
À Senhora  Emily Matias Assumpção 

Setor de Convênio e Licitações da Empresa Quantum Web Tecnologia da Informação

Respostas ao Pedido de Esclarecimento 06 ao Edital do
Processo Administrativo nº 63438.003632/2020-67 

Pergunta-se:  Para quais modalidades a Consignante poderá realizar a reserva? A reserva será em
favor da Consignante ou de Entidade Consignatária? Gentileza esclarecer.

Resposta:  Conforme previsto no item 2 do Termo de Referência,  Consignante  refere-se a
Comodatária,  no  caso  a  PAPEM  gestora  das  consignações  e  Consignado  é  o  militar  ou
pensionista vinculado à MB. 

A reserva de margem é  privativa  da Entidade Consignatária,  que poderá reservar
margem  para  a  modalidade  (serviço  de  desconto)  que  estiver  cadastrada,  tais  como
empréstimos,  mensalidades,  seguros,  previdência,  fardamento,  medicamento,  Indenização
Médico-Hospitalar (INHOS) e outros de necessidade da MB.

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 que indica o perfil do tomador de crédito, baseado no seu
histórico financeiro de consignações), propostas.

Pergunta-se:  O Perfil  Positivo Preliminar é calculado pela PAPEM e informado ao sistema de
consignação através das integrações mensais? Gentileza esclarecer.

Resposta: O Perfil Positivo Preliminar é calculado pelo Sistema gestor de Consignações de
acordo com os dados ali inseridos, tal como a margem disponível, por exemplo.

69. Gerar relatório gerencial para auxiliar a tomada de decisão.

Pergunta-se: Gentileza esclarecer quais informações são necessárias?

Resposta: São informações que auxiliem a MB na tomada de decisões, tais como quantidade
de  contratos  de  empréstimo  por  posto/graduação  em  um  determinado  período;  dados
estatísticos  do  empréstimo  Consignado  Convencional,  do  Leilão  Reverso  e  de  outras
modalidades de desconto; e auditorias nos usuários do sistema.

Não se tratando de relatórios de pronto uso, que estão descritos no anexo 1 do TR e são
gerados  diretamente  no  sistema  pelo  Gestor,  esses  relatórios  são  disponibilizados  pela
Comodante (Empresa contratada) no prazo solicitado pela Consignante (MB).

76. Gerar relatório de Pagamento no Exterior por período de lançamento com informação de rubrica
específica.

Pergunta-se: Pagamento no Exterior é uma das modalidades de consignação? Gentileza esclarecer

Resposta: O Relatório de Pagamento no Exterior é um relatório específico para Organizações
Militares  no  exterior  no  intuito  de  administrar  o  lançamento  de  Indenização  Médico-
hospitalar do pessoal que serve no exterior. 
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Esse relatório deve ser gerado por rubrica e deve conter as seguintes colunas: o nome do
militar, CPF, matrícula, Consignatária, correspondente, nº de autorização do desconto, data
da inclusão, status do desconto, documento de autorização, nª de parcelas, valor do desconto e
total descontado.

Rio de Janeiro, em 2 de setembro de 2020.

Comissão de Avaliação e Seleção.


