
 

    ATA DA SESSÃO PÚBLICA 
 
Pregão Nº : 098/2021 
Processo : 3.676/2.021 
Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE CARNÊS DE 
IPTU, CARNÊS DE TAXAS E BOLETOS AUTOENVELOPADOS 
 

Data: 18/10/2021 – 14h30 

Local: SEPLAN-362 – Departamento de Tecnologia e Modernização da 

Informação 

Assunto: Sessão Pública para demonstração das Ferramentas exigidas no 

Termo de Referência do Edital.  

 

Participantes:   

SEPLAN: 

Roberto Carlos de Oliveira 

Gislaine da Silva Rodrigues Amâncio 

 

SEFIN: 

Rubens Frais Povrezan 

SMARAPD INFORMÁTICA LTDA 

João Vitor de Freitas Figueredo 

 

 

 

 

Resumo: 

Iniciada as 14h45 a sessão pública, das empresas participantes do processo 

licitatório somente a Smarapd Informática Ltda esteve presente, não comparecendo as 

demais. 

Para atendimento ao descrito no Termo de Referência (Anexo VII do edital), 

foi solicitado ao representante da Smarapd Informática Ltda que fizesse a demonstração 

das ferramentas de envio eletrônico e de acompanhamento dos serviços via web, item a 

item na mesma ordem contida no Anexo VII do edital. 

Itens à serem demonstrados, conforme exigido no item 14.1.2 e descritos no 

ANEXO VII do edital: 

 

FERRAMENTA DE ENVIO ELETRÔNICO 

A ferramenta que será utilizada para realizar o acompanhamento de entrega 
dos carnês/cartas via e-mail, deverá conter as seguintes funcionalidades:  

 



 
 

 Acesso através de login e senha; 

OK – Demonstrado 

 Tela de controle, contendo identificação de cada lote disparado, detalhando a 

quantidade de documentos e data de envio; 

OK - Demonstrado 

 Link de acesso para download em pdf dos documentos enviados via e-mail; 

OK - Demonstrado 

 Informação detalhada de quantidade de e-mails entregues, lidos ou com problema 

de erro no envio; 

OK - Demonstrado 

 Possibilidade de geração de relatórios (Excel, pdf entre outros) referente aos 

envios realizados; 

OK – Demonstrado 

 

 
ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO VIA WEB: 

 

Funcionalidades do sistema a serem demonstradas pela licitante vencedora:  
 

 Login com usuário e senha;  

OK - Demonstrado 

 Upload de arquivos a serem produzidos disponibilizando confirmação de 

recebimento;  

OK - Demonstrado 

 Permitir o acompanhamento por parte da CONTRATANTE das atividades, 

exibindo o status de cada uma delas; 

OK - Demonstrado 

 Status dos serviços: em desenvolvimento, em impressão, em produção, 

expedição; 

OK - Demonstrado 

 Recurso de comunicação com a licitante pela própria ferramenta, enviando e 

recebendo mensagem. 

OK – Demonstrado 



 
 

Findas as apresentações, estando todos os presentes de acordo com o 

demonstrado, demos por encerrada a sessão pública às 16h25 hs e passei a elaborar a 

presente ata, a qual segue assinada pelos presentes, com exceção do Sr João Vitor de 

Freitas Figueredo que teve que se ausentar por motivo de compromisso particular. 

 

 

 

Roberto Carlos de Oliveira 

Diretor do Departamento de Tecnologia e 

Modernização da Informação 

SEPLAN 

 

 

 

 

 

 

Gislaine da Silva Rodrigues Amâncio 

Diretora da Divisão de Projetos e Treinamentos 

SEPLAN 

 

 

 

 

 

 

Rubens Frais Povrezan 

Diretor do Departamento da Receita 

SEFIN 

 


