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ATA DA SESSÃO PÚBLICA 

  
 
Pregão Presencial nº: 02/2021   

Processo: SEI IPJ.00053/2021  

Objeto: Contratação de empresa para a cessão de software para gestão de 

carteira de investimentos, com serviços adicionais de instalação, implantação e 

migração de dados e suporte técnico. 

 
Em 19/04/2021, às 14:00 horas, reuniram-se através de videoconferência, para 

demonstração do software para gestão de carteira de investimentos, em 

atendimento ao Anexo I, do Edital nº 03/2021, a Comissão Técnica designada 

nos termos do item 8.14.2 do Edital, composta pelos servidores Marcelo Vizioli 

Rosa, Omair José Fezzardi e Ana Cláudia Picchi da Cunha, o Sr. João Carlos 

Figueiredo,  Diretor Presidente do Iprejun, a Sra. Cláudia George Musseli Cézar, 

Diretora do Departamento de Planejamento, Gestão e Finanças do Iprejun, a 

Pregoeira Angie de Araujo, o Sr. Marcos Paulo Ferreira Rebello, servidor do 

Iprejun, os Senhores Paulo Di Blasi, Ednei Lima Severo, Fábio Pheula, Kalil 

Vasconcelos Jr e Ronaldo Bicca representantes da empresa Di Blasi Consultoria 

e o Sr. Ronaldo de Oliveira, representante da empresa LDB Pró Gestão. 

Iniciada a sessão, a Sra. Cláudia leu os critérios previstos em Edital  para 

demonstração do software pela empresa Di Blasi Consultoria, através de uma 

amostragem. O Sr. Ronaldo de Oliveira questionou que os itens deveriam ser 

atendidos na integra, com todas as informações e não por amostragem, sendo 

informado então que a demonstração seguiria o conteúdo completo estabelecido 

no anexo I do Edital. 

O Sr. Paulo Di Blasi iniciou a apresentação de funcionalidades do sistema, de 

acordo com o item 3, do Anexo I, explicando, demonstrando e sanando as 

dúvidas dos participantes, do item “a” ao item “e” do Anexo I. Referente ao item 

“f”, foram questionados a possibilidade de credenciamento de distribuidor, 

custodiante. Demonstradas todas as funcionalidades do módulo de 

credenciamento, ato contínuo foram apresentados os itens “g” ao item “i”. 

Referente ao item “j” - Simulador de Ciclo de Vida, com parametrização do 
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Patrimônio do RPPS, Fluxos de Caixa ao longo do tempo e Taxa de Juro Real, 

surgiram dúvidas sobre o lançamento do fluxo  (uma das variáveis exigidas) do 

ciclo de vida, que permitiria apenas um valor fixo anual. Diante desse 

apontamento, foi informado que seria discutido entre a comissão técnica se a 

demonstração atendia o solicitado em Edital. O Sr. Paulo Di Blasi prosseguiu 

com a demonstração, dos itens “k” ao item “v”, informando que os itens “m, n, o” 

seriam demonstrados pelo Sr. Ednei Lima Severo ao final de sua apresentação. 

Assim, encerrada a demonstração dos itens pelo do Sr. Paulo, o Sr. Ednei tomou 

a palavra para apresentação e demonstração dos itens “m, n, o”, explicando, 

demonstrando e sanando as dúvidas dos participantes. Em relação ao item “o” 

foi questionado de que forma as respostas seriam fornecidas, conforme 

perguntas previstas em edital. Foi informado que em caso de descumprimento 

de qualquer um dos quesitos, o sistema emitiria aviso da inconformidade no 

módulo de enquadramento. 

Encerrada a demonstração do Sr. Ednei, às 17h, a Sra. Cláudia informou então 

que a Comissão Técnica iria se reunir para analisar e discutir todos os itens 

demonstrados, bem como os apontamentos realizados durante a apresentação. 

Informou ainda que após parecer e decisão da Comissão Técnica, seria aberto 

prazo legal para interposição de recursos. 

Nada mais tendo a acrescentar, encerrou-se a sessão. 

 

 
João Carlos Figueiredo    Cláudia George Musseli Cézar 
Diretor Presidente do Iprejun  Diretora do Departamento de        

Planej., Gestão e Finanças 
 
 
 
Marcelo Vizioli Rosa    Omair José Fezzardi 
Comissão Técnica     Comissão Técnica 
 
 
Ana Cláudia Picchi da Cunha   Angie de Araujo 
Comissão Técnica     Pregoeira 
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Marcos Paulo Ferreira Rebello   Ronaldo de Oliveira    
Servidor do Iprejun     LDB Pró Gestão 
 
 
Paulo Di Blasi     Ednei Lima Severo 
Di Blasi Consultoria     Di Blasi Consultoria 
 
 
Fábio Pheula      Kalil Vasconcelos Jr 
Di Blasi Consultoria     Di Blasi Consultoria 
 
 
Ronaldo Bicca 
Di Blasi Consultoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


