário, pecúlio, assistência póstuma, 
planos odontológicos e de saúde. 

GRUPO 2 -Pessoas Juridicas que prestam serviço aos beneficiários vinculados à MB, tais como serviços de 
empréstimos fmanceiros vinculados à folha de pagamento da MB. 
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GRUPO 3 -OM, Autarquias e Empresas Públicas ligadas à estrutura organizacional da MB. 

5.1.2 - Os valores e condições de contratação entre as EC do GRUPO 2 e a proprietária do sistema deverão 
ser estabelecidos entre as partes, de acordo com os valores e critérios praticados no mercado. 

5.1.2.1 -As EC do GRUPO 1, caso ofertem serviços das EC vinculadas ao GRUPO 2, não serão isentas dos 
custos das consignações. Nesse caso, os valores e condições de contratação entre as EC do GRUPO I que 
ofertarem os mesmos serviços ou similares das EC do GRUPO 2 e a proprietária do sistema deverão ser 
estabelecidos entre as partes. 

5.1.3 - O Sistema de Consignações deverá intermediar o lançamento dos descontos referentes aos 
pagamentos por serviços e produtos oferecidos pelas ECaos Consignados em razão de contrato de natureza 
privada firmado entre ambos. Os descontos serão deduzídos no Bilhete de Pagamento (BP) mensal, 
respeitada a MC do beneficiário. 

5.1.4 - O sistema deverá ser preexistente e estar em uso no mercado para a prestação desse tipo de serviço a 
outras entidades públicas e privadas, realizando a gestão das consignações de acordo com o modelo 
estabelecido neste TR. 

5.1.5 - O sistema deverá ser informatizado e especializado e deve ter a capacidade de atender à demanda de 
todos os beneficiários vinculados à MB que podem realizar consignações, ou seja, os militares da ativa, os 
veteranos e os pensionistas, o que corresponde a, aproximadamente, duzentos e trinta mil beneficiários 
(Anexo 1). 

5.1.6 - O sistema deverá atender aos requisitos de qualidade e aos critérios de qualificação e de pontuação 
técnica estabelecidos no Anexo 1. 

5.1.7 - O sistema deverá ser fornecido, licenciado, implantado, operado e mantido de forma não onerosa para 
a MB. A operacionalização das funcionalidades, a sustentação de software, a sustentação de infraestrutura, o 
desenvolvimento de novas funcionalidades e a disponibilização do serviço serão de responsabilidade da 
Comodante, incluindo o apoio aos usuários das EC, aos usuários da MB e aos Consignados. 

5.1.8 - O processamento dos descontos nos BP permanecerá sob a responsabilidade da MB, bem como a 
fiscalização, o planejamento e a gestão das atividades das consignações. 

5.1.9 - O sistema não deverá modificar nem causar impacto nos processos atualmente em uso na MB para a 
realização de consignações, referentes aos contratos das EC que estejam em vigor. 

5.1.10 - O sistema deverá realizar a operacionalização das consignações de forma a contribuir para a redução 
dos custos, prover maior segurança, menor inadimplemento e melhoria das oportunidades para a execução 
das consignações. 

5.1.11 - O sistema deverá proporcionar a racionalização administrativa dos processos internos, uma melhor 
utilização da infraestrutura e dos meios de TI, bem como um aproveitamento mais eficiente dos recursos 
humanos da MB envolvidos com o processamento das consignações. 

5.1.12 -A Comodante deverá cumprir os demais requisitos e procedimentos previstos no Anexo Ili deste TR 
(Acordo de Nível de Serviço). 

Outros Requisitos 

5.2 - Requisitos de Negócio 

O Sistema de Consignações deverá possuir as funcionalidades que atendam às regras de negócio 
referentes às consignações realizadas pela MB. 

5.3 - Requisitos de Capacitação 

A Comodante deverá prover os treinamentos necessários para capacitar os operadores da PAPEM e 
das EC nas funcionalidades do Sistema de Consignações afetas à MB. 

5.4 - Requisitos Legais 

5.4.1 - Os direitos de propriedade do software permanecerão com a Comodante. 

5.4.2 - A Comodante cederá à Comodatária os direitos de uso do sistema durante a vigência do contrato de 
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Comodato. 

5.4.3 - É de responsabilidade da Comodante eventuais danos causados à Comodatária ou a terceiros devido 
ao mau funcionamento do sistema ou causados por seus representantes legais, prepostos ou empregados. 

5.4.4 - As consignações em folha de pagamento não implicam co-responsabilidade da MB por dívidas ou 
compromissos de natureza pecuniária assumidos pelo Consignado junto às ECou por lítigios na relação 
juridica firmada entre os mesmos. 

5.45 - O presente Comodato não enseja a criação de qualquer víuculo trabalhista entre a Comodatáriae a 
Comodante. 

5.5 - Requisitos de Manutenção 

5.5.1 - A Comodante deverá prestar o suporte técnico à operação do Sistema de Consignações, incluíudo a 
manutenção, a sustentação de software, a sustentação de infraestrutura e o suporte aos usuários. 

5.5.2 - Deverão ser informadas à PAPEM todas as alterações de características que a Comodante pretenda 
realizar no sístema, bem como todos os eventos de íuoperância ocorridos. 

5.5.3 - A Comodante deverá adequar o sistema às politicas de segurança e às necessidades operacionais da 
MB, sempre que demandado pela PAPEM. 

5.6 - Requisitos Temporais 

O suporte técnico ao sistema deverá atender aos requisitos temporaís constantes do Anexo III (Acordo 
de Nível de Serviços). 

5. 7 - Requisito de Segurança 

A Comodante deverá observar as normas de segurança em vigor na PAPEM e na Marinha tais como 
as de Segurança das Informações Digitais (SID), segurança da organização (Segurança Orgânica) e normas 
de segurança do SISPAG2. 

5.8 - Requisito para Acesso às Instalações Física~ 

O acesso dos representantes da Comodante às instalações da MB deverá seguir as normas do local 
onde se pretende o acesso. 

5.9 - Requísito de Arquitetura Tecnológica 

O Sistema de Consignações deverá possuir arquitetura tecnológica que permita a sua integração com o 
SISPAG2 para a transferência de dados de consignações. 

5.10 - Requísitos de Implantação e/ou Migração 

5.10.1 -A Comodante deverá implantar o Sistema de Consigoações em todos os ambientes necessários à sua 
execução, na produção. Essa implantação inclui a sua total operacionalização, bem como a migração de 
dados para testes de validação e a migração dos dados de produção. 

5.10.2 - A implantação e/ou migração deverá (ão) ocorrer em até 30 (trinta) dias a contar da data da 
assíuatura do contrato, para posterior teste de validação na forma do item 7 deste TR. 

5.10.3 - Os testes de validação serão realizados após a implantação e/ou migração do sistema, por meio da . ~-, .. ~··, 
sua operação em paralelo com o sistema de consignações existente na PAPEM, durante dois meses.Nesta ...:: 1 

fuse de homologação a PAPEM, juntamente com a Equipe Técnica da Comodante, analisarà a conformidade ✓. ,/ 
do sístema Caso seja reprovado, a Comodante deverá, após a notificação da PAPEM, realizar os ajustes ,C 
necessários para tomá-los aderentes às especificações do negócio definidas pela PAPEM e às especificações 
técnicas definidas pela Equipe Técnica no prazo de 5 dias úteis. 

5.10.4 - Duraote a homologação, a Comodante não será remunerada pelas EC, sendo que as operações a 
serem enviadas à Folha de Pagamento serão processadas pelo sistema atualmente utilizado pela MB. 

5.10.5 - O sistema deverá ser homologado em ambiente de teste de validação em até 60 ( sessenta) dias. 
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5.10.6 - Após o período de homologação do sistema, e estando este em conformidade. será emitido 
pela MB, através de sua Equipe Técnica, um Termo de Recebimento Definitivo, e o sistema será posto em 
produção em até 30 dias. 

5.11. Requisitos de Metodologia de Trabalho 

A metodologia de trabalho e de utilização do sistema deverá ser aderente às especificações descritas 
nos Anexos I, II e III deste TR. 

5.12 - Requisitos de Segurança da Informação 

5.12.1 - A Comodante deverá garantir o sigilo e a ímiolabilidade das informações que tenha acesso durante a 
operação do sistema e das processadas pelo sistema. 

5.12.2 - A Comodante deverá informar à PAPEM, tempestivamente, em um prazo de 24 horas, sobre a 
ocorrência de eventos relacionados à segurança das informações digitais que possam comprometer ou 
colocar em risco as informações armazenadas ou processadas pelo Sistema de Consignações. 

5.13 - Requisito Complementar do Sistema (TOTEM de autoatendimento) 

O objetivo desta ferramenta complementar é de permitit o fácil acesso dos beneficiàrios da Folha de 
Pagamento da MB ao Sistema de Consignações, com dificuldades no trato com tecnologias informatizadas, 
proporcionando melhores condições de acesso ao consignado no momento de consultar a sua margem, 
simular uma consignação, verificar o seu saldo devedor, solicitar um código único, acessar o seu histórico de 
consignações, cadastrar o seu próprio e-mail, dentre outras funcionalidades. 

Outro objetivo importante do TOTEM é de promover acessibilidade às pessoas com necessidades 
especiais e idosos, que são atendidos, principalmente, no Serviço de Veteranos e Pensionistas da Marinha 
(SVPM). 

6 - OBRIGAÇÕES E DIREITOS 

6.1 - Obrigações e responsabilidades da Comodatària 

6.1.l - Disponibilizar as informações dos militares e pensionistas, bem como suas respectivas margens 
consignáveis, por meio de arquivos do SISPAG2. 

6.1.2 - Processar em BPos descontos implantados, alterados e excluídos no Sistema de Consignações. 

6.1.3 - Repassar o arquivo de retorno para o Sistema de Consignações com o processamento e as nzjeições 
dos descontos, bem como a nova margem consignável calculada. 

6.1.4 - Repassar às EC o montante das consignações, mediante depósito em conta-corrente. 

6.1.S - Nomear a Equipe de Fiscalização do Contrato, para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato. 

6.1.6 -Aplicar à Cornodante as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis. 

6.1.7 - Fornecer as informações que stjam de sua responsabilidade e proporcionar as condições para que a 
Cornodante possa desempenhar os serviços objeto do contrato. 

6.2 - Direitos da Comodatària 

6.2.l - Utilizar de forma não onerosa do Sistema de Consignações da Comodante, para atender os militares 
da ativa, veteranos e pensionistas vinculados à MB. 

6.2.2 - Determinar a relação de entidades que comporão o GRUPO 1 e GRUPO 2, que terão acesso ao 
Sistema de Consignações. 

6.2.3 - Interferir no processamento de descontos para cumprir determinações judiciais. 

6.3 - Obrigações e responsabilidades da Cornodante 

6.3.l - Permitir, de forma não onerosa à Comodatària, o Iícencíamento do uso do Sistema de Consignações 
em folha de pagamento, para atender aos beneficiários vinculados à MB. 
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6.3.2 - Disponibilizar o Sistema de Consignações para as entidades dos GRUPOS !, 2 e 3, sendo que o 
primeiro e o terceiro estarão isentos de quaisquer tipos de custos para a utilização do sistema. 

6.3.3 - Disponibilizar o Sistema de Consignações de forma ininterrupta, 24 horas por dia, sete dias por 
semana, mantendo a integridade dos dados, o sigilo das informações e a rastreabilidade das operações. 

6.3.4 - Disponibílizar um canal de comtmícação por telefone e e-mail para o registro de chamados referentes 
ao Sistema de Consignações, para correção de defeitos, melhorias e suporte aos usuários da PAPEM. 

6.3.5 - Alterar o Sistema de Consignações, sempre que solicitado pela PAPEM, para atender demandas de 
adaptação tais como alteração nas formas de processamento dos arquivos, alteração nos parâmetros do 
sistema, alteração nas modalidades de consignação e alteração na relação de EC. 

6.3.6 - Indicar formalmente o Preposto, apto a responder pela fiel execução do contrato e representá-la junto 
à Comodatária. 

6.3.7 - Atender às orientações e às exigências da Equipe de Fiscalização do Contrato, inerentes à execução 
do objeto contratual. 

6.3.8 - Reparar quaisquer danos diretamente causados à Comodarária ou a terceiros por culpa ou dolo de seus 
representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou 
reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela 
Comodatària. 

63.9 - Propiciar todos os meios necessários à fiscalização do contrato pela Comodatária, cujo representante 
terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a 
medida necessária. 

63.1 O - Manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas condições da habilitação. 

6.4 - Direitos da Comodante 

6.4.1 - Ter exclusividade na gestão das consignações em folha de pagamento dos beneficiários vinculados à 
MB. 

6.4.2 - Ter os direitos autorais sobre o licenciamento de uso do Sistema de Consignações, conforme previsto 
nas leis que dispõem sobre a proteção da propriedade intelectual de programa de computador e sua 
comercialização no pais. 

7 - MODELO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

7.1 - Será realizada uma Reunião Inicial, em até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato. A Reunião 
Inicial será registrada em ata e terá a participação da Equipe de Fiscalização do Contrato, do representante da 
Equipe Técnica da Comodante e do representante legal da Comodante. 

7.2 - Nessa reunião, a Comodante deverá apresentar o planejamento de como pretende realizar a 
implantação, a configuração, a migração dos dados e os testes de validação do novo sistema devendo 
observar o prazo estabelecido no item 5.11.2 deste TR. 

13 - A PAPEM avaliará o planejamento apresentado pela Comodante e aprovará a sua execução ou 
solicitará as alterações necessárias. 

7.4 - Deverão ser feitos dois processamentos completos da folha de pagamento em paralelo com o sistema de 
consignação atual (um processamento por mês), para realização de testes e comparação de dados. 

7.5 -Após os dois processamentos de testes, o sistema deverá ser implementado em até 30 dias. 

7 .6 - A Comodante deverá realizar treinamentos sobre a utilização do sistema para os usuários da PAPEM e 
das EC. Os treinamentos poderão ser presenciais ou via ensino à distância, e deverão ser utilizados manuais 
de operação, tutoriais ou vídeoaulas. 

7.7 - O Sistema de Consignações deverá atender às seguintes condições de operação .e de vinculação com o 
SISPAG2, conforme layout dos arquivos constante no Anexo II deste TR: · 
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7.7.l - O Sistema de Consignações furá a intermediação entre as EC, os Consignados e o SISPAG2 para a 
realização de implantação, alteração e exclusão dos descontos consignados autorizados, de acordo com a MC 
disponível. 

7.7.2 - O Sistema de Consignações fará a comunicação com o SISPAG2, recebendo deste a MC calculada e 
os dados de identificação dos Consignados. As EC realizarão as implantações, as alterações e as e,xclusões de 
contratos consignados no Sistema de Consignações, do segundo dia do mês "M"até odia primeiro do mês 
seguinte("M+ I ").Ao término do primeiro dia de '·M+ 1 ", o Sistema de Consignações reunirá todas as 
informações do período e repassará, via arquivo em formato XML, para o SISPAG2 processar na forma de 
"M+l", para que, até o 2º dia útil de "M+2", a Entidade Consignatária receba o repasse dos descontos 
referentes aos contratos firmados em "M". 

7.7.3 - O SISPAG2 processará os descontos em Bilhete de Pagamento em "M+ J ", repassando para o Sistema 
de Consignações, ao final de "M+ l ", de acordo com a data estipulada no cronograma mensal de pagamento, 
o arquivo de retorno com as informações sobre as implantações e rejeições, bem como a nova margem 
consignável calculada. Tais informações deverão ser então disponibilizadas para as Entidades Consignatárias 
e para os Consignados atravês do Sistema de Consignações. 

7.7.4 - O Sistema de Consignações deverá gerar a relação de todos os descontos de cada modalidade de 
consignação e repassar para o SISPAG2 em formato XML. Esses descontos deveriio constar no arquivo com 
o código da modalidade (5 digitos)e com o índice (número sequencial de 2 dígitos) que foi inserido em cada 
confirmação da reserva. (Ex: se o Consignado tiver 3 empréstimos com a Entidade Consignatária, o Sistema 
de Consignações deverá repassar todas as parcelas referente ao período dos 3 descontos com a informação de 
código de modalidade, mais o índice (código sequencial de 2 dígitos) de cada desconto. 

7.7.5 - O arquivo de margem, após o processamento da folha do mês, conterá as informações previstas 
Layout do Arquivo de Margem Consignável no Anexo II. 

7.7.6 - O arquivo de retomo, após o processamento da folha do mês, conterá as informações referentes ao 
resultado do processamento dos descontos no S!SPAG2, para realizar o processamento no sistema de 
consignações, a fim de efetuar a baixa das parcelas efetivamente descontadas do Consignado com a Entidade 
Consignatária. As que foram rejeitadas no S!SPAG2 devemo ser enviadas no arquivo de retorno com o 
motivo do não desconto. 

7.7.7 - A Comodatária deverá cumprir os procedimentos adicionais previstos no Anexo III (Acordo de Nível 
de Serviço). 

8- MODELO DE GESTÃO DO CONTRA TO 

8.1 - Da subcontratação 

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto deste TR. 

8.2 -Alteração subjetiva 

É admissível a fusão, a cisão ou a incorporação da Comodante por outra pessoa jurídica, desde que 
sejam observadas pela nova pessoa juridica as condições estabelecidas no presente TR, não haja prejuizo à 
execução do contrato e haja anuência expressa da PAPEM à continuidade do Comodato. 

8.3 - Controle e fiscalização da execução 

8.3.1 - O acompanhamento e a fiscalização da execução consistem na verificação da conformidade da 
prestação dos serviços com este TR, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. A fiscalização 
será exercida pela Equipe de Fiscalização do Contrato, designada na forma do Art. 11 ° do Decreto nº 9.507, 
de 21 de setembro de 2018. 

8.3.2 - A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Comodante. 
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou 
vícios na execução do objeto contratual. 

8.4 - Da Rescisão 
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O Comodato poderá ser rescindido nos casos previstos nos termos do Contrato. 

8.5 - Sanções Administrativas 

8.5.l - Comete infração a Interessada que incidir nos itens da tabela abaixo, nos termos do Art. 68 da Lei nº 
9.784 de 29 de janeiro de 1999. 

!d Ocorrência S:r.nr-ão 

1 
Não comparecer, injustificadamente, à Reunião 

Advertência. 
Inicial. 
Quando convocada, ao final do Processo 
Administrativo de Seleção, não celebrar o 
Contrato, deixar de entregar ou apresentar A Comodante poderá ficar impedida de licitar e 

2 
documentação falsa exigida para o certame. contratar com a União, Estados, Distrito Federal e 
ensejar o retardamento da execução de seu Municípios pelo prazo não superior a dois anos, sem 
objeto, não manter a proposta, ralhar ou fraudar prejuízo das demais cominações legais. 
na execução do Contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

3 
Ter praticado atos ilícitos visando frustrar os A Comodante será declarada inidônea para licitar e 
obietivos do Processo Administrativo de Seleção. contratar com a Administração. 
Demonstrar não possuir idoneidade para contratar Suspensão temporária de 6 (seis) meses para licitar e 

4 com a Administração em virtude de atos ilícitos contratar com a Administração, sem prejuízo da 
nraticados. rescisão contratual. 

Não executar total ou parcialmente os serviços 
Suspensão temporària de 6 (seis) meses para licitar e 

5 
previstos no objeto da contratação. 

contratar com a Administração, sem prejuízo da 
rescisão contratual. 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 
Advertência. Em caso de reincidência. configura-se 

6 
maior ou caso fortuito, os serviços solicitados, 

inexecuçào total do Contrato por parte da empresa, 
por atê 30 dias, sem a anuência formal da 

ensejando a rescisão contratual. 
Comodatária. 
Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

A Comodante será declarada inidônea para licitar e 
maior ou caso fortuito, os serviços prestados, por 

7 
mais de 30 (trinta) dias, sem a anuência formal da 

contratar com a Administração, sem prejuízo da 

Comodatária. 
rescisão contratual. 

Não prestar os esclarecimentos referentes à 
execução do contrato no prazo máximo de 2 

8 
(dois) dias úteis, salvo quando implicarem em 

Advertência. indagações de caráter técnico, hipótese em que 
serão respondidos no prazo máximo de 5 (cinco) 
dias úteis. 

9 
Não cumprir qualquer outra obrigação contratual 

Advertência. não citada nesta tabela. 

8.5.2 - A aplícação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 
assegurara o contraditório e a ampla defesa. 

8.5.3 - A autoridade competente para a ap. licação das sanções levará em consideração .ª gravidade da conduta ~✓✓J-
do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração. observado o princípio / 
da proporcionalídade. // 

{ 
8.5.4 - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas sem prejuízo de outras 
medidas cabíveis. 

9- VIGÊNCIADOCONTRATO 

O contrato de Comodato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da sua assinatura, podendo 
ser prorrogado, anualmente, até o prazo máximo de 48 ( quarenta e oito) meses. 

10 - CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

12 

1 / qr ,/L q-
~ 



----~- - - -----"' 

A Comodante deverá apresentar os documentos que comprovem o atendimento aos critérios de 
habilitação listados a seguir, para passar para a fase de pontuação das propostas: 

10.1 - Habilitação juridica 

10.1.l - Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, acompanhado dos 
documentos de eleição de seus diretores ou administradores. 

10.1.2 - Cópia do CPF e R G dos representantes legais da empresa. 

10.2 - Regularidade Fiscal e Trabalhista 

10.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ). 

10.2.2 - Certidão negativa ( ou positiva com efeitos de negativa) de débitos relativos aos tributos federais e à 
dívida ativa da União - regularidade fiscal federal, art. 193 da Lei nº 5.172, de 1966, e regularidade com a 
Seguridade Social, art. 195, parágrafo 3º, da CRFB. 

10.2.3 - Prova de regularidade relativa às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", '·b" e "e" do 
parágrafo único do Art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às contn'buições instituídas a titulo de 
substituição e às contribuições devidas, por leL a terceiros, inclusive inscritas em divida ativa do Instituto 
Nacional do Seguro Social e da União, por ela administradas. 

10.2.4 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. mediante a 
apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. 

10.2.5 - Declaração da interessada de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalh.o, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIll do art. 7º da Constituição 
Federal. 

10.2.6 - Declaração da interessada de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e às condições do TR. 

10.2.7 - Declaração de Nada Consta em relação ao impedimento de licitar, emitida pelo Ministério do 
Planejamento,Desenvolvímemo e Gestão. 

10.2.8 - Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tn'bunal de Contas da União (http://cenidQes
apf.apps.tcu.gov.br). 

10.2.9- Cenificado de Regularidade junto ao FGTS (CRF)-art. 2" da Lei n" 9.012, de I 995. 

10.2.10 - Consulta ao Cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal (CADIN) -
art. 6°, III, da Lei 10.522, de 2002, e acórdão na ADI nº 1.454/DF. 

10.3 - Qualificação Técnica 

10.3.1 - A Interessada deverá apresentar sua proposta, que deverá contemplar as características do seu 
Sistema de Consignações, em confonnidade com as características requeridas neste Termo de Referência. 

10.3.2 -A Interessada deverá apresentar uma declaração informando quais os itens do Anexo I são atendidos 
e quais não são atendidos. 

l 0.3.3 - A Interessada deverá apresentar uma descrição funcional do sistema, em modelo a critério da 
interessada, com nível de detalhamento adequado para demonstração dos recursos do mesmo. 

10.3.4 - A Interessada deverá apresentar uma declaração de comprovação do atendimento aos requisitos 
estabelecidos na parte de Infraestrutura e Segurança do Sistema do Anexo I deste TR. 

11. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DA COMOD.A.:'ITE 

11.1 - Somente participarão da fàse de pontuação as Interessadas que forem habilitadas, de acordo com os 
Critérios de Habilitação estabelecidos no item 1 O deste TR. 

13 

/ I {:,;, / ur ff /)-)/// 
Y)'I)" ~ \. 



------.- --

11.2 - As Interessadas que tiverem suas propostas aprovadas realizarão uma Prova de Conceito, por meio da 
apresentação de uma descrição funcional do seu Sistema de Consignações, de acordo com o estabelecido no 
Anexo I deste TR. 

11.2.1 - Descrição funcional do sistema, em modelo a critério da interessada, com nível de detalhamento 
adequado para demonstração dos recui:,;os do mesmo. 

11.2.2 • Comprovação do atendimento aos requisitos estabelecidos na parte de Infraestrutura e Segurança do 
Sistema do Anexo I deste TR. 

11.3 - Será selecionada para celebrar o contrato de Comodato a lnteressada que apresentar o Sistema de 
Consignações que obtiver a maior pontuação técnica, de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo I 
desteTR 

11.4 • A lnteressada deverá apresentar Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Administração Pública 
(Federal, Estadual e Municipal) e/ou Instituição Privada, certificando a eficiência e pleno atendimento do 
sistema nos processos de consignação dos mesmos, conforme especificação contida no Anexo !deste TR.Não 
serão aceitos para fins comprovação atestados emitidos por entidades Consígnatárias. 

11.5 - A Interessada deverá apresentar comprovação de que possui a Certificação de Segurança da 
lnforrnação ISO ou similar, conforme especificação contida no Anexo I deste TR. 

11.6 - A Interessada deverá apresentar comprovação de que possui a Certificação de Gestão da Qualidade e 
padronização dos processos ISO ou similar, conforme especificação contida no Anexo Ideste TR. 

11. 7 -A fàlsa declaração ou a não apresentação da documentação comprobatória quando solicitada implicará 
a abertura de processo administrativo e a consequente aplicação das sanções cabíveis. 

U.8 - As propostas serão analisadas por urna Comissão de Avaliação e Seleção, estabelecida pela PAPEM, 
que analisará as documentações e validará as que estiverem de acordo com o estabelecido neste TR. As 
Interessadas que tiverem suas propostas validadas serão convocadas para realizar urna Prova de Conceito, em 
data e local a serem definidos pela referida Comissão. Após a realização da Prova de Conceito, a Comissão 
de Avaliação e Seleção atnbuirá a pontuação técnica, de acordo com o grau de ateudimento aos requisitos 
estabelecidos no Anexo L 

11.9 . As lnteressadas convocadas para a Prova de Conceito receberão, via e-mail, as infonnações que 
deverão ser utilizadas na ocasião, tais corno arquivos de teste, identificação de Consignados. identificação de 
EC e identificação de rubricas. 

11.10 • A Prova de Conceito será realizada em data def"mida pela MB e terá duração de, no máximo, 3 (três) 
dias úteis para cada Interessada, no período de 9 às 12h e 13 às 16h. A Prova de Conceito consistira de uma 
apresentação do sistema on-line, via Intemet,onde a lnteressada demonstrará o funcionamento do sistema e o 
atendimento aos requisitos pontuáveis (Anexo I deste TR) para os quais respondeu positivamente. 

11.10.l - É vedada a apresentação do sistema off-1 ine. 

11.10.2 • A interessada durante a Prova de Conceito deverá seguir o roteiro e ordem estabelecidos no Anexo 
I deste TR, ou seja, a apresentação deverá seguir a ordem numérica estabelecida no Anexo I. Dessa forma, 
caso a participante não apresente um item ou não consiga finalizar a exposição deste item, não poderà 
retomar a Prova pelo item não apresentado, ou pular e apresentar fora da ordem estabelecida no Anexo L 
Nestes casos, o item será considerado não atendido e a pontuação zerada.Será computado corno item não 
atendido todos os casos idênticos ou semelhantes aos citados. 

11.10.3 · O item que já constou em ata como não atendido/não apresentado, não poderá ser fruto de nova 
apresentação. 

.··~ 

~ 
11.10.4 · É vedado o desenvolvimento de qualquer requisito durante a Prova de Conceito, a exemplo de ~·· 
parametrizações de relatórios, planilhas e demais funcionalidades ao longo da Prova de Conceito. ),( / 

11.10.S • Durante a Prova de Conceito serão feitos questionamentos à Interessada permitindo a verificação// ~ 
dos requisitos constantes no TR. ~-
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l 1.ll - A ordem de apresentação da Prova de Conceito será feita de acordo com a data e hora de protocolo 
da proposta para a Comissão de Avaliação e Seleção, iniciando pela primeira até a última proposta 
protocolada. 

11.12 - Ao final de cada apresentação, a Comissão de Avaliação e Seleção elaborará um parecer com a 
pontuação obtida pelo sistema apresentado. Os pareceres com as pontuações e os docrnnentos produzidos 
durante a seleção serão divulgados no site da PAPEM, após a apresentação de todos os particípantes,com a 
comunicação às Interessadas por meio de e-mail.A pontuação de cada item será considerada em sua 
totalidade no caso de plena conformidade com o requisito estabelecido. Caso a conformidade seja apenas 
parcial, será concedida 50% ( cinquenta por cento) da pontuação do item e caso não haja conformidade 
alguma com o requisito, será atribuída a pontuação zero. 

11.13 - Após as apresentações e a avaliação de eventuais recursos, a Comissão de Avaliação e Seleção 
divulgará no site da PAPEM a pontuação final obtida por cada Sistema de Consignações proposto. 

11.14 - Qualquer lnteressada poderá acompanhar a realização das Provas de Conceito, sendo permitida a 
manifestação apenas por escrito, em até 2 dias úteis após a emissão do parecer da Comissão de Avaliação e 
Seleção. 

11.15 - Caso sejam apresentados Sistemas de Consignação que apresentem caracteristicas adicionais, além 
das estabelecidas neste TR, as mesmas não serão consideradas para efeito de pontuação. 

11.16 - A Interessada que tiver o Sistema de Consignações com mais pontos ao final da avaliação da 
Comissão de Avaliação e Seleção será a selecionada para firmar o contrato de Comodato, nos termos e 
condições estabelecidos no presente TR 

11.17 - O critério de desempate para os sistemas que obtive_rem a mesma pontuação total será a que possuir 
maior quantidade de Consignados (Militares, Veteranos, Pensionistas, Servidores, Aposentados e 
Empregados) vinculados em sua base de dados, somando-se os quantitativos dos três níveis da 
Administração Pública (Federal, Estadual e Municipal) com o da iniciativa privada. 

12 -DA APROVAÇÃO 

Anexos: 

Anexo I - Especificação técnica e funcional do Sistema de Consignações; 

Anexo II -Layout dos arquivos para interação com o SISPAG2 e núgração de dados; e 

Anexo III-Acordo de Nível de Serviço. 
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PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA 

ANEXOI 

Especificação técnica e funcional do Sistema de Consignações 

FUNCIONALIDADES DO SISTEMA 
1 POJ\'TUAÇÃO 
1 

l\:IÁXIMA 
1. Gestão completa do fluxo de consignações via plataforma web (Firefox, 

Chrome, Edge), integrando Gestor, Entidades Consignatárias (EC), 10 
Consi=dos e Organizações Militares (OM). 

2. Recursos de acessibilidade para Portador de Necessidade Especial (PNE), 1 
conforme regulamentação do Decreto nº 5296, de 02 de dezembro de 2004, 
com recursos tecnológicos para deficientes visuais navegarem em toda a 20 
plataforma. O módulo deverá ser acessível e configurado para o usuário de 
tipo Gestor, OM, Entidade Consilmatária e Consi!mado. 

3. Permitir divulgação de avisos sobre o sistema, bem como sobre 
consignações, com possibilidade de download de arqmvos pelos 1 10 
Consionados, EC e Onrnnizacões Militares. 

4. Permitir configuração e parametrização do sistema, com definição das taxas 
máximas do Custo Efetivo Total (CET), limite de tempo de aprovação de 30 
wna Pré-reserva de margem, definição máxima do número de prestações 
oara cada tino de modalidade. 

5. Permitir parametrização e processamento específico para cada modalidade de 
consignações ( empréstimo, financiamentos, seguros, previdência, 20 
mensalidades, descontos internos da MB, entre outros), inclusive com as que 
oneram oor oercentual ( cuios valores não são fixos). 

6. Parametrização de restrição de acesso por endereço 1P e por endereço de 
10 

acesso - DNS (servic.o de nomes da rede), oara oerfil e oara usuários. 
7. Parametrização de prazo de bloqueio automático por inatividade que terá o 

10 
prazo definido pelo Gestor. 

8. Parametrização de quantidade máxima de tentativas de acessos sem sucesso 20 
ao sistema, que será definida pelo Gestor. 

9. Parametrização de limite de reutilização de senhas que terá o limite definido 10 
oelo Gestor. 

10. Parametrização de prazo para a expiração da senha dos usuários, exigindo a 
10 

alterá-la, que terá o prazo definido pelo Gestor. 1 

11. Parametrização para definir exigência ou não de cadastro de e-mail e telefone 10 
oara os usuários de Entidades Consignatárias e Correspondente. 

12. Ferramentas de auditoria com rastreamento de operações (trilha de auditoria) 30 
em temoo real da ocorrência. 

13. Parametrização para definir qualquer tipo de operação como sensível,como 
exemplo, operações de Desbloquear Usuário quando o bloqueio for realizado 

40 
pelo Gestor, Editar 1P do usuário, Liquidar Consignação, Liquidar Parcela, 
Cancelar Consignacão, reverter Liquidaçãode Consümação, Reajustar 
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Contrato, Reativar Contrato. 
14. Parametrização para exigir validação de dados bancários do Consignado na 

averbação de um novo contrato. O sistema deverá validar os dados bancários 
do militar ( código do banco, número da agência e da conta cadastrada no 10 
sistema de folha de pagamento da PAPEM que são informados no Arquivo 
de Margem Consi!!llável). 

15. Geração de código de autorização individual para averbação da consignação , 
pela EC no sistema ( código único). A validade deverá ser parametrizada de 
acordo com a necessidade do Gestor e o código será utilizado para uma única 40 
operação, perdendo a validade após o uso. A critério do Gestor, esse código 
deverá ser parametrizado para utilizar ou não em cada modalidade de 
consignações. 

16. Permitir Portabilidade de Margem Consignável com navegação entre as ?O 
consi<macões envolvidas no processo. -

17. Instalação de dispositivos fisicos (TOTEM) com impressora e câmera, com a 
possibilidade da aplicação intuitiva do sistema de consignações integrado, 
para que o próprio Consignado faça o seu cadastramento de e-mail, gere seu 
código único e consulte as suas consignações. O sistema deverá possuir 
parametrização de acesso à aplicação do TOTEM por categoria do 
Consignado e Posto de Atendimento. 

18. Esses TOTEM são instalados em locais de grande circulação de 
Consignados. Hoje, existem dois TOTEM instalados no Serviço de 
Veteranos e Pensionistas da Marinha (SVPM), um de uso geral e outro para 50 
pessoas com necessidades especiais e idosos e mais um na Base de 1 
Abastecimento da Marinha no Rio de Janeiro (BAMRJ). Esses TOTEM são I 
operados presencialmente por conta da Comodante, sendo aquisição dos , 
TOTEM, suporte técnico, materiais de apoio, instalação, manutenção e 
recursos humanos, por conta da Comodante. A cada quatro anos poderá ser 
aberto mais um posto de atendimento com TOTEM, em uma OM de grande 
circulação de Consignados, a ser indicada pelo Gestor. As custas de 
instalação, manutenção e operação desses novos TOTEM, também serão por 
conta da Comodante. 

19. Permitir Leilão Reverso para que o Consignado solicite oferta para as 
Entidades Consignatárias para contratação de empréstimos. O sistema deverá 
permitir parametrização que serão defmidas pelo Gestor. de tempo de 
duração do leilão, de limites de horários para as Entidades Consignatárias 
realizarem ofertas/lances e de prazo para o Consignado efetivar a contratação 
após o encerramento do leilão. 

18.l O Leilão Reversoé um módulo no qual o consignado disponibiliza às 40 
EC a sua necessidade de crédito, que após o conhecimento dessa informação 
podem oferecer lances sucessivos da taxas do Custo Efetivo Total (CET) 
menores às inicialmente ofertadas. 
18.2 O usuário ao realizar a simulação de empréstimo consignado, poderá ao 
término da simulação, caso não deseje fazer a contratação pelo método 
convencional, continuar no sistema e abrir negociação por intermédio do 
módulo Leilão Reverso, pelo prazo de 48h úteis. Ao definir o valor total 
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destjado ou o valor da prestação que pretende contratar (um ou outro), mais 
o número de parcelas (obrigatório), que atualmente está limitada a 72, esses 
dados serão disponibilizados às Entidades Consignatárías (EC) para o início 
do Leilão. A partir desse momento, o valor inicial da prestação ficará 
previamente reservado para esse fun (Reserva de Margem) e as EC estarão 
aptas a oferecerem, nas 48horas úteis seguintes à abertura do certame, lances 
com taxas do CET, começando da menor taxa obtida por ocasião da 
simulação realizada no início do processo. 
18.3 Durante esse processo, as EC poderão melhorar as suas propostas, por 
intermédio de lances sucessivos, que serão disponibilizados, de forma 
automática. 
A fim de preservar a isonomia entre as EC, estas não saberão com quem 
estão concorrendo e será visualizado pelos Consignados, apenas, os dados 
financeiros do empréstimo e o valor de cada lance de taxa oferecida. A EC 
vencedora somente será identificada no encerramento do certame. 
Vence o Leilão a EC que ofertara menor taxa do CET. 

' 20. Aplicativos Mobile para Consignados (IOS e Android), disponível para 10 
download nas lojas da Aoole e do Google, com as funcionalidades do Portal. 

TOTAL 400 

CAPACIDADESDO GESTORDA FOLHA 
21. Gerir o fluxo de consignações com suas respectivas 

capacidades/fimcionalidades em Portal de acesso com utilização de usuário, ]0 
senha e funcão crmtcha no loein. 

22. Consultar e editar (inclusão, alteração e exclusão) os dados cadastrais de 
Consignado, contendo no mínimo os seguintes dados: nome, data de 
nascimento, campo para alteração das margens consignáveis, CPF e 10 
matrícula do usuário, campo para cadastramento de e-mail e data de 
admissão. 

23. Efetuar bloqueio e desbloqueio da matricula do Consignado de operações por 
modalidade, por rubrica e EC, com campo para registro do motivo e 30 
descricão de justificativa. 

24. Efetuar bloqueio e desbloqueio do usuário Consignado para acesso ao 10 
sistema. i 

25. Realizar consulta e edição do tipo de Margem para visualização no Portal. 
Além da margem disponível, que contempla os descontos obrigatórios e 
facultativos, o sistema deverá apresentar também a margem para 20 
empréstimo, que limita os descontos de empréstimo consignados a 30%, para 
atender determinacões iudiciaís. 

26. Realizar consulta do valor da margem consignável do Consignado, com seu 40 
histórico de mamem, extrato de utilização e variação da margem. 

21. Consultar o histórico das consignações do Consignado (ativas e inativas), 
com informações mínimas de matrícula, CPF, nome, EC, rubrica, 30 
modalidade de desconto, data-hora da inclusão, a modalidade de desconto 

1 
( empréstimo ou mensalidade por exemplo), valor da oarcela, número de 1 
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prestações, número de parcelas pagas, situação atual do contrato e a margem 1 
disnnnível do Consignado. ! 

28s Consultar a linha do histórico individualizado de cada desconto, por ! 
Consignado, com informações do número de autorização do desconto; data-
hora da reserva; matrícula, nome, CPF e categoria do Consignado; 
identificação da EC; modalidade de desconto ( empréstimo ou mensalidade 
por exemplo); rubrica composta de 5 dígitos, mais dois dígitos, que 
representam o índice (número sequencial de cada desconto); valor da 
prestação original e valor em folha; número de prestações original e em 
folha, data inicial e fmal do contrato na folha de pagamento, número de 
parcelas pagas, valor financiado e Valor Líquido Liberado (VLL) ao militar; 

40 
dados bancários do Consignado para depósito do VLL; CET mensal e anual 
contratados; saldo devedor; nome do usuário responsável pelo lançamento no 
Sistema. Deverá apresentar, ainda, histórico das movimentações ocorridas 
durante a vigência do lançamento do desconto no sistema, contendo a data-
hora do comando realizado; o usuário responsável; descrição do comando 
realizado e sua descrição. A consulta, também deverá informar o histórico de 
descontos das parcelas; contendo o número de parcelas; a data de desconto; o 
valor descontado ou não na folha; a situação se foi ou não acatado na folha; a ' 
data do retorno da folha, observacões, entre outros. 

29. Transferir uma ou mais consignações de uma matricula para outra do mesmo 
Consignado, com registro de ocorrência automática em cada consignação. As 30 
margens de ambas matriculas deverão ser atualizadas. 

30. Consultar e editar (incluir, alterar e excluir) os dados cadastrais do Gestor, 
OM, das Entidades Consignatárias e Correspondentes. O acesso dos usuários ! 10 
cadastrados deverá ser restrito às funcionalidades do seu nível de acesso. 1 

31. Cadastrar usuário e senha para OM com nível de acesso restrito às suas 20 
funcionalidades, como exemplo, cadastramento de e-mail do militar. 

32. Cadastrar e-mail para o Consignado com preenchimento obrigatório de 30 
ocorrência para cadastramento de e-mail. 

33. Efetuar bloqueio e desbloqueio das Entidades Consignatárías el 
10 

Correspondentes. 
33. Controlar a manutenção e exclusão dos perfis de acesso dos usuários do 

Gestor, EC, Correspondentes, sendo possível cadastrar diversos perfis de 10 
diferentes níveis de acesso. 

34. Bloquear e desbloquear perfis de acesso, consequentemente, com bloqueio e 20 
desbloQueio de acesso dos usuários associados a estes perfis. 

35. Controlar os usuários cadastrados para o Gestor, OM, EC e Correspondentes, 
com as operações de criação, exclusão, alteração, bloqueio e desbloqueio do 10 
usuário e edição de seus dados cadastrais. 

36. Gerar senha quando necessário para usuários do Gestor, OM, EC e 10 
Corresoondentes. 

37. Cadastrar e Editar (inclusão, alteração e exclusão) modalidade específica de 
consignação como exemplo empréstimo, mensalidades (inclusive as que 20 
oneram com mensalidade oor oercentual), orevidência, seguros entre outros. 

i{')1Y} 
38. Consultar e editar caso necessário, as rubricas de desconto oor modalidade, 30 
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assim como o seu bloqueio e desbloqueio da rubrica no sistema para todns os i 
Consionados. 1 

39. Consultar ranking das taxas atuais cadastradas para os prazos das Entidades 1 
Consi<matárias ! 20 

40. Incluir ou alterar contratos de um determinado Consignado simultaneamente, i 

para adequar o valor total de suas parcelas a um novo valor, determinado 
judicialmente ou por ordem de necessidade administrativa. Os novos valores 
dos contratos deverão ser proporcionais ao percentual que cada um 40 
representava no valor total antes da alteração. Os prazos deverão ser 
ajustados proporcionalmente para que os contratos continuem contemplando . 
o total do capital devido de cada um. 

41. Optar por enviar mensagem de e-mail através do sistema para as Entidades 
Consignatárias quando houver alterações de seus contratos realizados pelo 10 
gestor. 

42. Realizar a reserva de valores para consignação em folha de pagamento, 
respeitando os limites de prazo, valor, CET e todas as regras defmidas. Ao 
efetivar a reserva, o contrato originado no sistema deverá acrescentar em 30 
tempo real dois dígitos de número sequencial (índíce) no final do número da 
rubrica (de 5 dígitos) de cada contrato. 

43. Liquidar consignação de forma individual com preenchimento obrigatório de 30 
motivo e texto de iustificativa. 

44. Reverter aliquidação de consignação, de forma individual, com 
preenchimento obrigatório de motivo e texto de justificativa. O sistema não 30 
deverá permitir a «reversão da exclusão" da consignação que já foi 
disoonibilizada oara a folha através do sistema. 

45. Realizar aliquidação(baixa) de parcelas rejeitadas, com registro do motivo da 30 
baixa com opção para descrever texto de iustificativa. 

46. Alterar consignação individual para ajuste de prazo ou valor, sem gerar novo 10 
contrato. 

47. Alterar manualmente múltiplas consignações ativas em uma única operação 
do mesmo Consignado, para adequar o valor total de um conjunto de 
contratos ao valor determinado por decisão judicial. Os valores deverão ser 30 
adequados/distribuídos de forma automática, proporcionalmente ao 
percentual que o contrato reoresenta antes da alt,,,..,u,ão. 

48. Duplicar parcela individualmente ou em conjunto, de modo que insira de 
forma automática uma nova consignação, de uma prestação apenas, com 
valor igual ao informado pelo Gestor ou igual ao valor original multiplicado 30 
por um fator determinado pelo Gestor. As demais informações da nova 
consignação de uma parcela permanecem os mesmos da consignação 
orie:inal .. 

49. Gerar validação para Duplicação de Parcela, de acordo com os valores 
informados pelo Gestor com informações de quais consignações serão 20 
alteradas e ouais a oneracão não será oermitida. 

50. Aplicar reajuste em lote das consignações de valor real e percentual por 
modalidade de mensalidade, seguro, previdência e outras que forem 30 
necessárias. 

/(/IY 
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51. Realizar importação de arquivo de lote para operações de Inclusão, de 1 30 ' Alteracão e de Exclusão de consionacões. ' 1 

52. Suspender desconto de detenninado contrato, para cumprimento de decisão ' 
judicial ou necessidade administrativa ( com opção para liberação ou não de 
margem), com preenchimento obrigatório do motivo e campo de texto para 30 
justificativa. Para contrato com reserva de margem. a margem fica , 
automaticamente bloqueada para que não seja utilizada em novas operações. 
O desconto susoenso pelo Gestor não deve ser reativado pelo usuário de EC. 

53. Registrar motivo de operação para as suspensões de contratos, judiciais ou 20 
não, com camoo oara descrever um texto de justificativa. 

54. Reativar o desconto com obrigatoriedade de preenchimento do campo do 20 
motivo da ooeracão e texto de iustificativa. 

55. Inserir registro manual e individual de ocorrência em uma consignação, sem 
necessidade de ação realizada no contrato. A ocorrência deverá ter descrição 20 
de texto, tipo de ocorrência, data, usuário e IP de acesso utilizado na 
operru,ão. 

56. Possibilidade de executar operação definida previamente pelo Gestor como 
sensível, com exigência de utilização de senha TOTP ( Tíme-based-one-time 
passwordAlgorithm), como os gerados pelo Google Authenticator. A 50 
operação definida como sensível deverá ter a possibilidade de ser 
aprovadano momento da operação e também posteriormente, através de 
login e senha de outro usuário com oerfil oara tal anrovação. 

õl. Consultar as operações sensíveis que aguardam aprovação. As operações 40 
sensíveis serão definidas oelo Gestor. 1 

58. Possibilidade de aprovar ou reprovar uma ou mais operações, selecionando 
em tela, das que estão aguardando aprovação, e que serão previamente 
definidas como sensíveis pelo Gestor. A aprovação deverá exigir utilização 

1 
de senha TOTP (Time-based-one-time passwordAlgoríthm), como os 

50 

gerados pelo Google Authenticator e utilização de perfil autorizado para tal 
aprovação. 

59. Anexar documentos nas consignações registradas no sistema. 10 
60. Acessar os contratos e documentos digitalizados nas consignações que foram 20 

inseridos oor aualouer usuário. 
61. Acompanhar o processo de portabilidade de contratos com possibilidade de 

navegação nos contratos envolvidos, entre o contrato de origem e o 10 
recorrente da oortabilidade. 

62. Acompanhar todos os registros de Leilão com informações de data de 
abertura, data de fechamento, tempo do leilão aberto, lotação inserida pelo 
Consignado, valores, prazos, Perfil Positivo Preliminar (faixa de pontuação 30 
que indica o perftl do tomador de crédito, baseado no seu histórico financeiro 
de consilmacões ), nrooostas. 

63. Consultar os contratos renegociados com possibilidade de navegação entre o 10 
contrato de ori2em e o recorrente da rene2ociacão. 

64. Gerar relatório de comprometimento de margem por modalidade de 10 
desconto. 

t(lff 

65. Gerar relatório de ações e operações efetuadas pelos usuários do sistema. 30 

Página 8 de 23 



66. Gerar relatório analítico de movimento financeiro por EC, por modalidade de 
descontos acatados ou não na folha, contendo as parcelas acatadas e lO 

reieitadas na folha com os resoectivos motivos de reieidio. 
õl. Gerar relatório sintético de movimento financeiro por EC, por modalidade de 

descontos acatados ou não na folha, contendo as parcelas acatadas e 10 
rejeitadas na folha com os resoectivos motivos de reieição. 

68. Gerar relatórios de inadimplências. 20 
69. Gerar relatório gerencial para auxiliar a tomada de decisão. 20 
70. Gerar relatórios de dados cadastrais atualizados das Entidades 

Consignatárias, categoria de cada uma e o status no sistema - ativa ou 10 
inativa. 

71. Gerar relatório de auditoria contendo os logs das ocorrências de operações 30 
realizadas em um determinado neriodo, entre outros filtros. 

72. Gerar relatório de Auditoria de todas as operações previamente definidas 30 
como sensíveis oelo Gestor. com definicão do oeríodo. ! 

73. Gerar relatório de rubricas cadastradas. 10 
74. Gerar relatório de conferência dos dados cadastrais dos usuários do sistema 10 

nodendo filtrar por Gestor, EC, OM e status do usuário. 
75. Gerar relatório de Ranking das taxas do CET praticadas pelas Entidades 20 

Consilmatárias., exibindo os valores médio, mínimo e máximo das taxas. 
76. Gerar relatório de Pagamento no Exterior por período de lançamento com !O 

informacão de rubrica específica. 
77. Gerar relatórios de descontos incluídos, alterados, suspensos ou excluídos 20 

por decisão judicial. 
78. Gerar relatório analítico com todas as reservas realizadas por período, por 

EC, contendo as seguintes informações: Consignado, OM do Consignado, 20 
Entidade Consignatãria, natureza da consignação, prazo, valor total, valor da 
parcela. 

79. Gerar relatório sintético das consignações realizadas por período, por EC, 
contendo as seguintes informações: registros por natureza da consignação, : ]O 

por OM, valor total geral, valor total da parcela. 1 

ao. Gerar relatório de operações realizadas via TOTEM. 30 
81. Acessar relatório de Integração Geral (resultado de processamento da folha). ]O 

82. Acessar relatório de integração por Entidade Consignatária (resultado de 10 
nrocessamento da folha). 

83. Comunicar, via mensagem com as Entidades Consignatãrias, Organizações 10 
Militares e Consí,mrulo, com oncão de anexar arquivos para o destinatário. 

84. Disponibilizar arquivos diversos em área destinada à arquivos, para serem 
acessados e baixados pelos usuários do sistema de Gestor, Suporte da 10 
Comodante, OM, Entidade Consi<matária. 

85. Acessar área para download de arquivos disponibilizados no sistema. 10 
86. Publicar mensagens de aviso no sistema para visualização dos diversos 

níveis de acesso ao sistema (OM, EC, Consignado), separadamente, com 20 
oocão de divulgar o aviso por e-mail através do sistema. 1 

1 

:(!1/Yr 
87. Acessar o manual de ajuda com opção para leitura e também download. 1 10 
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88. Acessar módulo de orientação online das funcionalidades do sistema e de 10 
Penruntas Freauentes dentro do Portal. 

89. Realizar alteração da sua senha de acesso dentro do Portal. !O 

90. Solicitar recuperação de senha com envio de link para o e-mail cadastrado do 
usuário, exigindo CPF e dispositivo de segurança captcha CPF na tela de 20 
recuoernc,ão de senha. 

TOTAL 1460 

CAP ACIDADESDO CONSIGNADO 
91. O acesso às informações do Portal do Consignado só deverá ser possível 

para cada Consignado que possuir seu usuário/matrícula, senha de acesso ao 10 
sistema e funcão cnntcha no loPin. 

92. Consultar o valor da sua margem consignável. 10 
93. Consultar seus contratos registrados no sistema, com as informações 20 

relativas a cada lancamento mensal. 
94. Consultar Dados Cadastrais contendo no mínimo os seguintes dados: nome, 10 

data de nascimento, e-mail, dados bancários, OM e categoria do Consümado. 
95. Acessar os contratos e documentos digitalizados nas suas consignações. 20 
96. Consultar relação de serviços e modalidades bloqueadas para o Consignado. 20 
97. Solicitar senhas pessoais e de uso único ( código único) através do Portal, 

para utilização nas validações de operações, para que não seja necessário 20 
informar sua senha pessoal de acesso ao Portal. 

98. Receber o código único (senha pessoal de uso único) através de e-mail 20 
nreviamente cadastrado. O código não deverá ser exibido na tela do sistema. 

99. Gerar múltiplas senhas pessoais e de uso único ( código único) até atingir o 20 
limite diário nor Consi!!:nado oue será defuúdo nelo Gestor. 

100. Realizar a simulação de empréstimo informando valor do empréstimo, prazo, 
com visualização do ranking das taxas máximas do Custo Efetivo Total , 20 
(CET) praticadas pelas Entidades Consignatárias, com alerta da taxa mais 
atrativa do ranking Para selecão da melhor taxa. 

101. Cancelar uma solicitação (pré-reserva) de contrato, feita pelo Portal, que 20 
ainda não foi confirmada pela Entidade Consümatária. 

102. Realizar a pré-reserva referente à simulação efetuada. No entanto, a efetiva 
concretização só deverá acontecer na presença do Consignado junto à 
Entidade Consignatária escolhida para inserir sua senha individual de uso 
único, e formalizar assinatura do contrato. A validade da senha deverá . 30 
obedecer ao prazo que será definido pelo gestor, perdendo a validade após o 1 

uso. Ao efetivar a reserva, o contrato originado no sistema deverá ' 
acrescentar em tempo real dois dígitos de número sequencial (índice) no 
final do número da rubrica de cada contrato. 

103. Informar o local para assinatura do contrato no momento da 
simulação/solicitação da consignação, a fim de informar à Entidade 10 
Consignatária o Município/Estado de lotação que precisa formalizar a ttfY 
operação. 
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104. Solicitar e visualizar saldo do contrato para simulação da quitação total ou 1 

parcial. O valor estimado pelo sistema deverá ser atualizado a cada 20 
solicitação do Consiimado. 

105. Comunicar com a Entidade Consignatária via mensagem através do sistema. 20 
106. Acessar as mensagens e arquivos das mensagens recebidas pelo Gestor e 30 

Entidades Consionatárias através do sistema. 
107. Receber atualização do status da consignação, viaPortal de acesso e por e- 10 

maiL 
108. Iniciar leilão reverso através da simulação de empréstimo e reserva de 

margem, com solicitação de ofertas para as Entidades Consignatárias, sem 
opção de selecionar a EC. O Leilão deverá ser iniciado com a menor taxa do 30 
CET demonstrada no ranking com participação facultativa de todas as 
Entidades Consi2natárias ativas do rankimr. 

109. Acessar área para acompanhar o status do leilão até o encerramento 
automático, sem opção para interromper o leilão ou aprovar alguma 
proposta. Caso não haja oferta para o leilão e o tempo do leilão expirar, a 30 
margem deverá ser liberada para o Consignado automaticamente após o 
encerramento do leilão. 

110. Visualizar as ofertas em tempo real realizadas durante o período do leilão, 20 
sem exibição/identificação da Entidade Consignatária. 

111. Manifestar interesse em informar dados de contato para Entidade 20 
Consi<matária ganhadora, a fim de efetivar a proposta do leilão. 

112. Receber notificação após o encerramento do leilão, sobre a Entidade 
Consignatária ganhadora, com a melhor proposta para a solicitação de 30 
empréstimo. 

113. Receber automaticamente por e-mail após o encerramento do leilão, um 
código único para inserir na efetivação do empréstimo realizado através do 
leilão. A contratação de empréstimo através de leilão só deverá ser efetivada 
mediante utilização do código único. Caso o empréstimo não seja efetivado 20 
dentro de prazo configurado no sistema que será definido pelo Gestor, a 
proposta será cancelada automaticamente e a margem liberada para o i 

Consirnado. 
114. Acessar o manual de ajuda do Consignado dentro do Portal, orientação 

online e módulo de Perguntas Frequentes relacionadas às fimcionalidades do 1 10 
Consionado. 1 

115. Realizar alteração da sua senha de acesso dentro do Portal. 1 10 
116. Solicitar auto desbloqueio, com dispositivo de segurança captcha na tela de 

auto desbloqueio. O auto desbloqueio não deverá ser permitido caso o 20 
usuário esteia bloqueado manualmente pelo Gestor. 

117. Solicitar recuperação de senha com envio de link para o e-mail cadastrado 
do usuário, exigindo CPF e dispositivo de segurança captcha na tela de 20 
recuperação de senha. 

118. Acessar aplicativo (10S e Android) para realização de consultas de margem 
consignável, dados pessoais, status das consignações, simulações de 30 
empréstimos, solicitação de senha de uso único ( código único), leilão l1f!Y 
reverso. 
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119. Módulo TOTEM - Acessar aplicação e suas funcionalidades com matrícula 10 
e a mesma senha de acesso ao Portal de consi<macões do Consionado. 

120. Módulo TOTEM - Realizar a simulação de empréstimos com visualização 
do ranking das taxas máximas do Custo Efetivo Total (CET) praticadas pelas 10 
Entidades Consignatárias, com opção para realizar a pré-reserva referente a 
simula"~º efetuada. 

121. Módulo TOTEM - Realizar a pré-reserva referente à simulação efetuada. 10 
122. Módulo TOTEM - Consultar seus contratos registrados no sistema com os 30 

detalhes do lanMrnento. 
123. Módulo TOTEM - Consultar o valor da sua margem consignável. 10 
124. Módulo TOTEM - Cancelar uma solicitação (pré-reserva) de contrato 

realizada pelo Consignado que ainda não foi confirmada pela Entidade 1 
Consio-n~tária. ! 

10 

125. Módulo TOTEM - Consultar Dados Cadastrais contendo nome, data de 1 20 
nascimento, OM e cateo-oria do Consi<rnado. 

126. Módulo TOTEM - Cadastrar seu e-mail com etapas de validações de dados 
pessoais, e mediante preenchimento de declaração física do Consignado e 
senha de confirmação pelo auxiliar do Terminal. Cada cadastro de e-mail. a 
aplicação deverá possibilitar inserir e gravar o número da declaração, que 
ficará vinculado à operação de cadastro de e-mail do Consignado. A 40 
tentativa de validação de dados pessoais deverá respeitar o limite que será / 
definido pelo Gestor. O número da declaração deverá ser único, ou seja, ! 

deverá ser consumido em uma única operação sem possibilidade de ser 
reutilizado em nova oneração de cadastro de e-mail ou outra. 

127. Módulo TOTEM - Gerar senha pessoal e de uso único com etapas de 
validações de dados pessoais e mediante preenchimento de declaração física 
do Consignado e senha de confirmação pelo auxiliar do Tetminal. O número 
do código único deverá ser impresso através do TOTEM, sem identificação 
do Consignado ou qualquer outra informação. Cada geração de código único, 
a aplicação deverá possibilitar inserir e gravar o número da declaração, que 40 
ficará vinculado a operação de emissão de código único. A quantidade de 
emissão de código único pelo TOTEM deverá respeitar o limite diário por 
matrícula do Consignado, ou seja, dentro do mesmo limite que será definido 
pelo Gestor. O número da declaração deve ser único, ou seja, deverá ser 
consumido em uma única operação sem possibilidade de ser reutilizado em 
nova on_,,.,.,..ão de emissão de código único ou outra. 

128. Módulo TOTEM - Acessar dados dos canais de atendimento de Suporte do 10 
Comodante. 

TOTAL 740 

Capacidade das Entidades Consignatárias 
129.Acessar o Portal de consignações com suas respectivas 10 

canacidades/funcionalidades, utilizando fomn, senha e funcão cantcha. 

130. Consultar o valor exato da margem do Consignado a partir da matricula com 20 
CPF, e digitação de senha individual de uso único do Consí!l:Ilado. 

/Y~V'Y 
,\ ' 
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131. Visualizar somente informações e valores referentes à sua Entidade 1 
Consignatária em qualquer consulta e relatório, resguardando o sigilo / 20 
financeiro dos envolvidos no processo por parte de outra EC. 

132. Efetuar a atualização dos dados cadastrais da Entidade Consígnatária no 10 
sistema ( cadastrar, alterar e excluir). 

133. Controlar os usuários cadastrados para a sua Entidade Consignatária e Í 
Correspondentes com as operações de criação, exclusão, alteração, bloqueio 
e desbloqueio do usuário e edição de seus dados cadastrais, sem permitir que 10 
uma EC visualize ou edite dados de outra EC. O acesso dos usuários 
cadastrados deve ser restrito às funcionalidades do seu nível de acesso. 1 

134. Controlar a manutenção e exclusão dos perfis de acesso dos usuários da sua 
Entidade Consignatária e Correspondentes, sendo possível cadastrar diversos 20 
perfis de diferentes níveis de acesso, sem permitir que uma EC visualize ou 
edite perfis de outra EC. 

135.Bloquear e desbloquear perfis de acesso da sua EC, consequentemente, com 1 20 
bloaueio e desbloaueio de acesso dos usuários associados a estes nerfis. 

136.Realizar a reserva de valores para consignação em folha de pagamento, 
respeitando os limites de prazo, valor, CET e todas as regras definidas pelo 20 
Gestor. 

137. Efetivar reserva de margem somente com utilização de senhas, individuais e 
de uso único. Este processo deverá gerar Autorização de Desconto para 20 
imoressão e formaliza,-,ão com assinatura do contrato nelo Consi<mado. 

138. Consultar o histórico das consignações do Consignado (ativas e inativas) 
referentes a sua EC, a partir da matricula e do CPF informado, com 
informações mínimas de nome, rubrica, modalidade de desconto, data-hora 30 
da inclusão, a modalidade de desconto (empréstimo ou mensalidade por 
exemplo), do valor da parcela, número de prestações, número de parcelas 
na,zas, situacão atual do contrato e a mamem disnonível do Consi!!llado. 

139.Anexar documentos nas consignações registradas no sistema. 10 
140.Renegociar contratos do Consignado, com opção de um ou mais contratos 

serem renegociados na mesma operação e a reconfiguração das informações 
necessárias como prazo, valor da parcela ( sendo que este jamais poderá ser 1 

superior ao valor da parcela acrescido da margem ainda disponível para ' 
outras operações). Os contratos renegociados deverão ser liquidados 20 
automaticamente e um novo contrato com as novas informações definidas 
será incluído respeitando o limite de margem disponível do Consignado. A 
efetivação da renegociação deverá ser realizada mediante inserção da senha 
individual de uso único nelo Consi!!llado. 

141. Consultar os contratos renegociados com possibilidade de navegação entre o 
10 

contrato de origem e o recorrente da rene,zociacão. 
142. Realizar exclusão de consignações com preenchimento obrigatório de motivo 30 

e texto de justificativa. 
143. Realizar a liquidação(baixa) de parcelas rejeitadas, com registro do motivo 30 

da baixa com onrão uara descrever texto de iustificativa. 
144.Realizar importação de arquivos de lote para operações de inclusão, de 20 

alteração e de exclusão de contratos. ?~JY 
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145. Solicitar Portabilidade de Contrato com inclusão de senha do Consignado 
nara visualizar contratos de outra consi<m~tária. 

146. Liqtridarcontrato associado à portabilidade, efetivando a reserva para a 
Entidade Consi211atária compradora. 

147.Acompanhar o processo de portabilidade de contratos. 
148. Inserir registro manual e individual de ocorrência em uma consignação, sem 

necessidade de ação realizada no contrato. A ocorrência deverá ter descrição 
de texto, tipo de ocorrência, data, usuário e IP de acesso utilizado na 
V ão. 

149.Enviar notificação para o Consignado através do sistema, sobre status da 
consi<mac,ão. 

150. Cadastrar as taxas do CET (Custo Efetivo Total) individualmente e em lote 
oara os prazos disponíveis aue serão definidos oelo Gestor. 

151.Suspender desconto de determinado contrato, para cumprimento de decisão 
judicial ou necessidade administrativa ( com opção de definir o bloqueio ou 
não de mare:em). 

152. lnformar motivo de operação para as suspensões de contratos, judiciais ou 
nãa, com a oncão para incluir um texto de justificativa. 

153.Alterar contrato para ajuste de prazo ou valor, sem gerar novo contrato, sem 
nermitír aumento de valor e o prazo para contrato. 1 

154.Aplicar reajuste em lote de valor real e percentual por modalidade de 
mensalidade, se1i:uro, nrevidência e outras aue forem necessàrias. 

155. Efetuar cadastro para receber notificações de leilão. 
156.Receber notificação a cada nova solicitação do Consignado para empréstimo 

através do leilão e ootar por participar ou não. 
157.Acessar área de solicitações de leilão em andamento. 
158. Visualizar dados do Consignado nos Leilões em andamento: Perfil Positivo 

Preliminar (faixa de pontuação que indica o perfil do tomador de crédito, 
baseado no seu histórico financeiro de consignações), Margem Livre, 
Posto/Graduação, Data de Nascimento e Lotação que deseja efetivar o 
emnréstimo. 

159. Visualizar valores das ofertas do leilão sem identificação da outra Entidade 
Consimatária ofertante. 

160. Registrar on-line e manualmente,uma ou mais ofertasde taxa do CET durante 1 

todo o oeríodo aue o leilão estiver aberto. 
161.Cadastrar valor de taxa mínimo para lance automático a cada nova oferta 

ree:istrada no sistema oor outra Entidade Consi,matáría. 
162.Acompanhar leilão de forma manual e automática, através de filtros de 

preferências. 
163.Receber notificação no final do leilão com informação da taxa do CET da 

oferta vencedora, caso tenha participado do leilão. A notificação não deverá 
constar identificação da Entidade Consi211atária vencedora. , 

164.Efetivar o empréstimo derivado do leilão com a senha individual de uso 
único do Consi<mado. 

165. Gerar relatório sintético e relatório analítico do Movimento Financeiro com 
informação de descontos acatados e reieitados na folha, com os respectivos 

20 

20 

10 

20 

10 

10 

30 

30 

10 

20 

10 

10 

20 
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20 
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10 

20 

20 

10 
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motivos de r<tlt!i_ção. 
166. Gerar relatório de acompanhamento das reservas, averbações e confirmações 

de averbações. 
167. Gerar relatório de conferência de dados cadastrais das correspondentes, com 

o status de cada uma no sistema - ativa ou inativa. 
168. Gerar relatório de conferência dos dados cadastrais dos usuários da Entidade 

Consignatária e seus correspondentes no sistema, por filtro de status do 
usuário. 

169. Gerar relatório analítico com todas as reservas realizadas por período, 
contendo as seguintes informações: Consignado, OM do Consignado, 
Entidade Consignatáría, natureza da consignação, prazo, valor total e valor I 
da-~ ' 

170. Gerar relatório sintético das consignações realizadas por periodo, contendo 
as seguintes informações: registros por natureza da consignação, por OM, 
valor total geral e valor total da parcela 

171.Acessar relatórios de retomo das consignações processadas pelo Gestor na 
folha. 

172.Comunicarcom o Consignado via mensagem através do sistema. 
173.Acessar as mensagens e arquivos das mensagens recebidas pelo Gestor 

através do sistema. 
174.i\ces_sar área de download. de arquivos gerai~disJJ_onibilizados no sistema. 
175.Acessar o manual de ajuda com opção para leitura e download. 
176.Acessar módulo de orientação on-line e de Perguntas Frequentes dentro do 

Portal. 
177.Realizar alteração da sua senha de acesso dentro do Portal. 
178. Solicitar recuperação de senha com envio de link para o e-mail cadastrado do 

usuário, exigindo CPF e dispositivo de segurança captcha na tela de 
recuperação de senha. 

1 
TOTAL l 

Infraestrutura e Segurança do Sistema 
177.Protocolo seguro (HTTPS) no tráfego das informações com criptografia 

mínima de 256bits. 
178.Certificação SSL 128bist; Certificado SSL EV (ExtendedValidation SSL) 

•a todos os módulos do sistema. 
179.Dispositivo captcha obrigatório na tela de login para todos os tipos de 

usuário do Portal (Gestor, OM, Entidade Consignatária e Consignado), com 
identificação de Portador de Necessidade Especial (PNE) para ajuste de 
áudio. 

180.Permitir parametrizar a autenticação de usuários em duas etapas através do 
login ( nome do usuário e senha devem ser digitados em páginas diferentes). 
Uma página para identificação do usuário, e a segunda para validação de 
senha. A parametrização deverá contemplar o usuário de tipo Gestor, OM, 
Entidade Consignatária e Consignado. 

181.Permitir configurar a exigência de certificado para o usuário Gestor e para 

1 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

20 

800 

10 

20 

20 

20 

10 

Página 15 de 23 



Entidades Consignatárias (tipo AI e A3), no mínimo, com validação do 
certificado no lo!!in. 

182.Dispositivo de captcha e validação do CPF na tela de recuperação de senha. 20 

183.Não pennitír acesso simultâneo ao Portal de um mesmo usuário. 20 

184.Exígir unicidade de e-mail no cadastro de usuários do Consignado. 20 
tss.Não permitir auto desbloqueio para o usuário militar que foi bloqueado 20 

manualmente pelo gestor. 
186.Permitir parametrização para exigir unicidade de CPF no cadastro de 

usuários de níveis de acesso distintos ( Gestor, OM, Entidade Consignatária e !O 
Consilmado). 

187.Exigir severidade na utilização de senha (mínimo de 10 dígitoscomletras, 10 
númerose caracteres esoeciaís). 

188.Bloquear acesso do usuário por inatividade de acordo com o prazo definido 10 
oelo Gestor. 

189.Bloquear acesso do usuário por excesso de tentativas de senha errada, de 20 
acordo com o limite definido pelo Gestor. 

190.Exígir troca de senha quando atingir o limite do tempo de acordo com o 10 
nrazo dermido pelo Gestor. 

191.Parametrização de limite de reutilização de senhas que terá a quantidade 
dermida pelo Gestor. A parametrização deve exigir que o usuário utilize uma 

!O 
nova senha na alteração, sem repetir senha antiga de acordo com o limite 
configurado. 

192.Exígência de login e senha de um segundo usuário { usuário diferente do que 
está operando no momento), para aprovar operações que o Gestor deverá 10 
defirnr como sensíveis. 1 

1 

193. Utilização de códigos de segurança para o usuário, a partir de um aplicativo 
que utilize um algoritmo baseado em tempo, TOTP (Time-basedOne-time 
PasswordA!gorithm). O código deverá ser informado ao executar operações 10 
sensíveis no sistema. Os tipos de operações sensíveis deverão ser 
parametrizados de acordo com a defirncão do Gestor. 

194.Exígência de cadastro de IP e/ou endereço de acesso (DNS) para perfis e 
para usnários de Gestor, OM, Entidade Consignatária e Correspondente, 10 
bloqueando o acesso ao sistema através de IP/endereços não cadastrados. 

195. "Tenno de Uso e de Responsabilidade", contendo regras sobre a utilização 
do sistema para todos os tipos de usuário concordar com o tenno de uso para 
continuar a utilização do sistema, com aceite obrigatório e realizado no 
primeiro acesso ao sistema. Caso o usuário não aceite, deverá ser 1 

20 redirecionado ao logout para que saía do sistema. O termo de uso e de 1 
1 

responsabilidade deverá ser apresentado ao acessar o sistema pela primeira 
vez e sempre que o termo sofrer alterações. O mesmo termo deverá ser 
acessado por todos os tipos de usnários (Gestor, OM, Entidade Consignatária 
e Consümado ). 

196.Regístro automático de log de ocorrências das operações realizadas no 
sistema para consulta em tempo real da ocorrência (trilhas de auditoria), · 

40 
informando data da inclusão/alteração/exclusão; número do contrato, nome, 
CPF, valor do contrato, valor e número de parcelas, usuário responsável, 11c/YY/ 

'\ { < 
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descrição da operação (inclusão, alteração ou exclusão de desconto) e IP de 
acesso utilizado oelo usuário re=onsável. 

197.Registro automático de imagens (fotos) dos militares através do TOTEM. O 
módulo da aplicação no TOTEM deverá impedir o avanço na utilização de 
cada funcionalidade, caso haja obstrução da captação de imagem ou o 
usuário não se posicione à frente do TOTEM para captar imagem. Os 40 
registros de imagens devem ficar vinculados ao log de operações realizadas 
no TOTEM, com o objetivo de identificação do usuário, por solicitação do 
Gestor. 

198.Manter controle de procedimentos de auditoria que deverão ser sempre 
mantidos por no mínimo 60 meses em disco, e por tempo indeterminado em 
fitas de backup feitos diariamente. As informações gravadas são: Data e 
Hora do evento auditado, Usuário e IP da máquina ou rede de onde o evento 40 
foi comandado, identificação de dispositivo. Para eventos que alteram a 
situação de uma consignação, será gravada a situação anterior e a nova 
situação da mesma. 

199.Certificado de Segurança da Informação ISO/IEC 27001 no Data Center 50 (nróorio ou de terceiros). 
200.A empresa deverá possuir Certificado de Segurança da informação tipo 

ISO/IEC 27001, ou similar, emitido por empresa reconhecida e preconizado 
pelas boas práticas da Govemança, Segurança, Privacidade e do Sigilo de 
dados, conforme estabelecido na Lei Geral de Proteção de Dados 60 
Pessoais(LGPD). Não serão aceitos relatórios, pareceres, declarações ou 
auditorias tipo Febraban em substituição a Certificação de Segurança da 
Infonnacão. 

201. Declaração da proponente que utiliza de metodologia formal para 
desenvolvimento, teste e atualização de software. 1 

Possuir sistema de gerenciamento da qualidade certificado, tipo NBR ISO 9001, i 60 
ou similar, emitido por empresa reconhecida. Não serão aceitos relatórios, 
pareceres, declarações ou auditorias tipo Febraban em substituição a 
Certificação de Qualidade da emoresa. 

TOTAL 570 

INTERAÇÃOCOM O SISPAG2 
202.0 sistema deverá se integrar com o Sistema de Pagamento da MB 

(SISPAG2) suportando a parametrização do layout dos arquivos de 20 
inte,rracão. 

203.0 sistema deverá mensalmente, em data estabelecida pelo Gestor, carregar 
Arquivo de Margem Consignável dos militares, recebido pelo Gestor (gerado 
pelo SISP AG2) em formato xml, para processar e disponibilizar no Portal as 50 
informações referentes ao controle da margem de consignação dos militares. 
(Layout dos registros do Arquivo de Margem Consignável contido no Anexo 
rn. 

204.0 sistema deverá mensalmente, em data estabelecida pelo Gestor, carregar 
Arquivo de Retomo, recebido pelo Gestor (gerado pelo SISPAG2) em 50 
formato xml, com as informacões referentes ao resultado do orocessamento 

;,7Y(y 
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dos descontos na folha de pagamento, para efetuar processamento no sistema 
de consignações a fim de efetuar a baixa no Portal das parcelas efetivamente 
descontadas. (Layout dos registros do Arquivo de Retomo contido no Anexo 
m. 

205.O sistema deverá identificar, tratar e importar automaticamente para o 1 

sistema, através do processamento do arquivo recebido pelo Gestor (Arquivo 1 
30 de Retorno), em formato xml, os descontos internos obrigatórios da MB ' 

referentes a Indenizações Médico-Hospitalares (INROS) dos militares. 
(Layout dos registros do Arauivo de Retorno contido no Anexo m. 

206.0 sistema deverá baixar as parcelas no Portal com o devido tratamento para 
cada modalidade de consignações definida pelo Gestor ( empréstimo, 
financiamentos, seguros, previdência, mensalidade, descontos internos da 30 
MB, entre outros), inclusive dos descontos com valores percentuais, cujos 
valores não são ÍIXOS. 

207.Após processamento e baixa das parcelas, o sistema deverá disponibilizar 
relatórios de integração para cada Entidade Consignatária, com o resultado 20 
dos seus descontos acatados e rejeitados na folha, em formato txt. 

208.Após processamento e baixa das parcelas, a sistema deverá disponibilizar 1 

relatórios de integração Geral e por Entidade Consignatária para o Gestor, , 20 
com o resultado dos descontos acatados e reieitados na folha. 

209.0 sistema deverá, mensalmente, em data estabelecida pelo Gestor, gerar e 
disponibilizar Arquivo de Comandos de Pagamento, em formato xml (que 
será importado para o SISPAG2), contendo as operações realizadas no 30 
período, para processamento no sistema de folha de pagamento. (Layout dos 
registros do Arquivo de Comandos de Pagamento contido no Anexo m. 

210.O arquivo disponibilizado ao Gestor, após o processamento da folha no 
Portal, deverá constar apenas os descontos com os valores que cabem na 
margem do Consignado. Esses descontos deverão constar no arquivo com o 
código da rubrica (5 dígitos) com o índice (número sequencial de 2 dígitos) 30 
que foi inserido na confürnação da reserva. Os valores dos descontos 
deverão constar de acordo com a configuração de cada modalidade que será 
definida pelo Gestor, como por exemplo a mensalidade (valor real e valor 
oercentuaD. 

211.Os descontos, não disponibilizados no arquivo para o processamento da 
folha, deverão permanecer no Portal em Estoque, esperando que margem do 40 
Consi"11ado seia liberada oara aue este desconto seia enviado mira a folha. 

212.Quando necessário, o sistema deverá gerar e disponibilizar Arquivo de 
Comandos de Pagamento complementar, em formato xml (para sistema da 
PAPEM - SisPag2), contendo operações definidas pelo Gestor. (Layout dos 
registros do Arquivo de Comandos de Pagamento contido no Anexo II). 30 
Poderá ser solicitada a geração de mais de um arquivo mensal, de acordo 
com a necessidade definida pelo Gestor como, por exemplo, com limitação 
da quantidade de registros ou para alguma parcela de desconto específica da 
folha de pagamento. 

TOTAL 350 rNf( 
'1 ' ' 
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MIGRAÇÃO DE DADOS 
213.Capacidade de exportar arquivo em formato txt, com as consignações 

vigentes de todos os Consignados, com as informações de situação do 
contrato (na folha de pagamento ou em estoque): número de autorização do 
desconto; data-hora da reserva; matrícula financeira, nome, CPF e categoria 
do Consignado; identificação da Entidade Consignatária; modalidade de 
desconto (empréstimo ou mensalidade por exemplo); rubrica composta de 5 
dígitos, mais dois dígitos, que representam o índice (número sequencial de 
cada desconto); valor da prestação original e valor em folha; número de 
prestações original e em folha, data inicial e final do contrato na folha de 
pagamento, número de parcelas pagas, valor financiado e valor líquido 
liberado (VLL) ao militar(Layout do arquivo paramigração de dados contido 
no Anexo II). Ou seja, todas as informações referentes aos contratos de 
consignação atuais deverão ser exportadas pela participante, podendo existir 
outra informacão adicional, não orevista neste Anexo. 

214.Capacídade de importar arquivo em formato txt, com as consignações 
vigentes de todos os Consignados, com as informações de situação do 
contrato (na folha ou em estoque), número de autorização do desconto; data-
hora da reserva; matricula, nome, CPF e categoria do Consignado; 
identificação da EC; modalidade de desconto ( empréstimo ou mensalidade 
por exemplo); rubrica composta de 5 dígitos, mais dois dígitos, que 
representam o índice (número sequencial de cada desconto); valor da 
prestação original e valor em folha; número de prestações original e em 
folha, data inicial e final do contrato na folha de pagamento, número de 
parcelas pagas, valor financiado e Valor líquido liberado (VLL) ao militar. 
As consignações importadas deverão ser consultadas no sistema com todas 
as informações. (Layout do arquivo de migração de dados contido no Anexo / 
II). 

TOTAL ' 

REQUISITOS NÃO FUCIONAISDOSISTEMA 
215.Suporte técnico exclusivo para o Gestor 24h por dia, inclusive finais de 

semana e feriados, com a finalidade de manutenção, implementações, 
solicitacões, desenvolvimento e oroducão do Portal. 

216.Suporte Técnico in loco para o Gestor quando necessário e solicitado. 
217.Suporte técnico para usuários de EC e Consignados durante o horário 

comercial. 
218.Possuir atendimento de suporte via telefone, via chat e via e-mail. 
219. Treinamento para todos os usuários do Gestor, das Entidades Consignatárias 

e Organizacões Militares. 
220.Disponibilização de ambiente de Homologação do sistema para validação 

das implementações de projetos, melhorias, correções e versões. 1 
221.Disponibílização de Portal com conteúdo educativo de informação 

profissional e financeira ao público interno e externo para desenvolvimento 
de competências. 

5 

5 
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10 

10 

10 
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10 
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222.Profissional certificado na principal linguagem de desenvolvimento do l 
software. Deverá ser apresentado: 

222.1 Certificado Profissional; 
222.2 Declaração da empresa ou atestado de capacidade técnica onde conste a 

principal linguagem de desenvolvimento; 
222.3 Profissional com Certificação Project Management Profissional - PMP, 

expedida pela Project Management Institute - PMI que participará do 
processo de implantação do produto. Deverá ser apresentado: 

222.3.1 Profissional com Certificação ITIL ou COBIT devendo ser comprovado 
mediante apresentação de certificado profissional. 

222.3.1.2 Para os itens 222.3 e 222.3 .1, a proponente deverá comprovar que todos 
os profissionais pertencem ao seu quadro funcional ou prestam serviços 
contratualmente devendo o contrato estar com firma reconhecida de ambas 
as partes, o reconhecimento de firma deverá ter data de no mínimo 02( dois) 
meses antes da data de abertura da prevista para abertura desta licitação, 
devendo apresentar para fins de comprovação um dos seguintes documentos: 

a) Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS com cópia 
autenticada do contrato de trabalho com a empresa, constante na Carteira 
Profissional ou da Ficha de Registro de Empregados (FRE); 

b) Guia de recolhimento de FGTS e das informações à Previdência Social 
(GFIP), no mês anterior ao da licitação, devidamente quitada autenticada; 

c) Contrato de prestação de serviços firmado com a proponente devendo o 
contrato está com fuma reconhecida de ambas as partes, o reconhecimento 
de firma deverá ter data de no mínimo 02( dois) meses antes da data de 
abertura da licitação, com data de no minímo O 1 (um ano) antes da abertura 
deste edital e com vigência durante o prazo de contratação deste Edital. 
devidamente autenticado em caso de cópia e com reconhecimento de firma 
(assinatura) ou; 

d) Caso o profissional seja proprietário/sócio da licitante, tal comprovação será 
feita através do ato constitutivo da licitante. 

TOTAL 

CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
223. Apresentação de Atestados de Capacidade Técnica emitidos por pessoa 

juridica de direito público, inclusive sociedade de economia mista, não serão 
aceitos atestados emitidos por Instituições Financeiras ou por empresas 
privadas, os atestados devem comprovar a experiência do Proponente. Não 
serão aceitos para fins de comprovação atestados emitidos por entidades 
Consíg:natárías. 

Serão atribuídos pontos de acordo com os critérios de pontuação definidos nos 
quadros abaixo: 

223.1.Atestados de Órgãos Federais: Atestados de capacidade técnica de 
Ór_giios/Entidades de âmbito federal certificando a eficiência e pleno 

60 

130 

540 
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atendimento do sistema nos processos de consignação dos mesmos, l 
comprovando, no mínimo, a vinculação de servidores federais conforme 1 
publicação no Portal da transparência de cada órgão federal. · 

Entre 1.000 a 49 .999 servidores 
federais 

Entre 50.000 a 99.999 servidores 
federais 

Entre 100.000 a 199.999 
servidores federais 

Mais de 200.000 servidores 
federais 

10 Pontos por atestado 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

18 Pontos por atestado 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

23 Pontos por atestado 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

31 Pontos por atestado 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

Para aferição da pontuação acima não será permitido somatório de atestados para 
atingir o número de servidores federais, no entanto serão admitidos e 
pontuados de acordo com o escore acima para cada atestado apresentado. 1 

Exemplo: se o Proponente possui dois atestados dentre a faixa de pontuação, 
ou seja, um atestado com 2.000 servidores e outro com 40.000 servidores a 1 
pontuação total será de 20 pontos. Um atestado já pontuado não poderá ser i 
utilizado para outra pontuação, ou seja, se o Proponente possui um atestado 
de 500.000 servidores este somente poderá ser pontuado uma única vez, não 
sendo possível que o mesmo atestado acumule pontos. Ficando a critério do 
Proponente identificar para qual faixa de pontuação está apresentando o 
atestado, na falta de identificação o atestado será computado respeitando a 
sua faixa de enquadramento. Exemplo: um atestado de 500.000 será 
pontuado em sua faixa correspondente, ou seja, 31 pontos. Para os Atestados 
Federais, além da comprovação do atestado, a empresa deverá apresentar 
cópia do contrato firmado com o ente público. Não serão aceitos atestados 
advindos de subcontratação ou terceirização de sistemas, devendo todos os 

1 

Proponentes comprovar que são proprietários do sistema de consignação por 
intermédio do registro no INPI. 

223.2.Atestados de Órgãos Estaduais:Atestado de capacidade técnica que 
comprove a prestação de serviços em conformidade com o objeto do , 
processo seletivo, emitido por órgãos estaduais: 

Entre 1.000 a 49 .999 servidores 5 Pontos por atestado 
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estaduais apresentado, máximo de 3 (três) 
atestados 

Entre 50.000 a 99 .999 servidores 
12 Pontos por atestado 

estaduais 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

Entre 100.000 a 199.999 
18 Pontos por atestado 

servidores estaduais 
apresentado, máximo de 3 (três) 

1 atestados 

Mais de 200.000 servidores 
22 Pontos por atestado 

estaduais 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

Para aferição da pontuação acima não será permitido somatório de atestados para 
atingir o número de servidores estaduais, no entanto serão admitidos e 
pontuados de acordo com o escore acima para cada atestado apresentado. 
Exemplo: se o Proponente possui dois atestados dentre a faixa de pontuação, 
ou seja, um atestado com 2.000 servidores e outro com 40.000 servidores a 1 
pontuação total será de 10 pontos. Um atestado já pontuado não poderá ser 
utilizado para outra pontuação, ou seja, se o Proponente possui um atestado 1 
de 500.000 servidores este somente poderá ser pontuado uma única vez, não 

1 

sendo possível que o mesmo atestado acumule pontos. Ficando a critério do 
Proponente identificar para qual faixa de pontuação está apresentando o 
atestado, na falta de identificação o atestado será computado respeitando a 
sua fàixa de enquadramento. Exemplo: um atestado de 500.000 será 
pontuado em sua faixa correspondente, ou seja, 22 pontos. 

223.3.Atestados de Órgãos Municipais: Atestado de capacidade técnica que 
comprove a prestação de serviços em conformidade com o objeto do 
processo seletivo, emitido por órgãos municipais 

Entre 1.000 a 49.999 servidores 
3 Pontos por atestado 

1 
municipais 

apresentado, máximo de 3 (três) 
atestados 

Entre 50.000 a 99 .999 servidores 
8 Pontos por atestado 

municipais 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

Entre 100.000 a 199.999 
12 Pontos por atestado 

servidores municipais 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 
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Mais de 200 .000 servidores 
18 Pontos por atestado 

municipais 
apresentado, máximo de 3 (três) 

atestados 

Para aferição da pontuação acima não será permitido somatório de atestados para 1 

atingir o número de servidores municipais, no entanto serão admitidos e 1 

pontuados de acordo com o escore acima para cada atestado apresentado. 1 

Exemplo: se o Proponente possui dois atestados dentre a faixa de pontuação, , 
ou seja, um atestado com 2.000 servidores e outro com 40.000 sen,idores a 
pontuação total será de 6 pontos. Um atestado já pontuado não poderá ser 
utilizado para outra pontuação, ou seja, se o Proponente possui um atestado 
de 500.000 servidores este somente poderá ser pontuado uma única vez, não 
sendo possível que o mesmo atestado acumule pontos. Ficando a critério do 
Proponente identificar para qual faixa de pontuação está apresentando o 
atestado, na falta de identificação o atestado será computado respeitando a 
sua faixa de enquadramento. Exemplo: um atestado de 500.000 será 
pontuado em sua faixa correspondente, ou seja, 18 pontos. 

TOTAL 

TOTALGERAL 

Rio de Janeiro, RJ, 03 de agosto de 2020. 

/Yl/J/ ·r&ry 
PAULA B. DA FONSECA GENTfL 

Capitão de Fragata (T) 
Integrante Técnico 

·--.----.------

540 

5.000 oontos 
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PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA 

ANEXO II 

Layout dos Arquivos para Interação com o SISPAG2 e Migração de Dados 

1) Lavout do Arquivo de Margem Consignável 

Características físicas: 

• Arquivo XML 

• Nome do arquivo: MCONSIGX_AAAAMMDDhhmm.XML, onde X representa se é arquivo 
diário (D) ou arquivo mensal (M), e AAAAMMDDhhmm representa ano/mês/dia/hora/minuto 
da geração do arquivo. 

Estrutura do arquivo: 

• O arquivo é composto por um "cabeçalho" e tantos registros "detalhe" quantos sejam as 
relações de remuneração. 

Formato dos campos: 

• Alfanumérico (A): Somente letras, espaços em branco e números. Deve ser completado com 
espaços em branco à direita até atingir o tamanho especificado no layout do registro. 

• Numérico (NX): Somente números, sem separador decimal, onde X é a quantidade de casas 
decimais (ex. 20,5 com formato N2 vira 2050). Deve ser completado com zeros à esquerda até 
atingir o tamanho especificado no layout do registro. 

• Data (Dl): Data no formato DDMMAAAA 

• Data (D2): Data no formato MMAAAA. 

Layout dos registros: 

Registro Cabeçalho 

Atributo Informação Formato Domínio Obrigatório Tamanho Observações 

tipo Tipo NO l Sim I O tipo 1 é indicativo 
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dtGeracao Data da Dl 
Geração 

quantReg Quantidade de NO 
registros 

dtFolha Data da última D2 
folha 

processada 

visaoFolha Visão da A 
folhaprocessada 

Atributo Informação 

mp NIP 

seq Seqüencial 

cpf CPF 

nome Nome 
completo do 
favorecido 

dtAdmissao Data de 
admissão na 

Marinha 

dtNascimento 
Data de 

nascimento 

email E-mail 

- Sim 8 

- Sim 10 

- Sim 6 

R Sim I 

Registro Detalhe 

Formato Domínio Obrigatório 

NO - Sim 

NO - Não 

A - Sim 

A - Sim 

DI - Não 

DI - Não 

A - Não 

de arquivo de 
margem consignável. 

Valorespossíveis: 

R=Real; 

Tamanho Observações 

8 

l Será 
preenchido 
quando 
houvera 
informação. 

11 

80 

8 

8 

80 
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sglCQuadro Sigla Corpo/ A - Não 10 Domínio 
Quadro corresponde 

a uma 
tabela do 

BD. 

sg!OM SigladaOM A - Não 40 Domínio 
corresponde 

a uma 
tabela do 

BD. 

sglPGraduacao Sigla A - Não 2 Domínio 
Posto/ graduaçã corresponde 

o a uma 
tabela do 

BD. 

sglPSoldo Sigla A - Não 2 Domínio 
Posto/Soldo corresponde 

a uma 
tabela do 

BD. 

interdito Interdito A S/N Não 1 S= Sim; 

N=Não 

margemConsValor Valor da N2 >O Sim 16 Valor 
margemconsig deverá ser 

nável positivo. 
Sempre 
deverá 

conter duas 
casas 

decimais. 

Valor 
Valor da deverá ser 
margem positivo. 

margemConsCD 
consignável do 

N2 >O Não 16 
Sempre 

serviço deverá 
"CESSÃO DE conter duas 

DIREITO" casas 
decimais 

margemConsEmp Valor da N2 >O Não 16 Valor 

/{' ;l{y 
//Y, ,- \ 1 • 
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margem 
consignáve 1 de 

Empréstimo 
Consignado 

margemConsSinal Identificador A P/N 
do sinal da 

margem 
consignável 

Identificador 
do sinal da 

margemConsCDSi 
margem 

na! 
consignável do A P/N 

serviço 
"CESSÃO DE 

DIREITO" 

Identificador 
do sinal da 

margemConsEmpS margem 
A P/N 

inal consignável de 
Empréstimo 
Consignado 

sitFunc Situaçãofuncio A AI IIP 
na! 

codSitMil Código da A -
situaçãomilitar 

Procuracao Inforrnaçãosob A S/N 
reprocuração 

Sim 1 

Não 1 

Não 1 

Sim 1 

Não 4 

Não l 

deverá ser 
positivo. 
Sempre 
deverá 

conter duas 
casas 

decimais. 

P=margem 
positiva; 

N= 
margem 
negativa 

P=margem 
positiva; 

N= 
margem 
negativa 

P=margem 
positiva; 

N= 
margem 
negativa 

A=Ativo; 

I = Inativo; 

P= 
Pensionista; 

Domínio 
corresponde 

a uma 
tabela do 

BD. 

Será «s" 
somente 
quando o 

campo 
•'Tino de 
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Representaç 
ão" daRR 
contiver 

valor 
"Procurador ,, 

cotaNumerador Cota NO - Não 3 Númerointe 
ParteNumerad iropositivo 

or 

cotaDenominador Cota NO - Não 3 Núrnerointe 
ParteDenomin iropositivo 

ador 

statRR Status da RR A P/S Sim 1 P=Em 
pagamento 

S= 
Suspensa 

margemConsigDt Data da DI - Sim 8 
Atual.iz atualização da 

margem 
consignável 

codBanco Código do NO - Não 3 
Banco 

codAgencia Código da A - Não 4 
Agência 

codCC Conta-corrente A - Não 12 

indB!oqueio Indicação de A S/N Não 1 Conterá a 
favorecido indicação 

bloqueado na de que o 
folha normal favorecido 

foi 
bloqueado 

no 
processam e 
nto da folha 

normal 
(ocorrerá 
apenas no 

nrocessarne 
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nto mensal) 

Indicação 
de 

Indicação de fàvorecido 
fuvorecido com 

indExterior 
com comissão 

A S/N Não 1 comissão 
vigente no 

vigente no 
exterior na 

exterior na 
folha normal 

folha 
normal 

2) Lavout do ArquivQ de Retorno 

Características físicas: 

• Arquivo XML 

• Nome do arquivo: RETORNO_ AAAAMMDDhhmllLXML, onde AAAAMMDD representa o 
ano/mês/dia/hora/minuto da geração do arquivo. 

Estrutura do arquivo: 

• O arquivo é composto por um "cabeçalho" e tantos registros "detalhe" quantos seJam os 
descontos autorizados (acatados ou não). 

Formato dos campos: 

• Alfanumérico (A): Somente letras, espaços em branco e números. Deve ser completado com 
espaços em branco à direita até atingir o tamanho especificado no layout do registro. 

• Numérico (NX): Somente números, sem separador decimal, onde X é a quantidade de casas 
decimais (ex. 20,5 com formato N2 vira 2050). Deve ser completado com zeros à esquerda até 
atingir o tamanho especificado no Jayout do registro. 

• Data (DI): Data no formato DDMMAAAA. 

• Data (D2): Data no formato MMAAAA. 
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Layout dos registros: 

Registro Cabeçalho 

Atributo Informação Formato Domínio Obrigatório Tamanho Observações 

Tipo Tipo NO 2 Sim l O tipo 2 é indicativo de 
arquivo de retomo do 
processamento. 

dtGeracao Datada DI - Sim 8 
Geração 

quantReg Quantidade NO - Sim 10 
de registros 

dtFolha Datada D2 - Sim 6 
última folha 

normal 
processada 

Registro Detalhe 

Atributo Informação Formato Domínio Obrigatório Tamanho Observações 

rup NIP NO - Sim 8 

seq Seqüencial NO - Não 1 Será 
preenchido 

quando houver 
a informação. 

nome Nome completo A - Sim 80 
do favorecido 

cpf CPF A - Sim 11 

sitFunc SituaçãoFuncion A A/I/P Sim 1 A=Ativo; 
ai I = Inativo; 

P = Pensionista 
/ 

,?XYY 
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sglPGraduacao Sigla A - Não 2 Domínio 
Posto/Graduação corresponde a 

llllla tabela do 
BD. 

slgPSoldo Sigla A - Não 2 Domínio 
Posto/Soldo corresponde a 

llllla tabela do 
BD. 

cotaNumerador Cota NO - Não 3 Númerointeiro 
ParteNumerador positivo 

cotaDenominad Cota NO - Não 3 Númerointeiro 
or ParteDenominad positivo 

or 

codOC CODPAPEMdo A - Sim 3 Código 3 
perfil de OC dígitos do 

perfil de OC no 
qual RR está 

associada 

codOM CODPAPEMdo A - Sim 3 Código de 3 
perfil da OM dígitos da OC 

responsável 
pelo perfil de 
OMno qual a 

RR está 
associada 

codRubrica Código da NO - Sim 7 Código da 
rubrica Rubrica+ 

Complemento 
(quando 
houver) 

sgllnfQualíficad Sigla do A - Sim 40 
o informantequalif 

ícado 

numParcela Número da NO - Não 3 Obrigatório 
parcela apenas se for 

pagamento 
parcelado. 
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valorDesc Valor do N2 - Sim 16 
desconto 

folha Mês/ano de D2 - Sim 6 
competência da 

folha 

folhaFim Mês/anotérmino D2 - Não 6 Este campo 
será calculado 
de acordo com 
a data de início 

e quantidade 
de parcelas. 

Obrígatórioape 
nasquando for 

parcelado. 

descSituacao Situação do A NIRIB Sim I N=Normal; 
desconto* /C R = Rejeitado; 

B= 
Bloqueado; 

C = Cancelado; 

descMotivo Motivo do A MIB!C Não 5 M=Margem 
nãodesconto IS consignável 

insuficiente; 

B = Favorecido 
bloqueado na 

folha de 
pagamento; 

C=Comando 
de pagamento 

cancelado 
manualmente; 

S = Favorecido 
suspenso da 

folha de 
pagamento 

codRegistro Código do NO 3/4/5/ Sim I 3 = Pagamento 
Registro 6 vitalício; 

4 = Restituição 
eventual; 

(n/'/y 
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3) Lavout do Arquivo de Comandos de Pagamento 

Características físicas: 

• Arquivo XML 

5= Desconto 
eventual; 

6= 
Descontoperm 

anente 

• Nome do arquivo: movimento_DD-MM-AAAA_SISPAG2_GERAL_EXCLUSAO.zip, 
movimento_DD-MM-AAAA_SISPAG2_GERAL_INCLU_ALTER_PARTICIONADO.zip e 
movimento_ DD-MM-AAAA_SISPAG2_PENS-INAT.zip, onde DD-MM-AAAA representa 
dia/mês/ano da geração do arquivo. 

Estrutura do arquivo: 

• Deverão ser gerado três arquivos separados: um contendo linhas de Exclusão, o outro Inclusão e 
Alteração (com limite máximo de 20.000 comandos por arquivo) e o último com as 
movimentações dos Pensionistas e Veteranos. Cada arquivo é composto por tantos registros 
"detalhe" quantos sejam os descontos (movimentações) previstos para o período. 

Atributo Informação Tipo Domínio Obrigatório Tamanho Observações Restrição 

O 2 é indicativo 

sistema 
Identificador 

N 2 s 1 
de arquivo de Único por 

do sistema sistema de arquivo 
consignações. 

Data e Hora 
Única por 

dtGeracao da Geração do Datetime s 
Arquivo 

arquivo 

Data e Hora 
N!A Datetime s Única por 

dtRemessa da Geração do arquivo 
1 lote 1 

l 1 

Página 12 de 18 

,lflJ(V 
1 ' ' ' 



·-····-····-·-··------------------· 

Nome do ' 1 

1 ' usuário que 
A s 80 

Unicopor 
nome 

arquivo exportou o 
arquivo 

Cpfdo 

cpf 
usuário que 

N s 11 
Único por 

exportou o arquivo 
arquivo 

Nome do 
Perfil do 

Único por 
perfil usuário que A s 80 

arquivo 
exportou o 

arquivo 

tipoPerfi!OM Tipo de Perfil 03 A s Único por 
deOMque arquivo 
exportou o 
arquivo na 

Organização 
militar 

1 

Número de 1 

l 
identificação 

Único por 
mp do usuário A s 8 

arquivo 
que exportou 

o arquivo 

Código do 1 

perfil da 1 

codPapem 
Organização 

A 
094para s 3 

Único por 
Militar que sistema2 arquivo 
exportou o 

arquivo 

folha 
Folha de 

N s 6 Data Base 
Unicapor 

Pagamento arquivo 

Trigrama 
Trigramada da 

Múltipla 
OCIIQ Entidade 

trigrama 
autorizada ao 

A 
Consignatá 

s 3 por 

uso da rubrica ria para 
arquivo 

sistema2 
1 

mlv \ J í ) 
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Número 
seqüencial 
crescente 

identificador identificador 
de cada 

comandode 
pagamento 

Mês e ano 

referencia 
inicial de 

contrato de 
consignações 

Observação 

observacao 
relativa ao 

comando de 
pagamento 

Matrícula 
financeira da 

relação de 
remuneração 

matrícula do favorecido 
do 

pagamento/de 
sconto (Nip + 

sequencial) 

Tipo de 
operação do 

alterador 
comando a ser 
realizada com 

. o comando de 
pagamento 

rubrica 
Código da 
Rubrica 

A s 

Jnfonnaçã 
o 

N 
exclusiva 

N 
informada 

pelo 
sistema 2. 

f 

1 

A N 

A s 

1 

"I" - Para 
Inclusão; 

A 
uA" - Para 
Alteração; 

s 
11E11 -Para 
Exclusão; 

N s 

2 

6 

500 

9 

1 

7 

i 
1 

1 

i 

Verba + Índice 

Único por 
comando 

Único por 
comando 

Única por 
comando 

Única por 
comando 

Único por 
comando 

Única por 
comando 

rrf(( ,\ ~L 
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"NO" r 

(Normal); 

"AT'' 

Tipo da 
(Atrasada); CODRED( 

Único por 
tpRubrica A "DE" s 2 6=N0,5=AT, 

Rubrica 
(Devoluçã 4=DE,3=EA) 

comando 

o);"EA" 
(Exercício 
Anterior) 

1 

1 

"P"(Parcel 
ado); "V" 

formPagto 
Forma de 

A 
(Vitalício); s 1 

Determinado x Única por 
Pagamento "A"(A Indet. comando 

vista); 11A" 
(Avista) 

Obrigatório 

parcelas 
Número de 

N N 3 
quando forma de f Única por 

parcelas .~!ca:::~~~. Í comando 

"M"-

Mensal; 
"B" -

frequencia Freqüência A 
Bimestral; s 1 Só mensal 

Única por 
nT" - comando 

Trimestra~ 
i 11511 -
1 

Semestral 

Múltiplo 

Tipo de 
S para sistema 

por 
tpdoc documento de A 2 arqmvo e 

origem 
1 

única por 
comando 

Número do 
S para sistema 

Múltiplo 
numdoc documento de A 10 por 

origem 
1 

comando 

Data do Múltiplo por 

dtdoc documento de !O 
S para sistema 

8 DD/MM/AAAA 
arquivo e 

origem 
I múltiplo por 

comando 

f)/Y! 
' 
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----- -------- ---------------------------~ 

Emitente do 
S para sistema 

Múltiplo 
emitente documento de A 40 por 

origem 
1 

comando 

Nome do Múltiplo 
parâmetro parâmetro da A N 40 

i 
por 

rubrica i comando 
Excludente a 

Valor informação 
informado Valcomando Múltiplo 

valParametro para o A N 40 por 
parâmetro da comando 

rubrica 

Obrigatório 
quando tipo de 

rubrica atrasado 

va!Comando 
Valor do 

N N 14,2 
ou devolução. Único por 

comando Excludente a comando 
informação de 

1 parâmetros da 
rubrica. 1 

lnformaçã 
o 

fr 
Fonte do 

A 
exclusiva 

N 2 
Único por 

recurso informada comando 
pelo 

sistema 2. 

Quantidade 

qtdeTotal 
Total de 

N 6 
Único por 

comandos de 
s 

arquivo 
pagamento 1 

1 

Vffy 
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4) Lavout do arquivo para a Migração jfe ])agos 

Caracteristicas físicas: 

• Arquivo TXT 

Estrutura do arquivo: 

O arquivo é composto por campos de posições e tamanho variáveis, com início e fim delimitados pelo 
caracter ponto e vírgula: -~;" . 

Nome do campo Formato 

Número de autorização do desconto Numérico 

Data-hora da reserva Data (DD/MM/AAAAHH:MM:SS) 

Matricula financeira Numérico 

Nome Alfanumérico 

CPF Numérico (somente números) 

Categoria do Consignado Alfanumérico 

Identificação da Entidade Consignatária Alfanumérico 

Modalidade de desconto ( empréstimo ou 
Alfanumérico 

mensalidade por exemplo); 

Rubrica Alfanumérico 

Valor da prestação original 
Numérico (somente números com separador de 
casa decimal vírgula","). 

Valor em folha 
Numérico (somente números com separador de 
casa decimal vírgula ","). 

Número de prestações original Numérico 

Número de prestações em folha Numérico 
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-------------- -~-- -----------------------------

Data inicial do contrato na folha de pagamento Data (MM/AAAA) 

Data fmal do contrato na folha de pagamento Data (MM/AAAA) 

Número de parcelas pagas Numérico 

Valor financiado 
Numérico (somente números com separador de 
casa decimal virgula ","). 

Valor líquido liberado (VLL) ao militar 
Numérico (somente números com separador de 
casa decimal vírgula ","). 

Rio de Janeiro, RJ, 03 de agosto de 2020. 

(3 de~ J f,,,J,,_< 
PAULA B. DA FONSECA GENTIL 

Capitão de Fragata (T) 
Integrante Técnico 
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1. OBJETIVO 

PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA 

ANEXO III 

ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO 

Este documento tem como objetivo estabelecer os procedimentos adicionais para os serviços 
prestados no âmbito da obtenção não onerosa de licenciamento de uso de sistema de gestão de 
consignações em folha de pagamento (Sistema de Consignações) por meio de contrato de 
Comodato, para a realização de operações de consignações em folha de pagamento dos militares da 
ativa, veteranos e pensionistas da Marinha do Brasil (MB). 

2. DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os procedimentos descritos neste anexo são complementares aos estabelecidos no Termo de 
Referência. 

3. OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA 

3. L Efetuar a gestão e uso do Sistema de Consignações, responsabilizando-se por utilizá-lo em 
consonância com as especificações do sistema e com a estrita observância das disposições legais. 

3.2. Criar e manter os cadastros se os perfis de acesso com as informações necessárias para a 
operacionalização das consignações, tais como: cadastros de entidades consignatárias, cadastro de 
Organizações Militares e cadastro de margem consignável. 

3.3. Compartilhar os dados dos beneficiários da MB (Consignatários) necessários para a realização 
das consignações, tais com o nome,identidade,margem consignável e obrigações averbadas. 

3.4. Executar as rotinas periódicas de integração entre o Sistema de Consignações e o Sistema de 
Pagamento. 

4. OBRIGAÇÕES DO COMODANTE 

4.1. Garantir a disponibilidade, a integridade, o sigilo e a segurança dos dados armazenados em seu 
sistema, inclusive com a execução e guarda de cópias de segurança. Garantir a vedação do uso das 
informações para outros propósitos não previstos no presente contrato. 

4.2. Disponibilizar versões atualizadas do Sistema de Consignações, cujas implantações deverão ser 
programadas em conjunto com a COMODATÁRIA. 

4.3. Manter a COMODATÁRIA informada sobre qualquer alteração nas rotinas de utilização do 
Sistema de Consignações, bem como sobre eventuais problemas que possam causar a interrupção 
no uso do Sistema de Consignações. 

4.4. Informar à COMODAT ÁRIA, com antecedência de dez dias, a intenção de realizar 
manutenção no Sistema de Consignações, que implique em alteração na rotina de utilização ou nas 
características de funcionamento do sistema. 

4.5. Promover treinamentos para os usuários indicados pela COMODAT ÁRIA. 

4.6. Fornecer suporte técnico à COMODAT ÁRIA,com a disponibilização de central de atendimento 
por telefone para abertura de chamados em dias úteis, no horário de 08hàs 1711, horário de Brasilía. 
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4. 7. O suporte técnico destina-se ao suporte ao usuário e à manutenção no Sistema de 
Consignações. O atendimento aos chamados de suporte deverá cumprir os requisitos temporais 
listados a seguir. 

a) Atendimento aos chamados para suporte aos usuários, contados a partir da abertura dos 
chamados e contabilizados em horário comercial (horas úteis): 

Prioridade dos chamados Prazo para atendimento 

Alta 4horas 

Média 8 horas 

Baixa 16 horas 

b) Atendimento aos chamados para a manutenção do sistema: 

Prioridade Impacto na operacionalidade do sistema Prazo para início do 
atendimento 

Alta 
Defeitos no Sistema de Consignações, impedindo a sua integração 

12 horas (corridas) 
com o S!SPAG2 ou afetando a seguranças dos dados. 

Média 
Defeitos no Sistema de Consignações, impedindo a realização de 

24 horas (corridas). 
consignações pelas Entidades Consignatárias. 

Baixa 
Defeitos relatados no Sistema de Consignações que não sajam 

5 dias úteis. 
considerados de prioridade Urgente ou Prioridade Alta. 

c) No caso de mudanças estruturais no sistema ou na infraestrutura tisica, deverá ser obedecido um 
cronograma definido em conjunto entre as partes, sendo o prazo máximo de 45 ( quarenta e cinco) 
dias para solução. 

4.8. Fornecer as informações a serem lançadas na folha de pagamento da COMODATÁRIA, em 
cronograma preestabelecido entre as partes. 

4.09. Manter uma infraestrutura de TIC para a hospedagem em produção e a sustentação do Sistema 
de Consignações, garantindo a segurança,a integridade dos dados e a autenticidade com certificado 
digital. 

4.10. Disponibilizar mensalmente uma cópia de segurança dos dados contidos no Sistema de 
Consignações. 

4.11. Implementaras requisições de alteração no Sistema de Consignações realizadas pela 
COMODATÁRIA para atender aos requisitos do Contrato. 

4.12. Providenciar a correção de fulhas de segurança identificadas no sistema ou nos equipamentos 
providos pela COMODAT ÁRIA, tão logo seja descoberta. 

4.13. Cumprir o cronograma estabelecido pela COMODATÁRIA, visando não provocar atrasos no 
processo da Folha de Pagamento. 

4.14. Garantir a integridade e fidelidade das informações geradas para a Folha de Pagamento 
advindas do Sistema de Consignações. 

4.15. Contribuir para a prevenção de possíveis fraudes e para a solução de processos administrativos 
e judiciais que tenham relação com as consignações, bem como manter a COMODATÁRIA 
informada sobre tais processos. 

4.16. Gerar o registro (Logs) de consultas e de modificações dos dados armazenados no Sistema de 
Consignações, retendo-os durante toda a relação contratual e entregando-os à COMODATÁRIA ao 
final do contrato ou a qualquer tempo, mediante solicitação. 

4.17. Garantir a integridade dos Logs, por meio de controles que minimizem risco de modificação 
indevida ou acidental. 
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4.18. Garantir o acesso de servidores indicados pela COMODATÁRIA, a qualquer tempo, às 
instalações da empresa onde se encontrem a infraestrutura do Datacenter, bem como aos sistemas, 
às instalações de software básico e às demais aplicações que suportem a operação do Sistema de 
Consignações,para fins de auditoria nos aspectos concernentes à segurança dos dados da 
COMODATÁRIA. 

4.19. Realizar o registro das operações de acesso dos usuários e implementar controles que 
minimizem o risco de repúdio de acesso ocasionado por usuários do sistema. 

4.20. Implementar controle de acesso dos usuários, incluindo: bloqueio automático do usuário após 
determinado número de tentativas de login mal sucedidas ou após tempo de inatividade, bloqueio na 
uti.lização de senhas repetidas, teste de força das senhas geradas e bloqueio de acesso simultàneo de 
um mesmo usuário no sistema. 

4.21. Garantir que as consultas à margem consignável de clientes serão restritas aos interessados em 
consignar crédito. 

4.22. Antes do início da operação do Sistema de Consignações: 

a) Definir expressamente quais são as informações mínimas a serem compartilhadas pela 
COMODATÁRIA, necessárias ao perfeito funcionamento do Sistema de Consignações. 

b) Detalhar expressamente o procedimento de envio e recebimento de informações, bem como de 
seus Logs. 

c) Detalhar, em parceria com a COMODATÁR!A, as informações a serem armazenadas em Logs, 
de maneira a permitir a identificação unívoca dos eventos de alteração e de utilização do Sistema de 
Consignações. 

4.23. Ao final do presente contrato de Comodato: 

a) Entregar à COMODATÁRIA todas as informações relativas às consignações mantidas no 
sistema, de forma que seja possível recuperar as informações das consignações já realizadas. 

b) Entregar à COMODATÁRIA todos os registros de Logs de transações ocorridas durante a 
vigência deste contrato. 

c) Remover, no prazo de noventa dias, todos os dados oriundos do contrato armazenados em seu 
Datacenter, de forma a diminuir os riscos de acessos indevidos e vazamento de informações.Antes 
do descarte, todas as informações do Sistema de Consignações deverão ser enviadas para carga no 
Sistema de Pagamento e conferência pela COMODATÁRIA. 

5. PROCEDIMENTOS 

5.1. A comunicação entre os sistemas da COMODATÁRIA e da COMODANTE será realizada 
mediante troca de arquivos em formato texto, com estrutura de dados a ser negociada entre as 
partes. 

5.2. Os arquivos para a troca de dados serão disponibilizados em diretório para esse fim, em sistema 
de arquivos do ambiente interno da COMODATÁRIA, em periodicidade a ser negociada entre as 
partes. 

5.3. A COMODANTE será responsável pela criptografia dos dados a serem recebidos no seu 
Datacenter, bem como pela criptografados arquivos de retorno antes da transmissão para o ambiente 
da COMODATÁRIA. Os dados de retorno deverão ser entregues em formado decríptografàdo no 
diretório de arquivos para esse fim reservado, no ambiente interno da COMODA T ÁRIA. 

5.4. Para realização dos procedimentos de troca de arquivos, a COMODANTE deverá instalar e 
configurar no ambiente do Datacenter da COMODAT ÁRIA uma máquina virtual, aqui denominada 
máquina de comunicação. Todas as licenças de software básicos e de sistemas e ferramentas 
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necessárias para essa finalidade, incluindo as ferramentas de segurança e VPN que se mostrarem 
pertinentes deverão ser providenciadas pela COMODANTE, sem ônus para a COMODATÁRIA. 

5.5. A administração e suporte de qualquer tipo à máquina de comunicação, assim como a compra, 
manutenção, atualização e propriedade de todas as licenças nela instaladas serão de 
responsabilidade da COMODANTE. 

5.6. A máquina de comunicação deverà ser compatível e plenamente funcional no ambiente de 
virtualização corporativo da COMODATÁRIA. Não obstante, a compatibilidade da máquina de 
comunicação deverà ser mantida pela COMODANTE em futuras versões ou no caso de mudança 
para outra solução corporativa. 

5.7.A transmissão deverá ser realizada pelos links de internet da COMODATÁRIA, ou outro para 
esse fim destinado, a critério da COMODATÁRIA, por meio de VPN estabelecida entre a máquina 
de comunicação e a solução equivalente residente no Datacenter da COMODANTE sob a 
responsabilidade desta. 

5.8. A COMODATÁRIA poderá, a qualquer momento, caso julgue necessário por razões de 
segurança ou outras, desligar a máquina de comunicação. Caso isso venha a acontecer, não contará 
o tempo em que a máquina de comunicação ficar fora do ar para fins dos indicadores de 
disponibilidade, apenas se os motivos que deram causa á ocorrência não forem de responsabilidade 
da COMODANTE. Para fins do aqui disposto, esclarece-se que razões de segurança que não 
tenham sido imediatamente sanadas pela COMODANTE, são consideradas como sendo de 
responsabilidade da COMODANTE. 

5.9. Será franqueada ao pessoal da área de TI da COMODATÁRIA, a qualquer tempo, o acesso 
irrestrito à máquina de comunicação para fins de auditoria, monitoramento e desligamento, caso 
necessário. 

5.10. A equipe de TI indicada pela COMODATÁRIA poderá solicitar, a qualquer tempo, mudanças 
de configuração na máquina de comunicação. 

Rio de Janeiro, 03 de agosto de 2020. 

de Planejamento da Contratação 
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Capitão de Corveta (RMI-T) 
PAULA B.DA FONSECA GENTIL 

C~ER tl:>iliIA VITOR 

Integrante Utilizarlor da Demanda 
Capitão de Fragata (T) Primeiro-Tenente (IM) 

Integrante Técnico Integrante Administrativo 
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CONTRATO DE COMODATO 

TERMO DE CONTRATO DE COMODATO Nº 

.............. -................ .! ....... ,, QUE FAZEM ENTRE sr 
A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A) 

PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA E A 

EMPRESA 

A UNIÃO por intermédio da PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA (PAPEM), com sede 
na Rua da ponte, s/n°, edifício 23 do AMRJ, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob 
o nº ........................................................... , neste ato representada pelo Capitão de Mar e Guerra(IM) 
RICARDO YUKIO IAMAGUCHI, CPF nº .................................... de acordo com as normas 
aprovadas pela Portaria nº ................................ , alterada pelas Portarias nº ......................... ,e em 
conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria n.º ............................... , de 
xxlxx!xx:xx. doravante denominada simplesmente COMODATÁRIA, e a empresa 
................................. inscrita no CNPJ!MF nº .................................... , com sede na 
.................................................................................... , CEP: ................................. , no município de 
............................... , denominada COMODANTE, neste ato representada pelo(a) 
Sr.(a) ........................................................................................... , portador(a) da Carteira de 
Identidade nº .................... , expedida pela (o) ..................... , e CPF nº .......................... ,, tendo em 
vista o que consta no Processo nº ................................................... , e em observância às disposições 
dos artigos 579 a 585 da Lei nº 10.406 de 1 O de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro ),Lei nº 
8.666, de 21 de junho de I 993, da Lei nº 12.846, de 1 º de agosto de 2013, da Lei nº 8.248, de 22 de 
outubro de 1991, do Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto nº 7.174, de 12 de 
maio de 2010, da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de Abril de 2019e da Instrução 
Normativa SEGESIMPDG nº 5, de 26 de maio de 2017 e suas alterações, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente do Edital constante do Processo Administrativo nº 
...................................... , mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas . 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO 

1. 1. O objeto do presente instrumento é a contratação não onerosa de licenciamento de uso de 
sistema de gestão de consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações) por meio de 
contrato de Comodato, para a realização de operações de consignações em folha de pagamento dos 
militares da ativa, veteranos e pensionistas, de acordo com os critérios e requisitos que atendam, 
com qualidade, às necessidades da PAPEM, que serão prestados nas condições estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo do Edital. 
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1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital, identificado no preâmbulo e â proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fIXado no Edital, com início na data da 
sua assinatura, podendo ser prorrogado, anualmente, por interesse das partes até o limite de 48 
(quarenta e oito) meses, desde que haja autorização formal da autoridade competente e seja 
observado o cumprimento dos seguintes requisitos: 

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 
continuada. 

2.1.2. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os 
serviços tenham sido prestados regularmente. 

2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administraçâo mantém interesse na 
realização do serviço. 

2.1.4. Haja manifestação expressa da COMO DANTE informando o interesse na prorrogação. 

2.15. Seja comprovado que a COMODANTE mantém as condições iniciais de habilitação. 

2.2. ACOMODANTE não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.3. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

3. CLÁUSULA TERCEIRA- PREÇO 

3.1. O presente Termo de Contrato não implica custo para a Marinha do Brasil (MB). O objeto da 
contratação deverá ser fornecido, licenciado, implantado, operado e mantido de forma não onerosa 
para a MB, de acordo com as condições estabelecidas no Termo de Referência. 

3.2. Nas condições de contrato não oneroso para a MB, estão incluídas, a cargo da COMODANTE, 
todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos 
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa 
de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da 

contratação. 

4. CLÁUSULA QUARTA-DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. O presente Termo de Contrato não implica em despesas para a MB. 

5. CLÁUSULAQUINTA-PAGAMENTO 

5.1. O presente Termo de Contrato não implica em pagamentos por parte da MB. 

6. CLÁUSULA SEXTA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

6.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - MODELO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E 
FISCALIZAÇÃO 

7.1. O modelo de execução dos serviços a serem executados pela COMODANTE, os materiais que 
serão empregados, a disciplina do recebimento do objeto e a fiscalização pela COMODATÁRIA 
são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital. 



8. CLÁUSULA OITAVA- OBRIGAÇÕES DA COMODATÁRIA E DA COMODANTE 

8.1. As obrigações da COMODATÁRIA e da COMODANTE são aquelas previstas no Termo de 
Referência, anexo do Edital. 

9. CLÁUSULA NONA- SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

9 .1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, 
anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA -RESCISÃO 

10.l. O presente Termo de Contrato poderà ser rescindido nos termos do Art. 581 da Lei nº 10.406 
de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil Brasileiro) e ainda: 

10.l.l. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 
XVII do Art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no Art. 80 da mesma 
Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital. 

10.l.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

102. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

COMODANTE o direito à prévia e ampla defesa. 

10.3 A COMODANTE reconhece os direitos da COMODATÁRIA em caso de rescisão 
administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido de Relatório indicativo dos seguintes 
aspectos, conforme o caso: 

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- VEDAÇÕES 

ILI.É vedado à COMODANTE: 

11.1. l. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira. 

11. 1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte das Entidades 
Consignatárias. 

11.l.3. A COMODATÁRIA não poderá ceder, emprestar ou dar em sub-comodato, no todo ou em 
parte, a instância do Sistema de Consignações implantada para atendimento à MB nos termos do 
presente Contrato, sendo vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do 
objeto. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA-ALTERAÇÕES 

12.L Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 
1993, bem como do ANEXO Xda IN/SEGESIMPDG nº05, de 2017. 

13. CLÁUSULA DÉCI1\'1A TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS 

13.1. Os casos omissos serão decididos pela COMODATÁRIA, segundo as disposições contidas 
nas leis e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na 
Lei nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do Consumidor) e normas e princípios gerais dos 
contratos. 



14. CLÁUSULA DÉCJMA QUARTA- PUBLICAÇÃO 

14.L Incwnhírá à COMODATÁRJA providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no 
Diário Oficial da União, no prazo de vinte dias após a data de sua assinatura. 

15. CLÁUSULA DÉCJMA QUINTA - FORO 

15.L É eleito o Foro da Seção Judiciária do Rio de Janeiro - Justiça Federal, para dirimir os litígios 
que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela 

conciliação. 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas 

testemunhas. 

Rio de Janeiro, RJ, em .......... de ............................... de 2020. 

Representante legal da COMODATÁRJA Representante legal da COMODANTE 

TESTEMUNHAS: 

L 2. 

NOME: NOME: 
CPF: CPF: 


