
PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
 
AGÊNCIA DE FOMENTO DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO S/A 

 
 

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

REF.: CHAMADA PÚBLICA CP-02/2019 – FOMENTA RIO 

PROCESSO: 04/080.003/2019. 

OBJETO: Seleção de parceiro empresarial, especializado no gerenciamento e 

operacionalização de empréstimos consignados e desconto em folha de pagamento, 

compreendendo o fornecimento de solução de software e execução de serviços 

correlatos: instalação do software, implantação e hospedagem do sistema, serviços de 

capacitação de gestores e de usuários, serviços de suporte técnico e produção, bem 

como a manutenção do software, nas condições devidamente descritas no Edital, no 

Termo de Referência e no Contrato de Parceria. 

A Comissão de Membros da Diretoria, instituída pela Portaria “P” FR/PRE nº 01, de 26 de 

junho de 2019, acusa o recebimento tempestivo de pedido de esclarecimento 

apresentado pela empresa EXPRESSOCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A, 

inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.502.724/0001-82, conforme item 1.3 do Edital. Abaixo 

relacionamos as perguntas e respostas visando a dar conhecimento a todos que 

retiraram o referido Edital. 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 1 

Consta no Anexo A – Termo de Referência a solicitação da seguinte característica geral 

do sistema: 

7.2. Operar com Sistema Gerenciador de Banco de Dados que possua mecanismos 

de segurança eficazes, Firewalls, cópias de segurança (backups), redundância 

(infraestrutura replicada) e criptografia de dados ou operar com solução que utilize 

infraestrutura Blockchain, tecnologia de validação inviolável que tem a 

descentralização como medida de segurança. 

Com base nessa solicitação, questiona-se: 

Questionamento 1: O que seria essa infraestrutura “blockchain”? 

Questionamento 2: Seria ter um banco de dados do “Sistema de gestão de consignados” 

distribuído em vários datacenters distintos? 

Questionamento 3: Como deverá funcionar essa infraestrutura? 

RESPOSTA: O item 7.2 do Termo de Referência prevê que o banco de dados 

utilizado pelo sistema de gerenciamento de consignados possua características 

que assegurem: 

a) A proteção contra invasões de agentes indevidos, evitando o vazamento de 

dados; 



b) A preservação e recuperação de dados em caso de perda por qualquer 

motivo; 

c) A constância da disponibilidade do sistema, com pouca ou nenhuma 

interrupção, em caso de qualquer contingência; 

d) O sigilo de informações confidenciais que porventura possam estar 

guardadas na base de dados. 

Dessa forma, abre-se a possibilidade de utilização de diversas tecnologias que 

atendam a esses princípios de segurança, sem prejuízo de outros, inclusive o uso 

da Blockchain. 

A Blockchain é uma tecnologia de registro distribuído que visa a descentralização 

como medida de segurança, sendo amplamente conhecida e divulgada na literatura 

sobre o assunto. Caso tal tecnologia venha a ser empregada, todas as 

características elencadas acima deverão estar presentes, a fim de garantir a 

segurança e a confiabilidade do banco de dados. 

Se, porventura, o uso da palavra “infraestrutura” no texto do item 7.2 do Termo de 

Referência tenha dado a impressão de que se estaria exigindo uma infraestrutura 

própria de datacenters descentralizados, os esclarecimentos apresentados acima 

vêm de encontro a tal entendimento, demonstrando que se trata apenas de uma 

possibilidade aberta aos proponentes, dentro do que é usualmente praticado em 

termos de tecnologia.  

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 2 

Consta no Anexo A – Termo de Referência a solicitação da seguinte característica geral 

do sistema: 

7.38. Permitir transferência automática de contratos entre vínculos, em o caso de 

redução de margem ou demissão/exoneração do consignante. 

Com base nessa solicitação, questiona-se: 

Questionamento 1: Como será feita a identificação das reduções de margem? 

Questionamento 2: Como será feita a transferência de contratos entre vínculos? Quais os 

critérios utilizados para essa transferência? 

RESPOSTA: Cumpre lembrar que o objeto da Chamada Pública é a formação de 

parceria entre empresas para exploração conjunta de uma oportunidade de 

negócio. Dessa forma, espera-se que o parceiro técnico detenha o “know-how” de 

como o sistema deverá se adequar às práticas de mercado e às normas legais. 

Além disso, os detalhes operacionais e regras de negócio deverão ser adaptados 

conforme a necessidade dos clientes que vierem a contratar a solução do sistema.  

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 3 

Consta no Anexo A – Termo de Referência a solicitação da seguinte característica geral 

do sistema: 



7.55. Permitir o alongamento de dívidas até o limite regulamentado (parametrizado), 

em caso de suspensão de desconto de pelo menos uma parcela mensal, sem 

possibilidade de ampliação do valor da parcela mensal e do valor inicial do contrato. 

Com base nessa solicitação, questiona-se: Esse alongamento de dívida poderá ser 

considerado uma recuperação de crédito, no qual a parcela pendente é transferida para o 

fim da operação mantendo o seu valor? 

RESPOSTA: Vide resposta do esclarecimento nº 2. 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 4 

Consta no Anexo A – Termo de Referência a solicitação da seguinte característica geral 

do sistema: 

7.56. Permitir a consignatária consultar o valor da margem dos consignantes a partir 

do vínculo, do CPF e da digitação de senha individual de uso único do consignante. 

Com base nessa solicitação, questiona-se: É necessário obrigatoriamente CPF “e” 

vínculo ou poderá utilizar CPF “ou” vínculo? Salienta-se que em ambos os casos será 

necessário que o servidor deverá informar sua senha para consultar o valor da margem. 

RESPOSTA: Vide resposta do esclarecimento nº 2. 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 5 

Consta no Anexo A – Termo de Referência a solicitação da seguinte característica geral 

do sistema: 

7.91. Deverá disponibilizar um browser exclusivo (próprio), como mecanismo de 

acesso seguro aos consignantes ou mecanismo de verificação de duas etapas em 

browsers comuns (de terceiros). 

Com base nessa solicitação, questiona-se: O que seria mecanismo de verificação em 

duas etapas? 

RESPOSTA: A verificação de duas etapas, também conhecida como autenticação 

de dois fatores, é um mecanismo de segurança adicional à digitação de login e 

senha, sendo comum o uso de tabelas de senha, tokens, códigos de verificação 

enviados via SMS ou por aplicativos específicos instalados no celular do usuário, 

entre outros. 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 6 

Consta no Anexo A – Termo de Referência, na proposta técnica (item 8), a seguinte 

solicitação: 

 

 

 



4. Apresentar 

instrumentos jurídicos 

em vigor (termo, acordo, 

ajuste) com parceiros 

para oferta de benefícios 

e disponibilização de 

serviços 

complementares aos 

consignantes pelo portal 

na internet, como rede 

de descontos, seguros, 

cartões de crédito, etc. 

Instrumentos jurídicos 

com objetos iguais 

somente serão 

computados uma única 

vez. 

1 parceria 2 parcerias 3 parcerias 4 parcerias 
5 parcerias ou 

mais 

Com a redação desse item, a licitante Expressocard entende que o parceiro privado 

deverá disponibilizar um portal na internet com diversas empresas que ofereçam 

benefícios em serviços e produtos (cartões, seguros, medicamentos, academias, etc.) 

aos consignados. Entende ainda que contratos de parceria com empresas da mesma 

atividade somente serão computados uma vez. Este entendimento está correto? 

RESPOSTA: Preliminarmente, cumpre destacar que o item em questão é opcional 

quando da apresentação da proposta técnica, não cabendo o uso do termo “deverá 

disponibilizar”, sendo que o não atendimento deste item apenas implicará na 

ausência da percepção de pontos no mesmo. O entendimento está correto, 

cabendo elucidar que o referido portal de benefícios e serviços, caso apresentado 

na proposta, deverá estar acessível ao consignante por meio de seu login e senha 

no mesmo módulo dedicado a ele, por onde se faz o acesso às consultas e 

solicitações de empréstimo. Os benefícios e serviços poderão ser gratuitos ou não, 

sendo que no caso de haver receitas acessórias advindas dessa possibilidade, o 

parceiro técnico e a FOMENTA RIO repartirão as receitas nos termos da proposta 

comercial ofertada na Chamada Pública e conforme o Contrato de Parceria firmado. 

Os contratos apresentados na proposta técnica que contenham o mesmo objeto 

somente serão computados uma única vez. Por exemplo, caso seja disponibilizada 

na plataforma uma rede de descontos e a proponente apresentar um 

contrato/convênio com uma rede de farmácias e outro com uma rede de 

academias, sendo ambos os objetos o oferecimento de descontos na plataforma, 

somente será computado 1 (um) ponto. Todavia, se for apresentado um contrato 

cujo objeto verse sobre rede de descontos e outro sobre oferta de contratação de 

seguros na plataforma, serão considerados objetos distintos, computando-se 2 

(dois) pontos. 

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO 7 

Consta no Anexo A – Termo de Referência, na proposta técnica (item 8), a seguinte 

solicitação: 



5. Oferecer a 

transferência de 

titularidade de todas as 

linhas de produtos, 

negócios, marcas, 

patentes e invenções 

ofertadas nesta 

chamada pública, que 

sejam incorporadas aos 

projetos e negócios 

desenvolvidos na 

parceria, bem como 

aquelas geradas no 

decurso da mesma, por 

meio de assinatura de 

contrato específico de 

cessão de direitos à 

FOMENTA RIO, ao 

término do contrato de 

parceria. 

    

Proposta de 

transferência 

de titularidade 

assinada, 

conforme 

modelo 

estabelecido 

no Edital de 

Chamada 

Pública. 

Com base nesse item, a licitante Expressocard entendeu que a transferência de 

titularidade será do sistema desenvolvido oriundo desta parceria, baseado no termo de 

referência, e não dos demais sistemas de propriedade da contratada. Este entendimento 

está correto? 

RESPOSTA: A transferência de titularidade se dará nos moldes da proposta 

apresentada (Anexo F do Edital) e será pactuada conforme cláusula 13.8 da minuta 

do contrato (Anexo B): 

13.8 Ao término deste contrato, todas as linhas de produtos, negócios, marcas, 

patentes e invenções existentes previamente a este contrato, pertencentes ao 

SEGUNDO PARCEIRO, que sejam incorporadas aos projetos e negócios 

desenvolvidos através desta PARCERIA, bem como aquelas geradas no decurso da 

PARCERIA, terão suas titularidades transferidas ao PRIMEIRO PARCEIRO, de 

forma definitiva, por meio de contrato(s) específico(s) de cessão entre as PARTES. 

 

Rio de Janeiro, 23 de agosto de 2019. 

 

Carlos Alberto Kerbes 

Diretor Vice-Presidente 

 

Leonardo Soares Elia 
Diretor de Inovação 

André Azevedo de Albuquerque 
Diretor Administrativo e Financeiro 


