
Ao  Setor  Comercial  da  empresa  FÁCIL  SOLUÇÕES  TECNOLÓGICAS  EM
INFORMÁTICA LTDA

Respostas ao Pedido de Esclarecimento 05 ao Edital do Processo
Administrativo nº 63438.003632/2020-67 

1.  Favor  informar  nome  e  CNPJ  dos  órgãos  e  entidades  da  administração  direta  e  indireta
contratante.

Resposta: PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA – CNPJ 00.394.502/0438-97.

2. Quais as folhas (PM, Saúde, Prev, etc.) incluídas nessa proposta?

Resposta: Folha de Pagamento de militares e seus pensionistas da Marinha do Brasil.

3. Possuem algum decreto referente a consignações? Se sim, poderia encaminhar?

Resposta: Não.

4. Qual a quantidade de Servidores?

Resposta: 230 mil beneficiários da folha.

5. Qual o Banco detentor da folha de pagamento?

Resposta: Não existe um único Banco. São credenciados Bancos que atendam os requisitos
exigidos. 

6.Quais as consignatárias (Bancos, Pl. de Saúde, odontológico, etc.) credenciadas atualmente para
operar com descontos consignados?

Resposta:  Atualmente  cerca  de  440  Entidades  Consignatárias  (EC),  compreendendo
Bancos, financeiras, Clubes, Associações e Organizações Militares, utilizam o atual sistema,
conforme grupos discriminados no termo de Referência.

7. Existe alguma pendência de repasse para com as consignatárias atualmente credenciadas?

Resposta: Não.

8. Qual o prazo máximo em dias para realizar a implantação? 

Resposta: De acordo com o item 5.10 do Termo de Referência.

9. Qual a quantidade média de linhas/contratos descontadas em folha por mês? Dessas, quantas são
passíveis de cobrança? 

      Resposta: São processadas mensalmente cerca de 800 mil linhas, sendo cerca de 320 mil de
contratos de empréstimo.

10. Qual Nome do sistema responsável pelo fechamento de folha? 

Resposta: SISTEMA DE PAGAMENTO DA MARINHA (SISPAG2).

11. Pergunta-se: 

a) Atualmente já utilizam um sistema para gestão de consignados ou fazem de forma manual?



Resposta: Atualmente já é utilizado um sistema para a gestão de consignados.

b) Caso utilizem sistema para gestão de consignados, existe contrato vigente para atendimento?

Resposta: Sim.

c) Qual o termo final deste contrato? d) Pedimos disponibilizar cópia do instrumento contratual para
consulta.

    Resposta: O termo final de vigência do contrato em vigor não guarda relação com os prazos
estabelecidos no presente processo seletivo. Solicitamos que a empresa se atenha aos prazos
estabelecidos no presente processo seletivo. 

e) Se é feito de forma manual,  qual foi  o embasamento utilizado para elaboração do Termo de
Referência enviado, propostas enviadas ou editais em vigor em outros municípios? 

Resposta: O Termo de Referência foi elaborado de acordo com as necessidades técnicas e
operacionais da PAPEM, de acordo com as necessidades identificadas ao longo da operação
das consignações no contexto da Marinha do Brasil. 

12.  O  setor  de  licitação  aceita  documentos  assinados  de  forma  digital  com  comprovação  da
assinatura e validação da assinatura digital?

Resposta: Sim 

Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 2020.

Comissão de Avaliação e Seleção.


