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ATA DA SESSÃO PÚBLICA DE DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA (APP) DO 

CENSO PREVIDENCIÁRIO  
Pregão nº.: 03/2020   

Processo: 39.369-2/2019 
 
PREÂMBULO 
No dia 03/04/2020 às 10:00 horas reuniram-se através de teleconferência a 
Comissão de Avaliação, composta pelos servidores: Cláudia George Musseli 
Cézar, Anita Carolina Lunardi Petrin, Angélica Maria Tomazini, Christiane 
Bragantini Nascimbene e Marcos Paulo Ferreira Rebello, o Pregoeiro Sr. Omair 
José Fezzardi, os Representantes da Empresa Futura Desenvolvimento de 
Programas, Sr. Roosevelt Benedictos e Sr. Feliphe Bueno, contando também com 
Ana Cláudia Picchi da Cunha, Angie de Araujo, Magali Serigatto, Samara Luna 
Santos e Vivian Cristina Benite Campos, Servidores do Iprejun, para a Sessão 
Pública de Demonstração de Sistema do Pregão em epígrafe.  
A sessão foi aberta ao público, através da publicação do endereço para 
participação da teleconferência na página do IPREJUN. 
  
 
DEMONSTRAÇÃO DO SISTEMA 
Aberta a sessão, Sr. Feliphe Bueno procedeu com a demonstração para acesso 
ao aplicativo para preenchimento dos dados do recadastramento (dados pessoais, 
documentos, contatos, dados funcionais, imagens), bem como explicou 
detalhadamente como deve ser o preenchimento de cada item, e quais são os 
itens obrigatórios, informando ainda que caso algum dado preenchido esteja 
incorreto o sistema não aceitará e não permitirá a gravação das informações para 
que seja acessada a próxima aba de preenchimento. 
 
Após a demonstração de preenchimento dos dados, Sr. Feliphe explicou que ao 
término do preenchimento feito pelo Servidor, o sistema mostrará uma mensagem 
pedindo que aguarde a validação dos dados. Essa validação será feita pela 
empresa Futura, com a validação dos dados digitados sendo confrontados com os 
documentos digitalizados – validando com isso também a digitalização dos 
documentos, inclusive permitindo a verificação de dados do CPF com checagem 
das informações na Receita Federal.  Sr. Feliphe explicou ainda que, validado os 
dados e estando todos corretos, o cadastro será consolidado e o Servidor 
receberá mensagem SMS confirmando a conclusão do recadastramento ou a 
necessidade de correção de algum dado ou documento, e por e-mail o seu 
comprovante de recadastramento, quando da conclusão deste. 
 
O sistema apresentado já contemplava todos os itens requisitados no edital 
quanto a campos que devem constar no recadastramento, campos obrigatórios, 
preenchimento automático de endereço através do CEP, bem como dados com 
preenchimento de vários itens por servidor, como várias graduações, telefones e 
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dependentes. 
 
Também foi apresentado o sistema que será utilizado na retaguarda pela empresa 
Futura para fazer a ‘higienização’ dos dados (validações e conferências com os 
dados de documentos digitalizados). 
 
RESULTADO  
Finalizada as explicações/demonstrações de uso do sistema, o mesmo foi 
aprovado pela Comissão. 
 
ENCERRAMENTO  
Após aprovação do sistema pelos membros da Comissão, a Diretora Sra. Cláudia 
informou a todos que o próximo passo será a abertura de prazo para 
apresentação de recurso e a marcação da sessão para abertura do envelope 
contendo a documentação da empresa Futura. 
Nada mais tendo os participantes a acrescentar, encerrou-se a sessão. 
  
 
ASSINAM:  
  
Comissão de avaliação do sistema 
 
 
 
Cláudia George Musseli Cézar   Anita Carolina Lunardi Petrin 
 
 
 
 
Angélica Maria Tomazini    Christiane Bragantini Nascimbene  
 
 
 
 
Marcos Paulo Ferreira Rebello   Omair José Fezzardi 
 
 
Futura Desenvolvimento de Programas 
 
 
 
 
Roosevelt Benedictos    Feliphe Bueno 


