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Ao longo dos anos temos observado vários desafios dentro de 

organizações públicas, incluindo aumento de custos e uma 

dificuldade cada vez maior na gestão de informações. Soma-se a 

isso uma crescente demanda por inovação tecnológica e 

segurança dos dados no setores públicos.

Sites e portais públicos.

Segurança
Nossas aplicações contam com 

tecnologias e práticas modernas de 

segurança de dados.

Nuvem
Utilizamos tecnologias modernas em 

nuvem para garantir velocidade e 

disponibilidade.

Suporte
Nossa equipe estará sempre pronta a 

lhe atender, seja por telefone, web 

ou in-loco.

Mobile
Seja responsivo ou através de um 

aplicativo, nos preocupamos de 

verdade com a acessibilidade.

† Layout moderno e limpo

† Responsivo

† Painel gestor

† Notícias

† Imagens

† Vídeos

† Relatórios de acesso

† Contas de e-mail corporativas

† Arquivos

† Publicações

† Páginas Personalizadas
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O nosso software ES1 é um software que possui vários 

módulos integrados, facilitando assim a gestão das 

informações. Totalmente web, seguro e rápido, o ES1 traz 

todo o poder do processamento e a segurança da nuvem 

para sua organização. 

† Gestão de protocolos.

† Painel do ouvidor.

† Envio de mensagens de e-mail e sms.

† Relatórios.

† Atendimento a lei 12.527/2011.

OUVIDORIA

† Gestão de Convenentes/Concedentes.

† Responsáveis, Lotacionograma.

† Consulta pública.

† Gestão de Saldos.

† Repasses.

† Relatórios.

CONVÊNIOS
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† Trabalha integrado a outros sistemas, através de 

importação de arquivos ou web service.

† Gestão de publicações, pastas e arquivos anexados.

† Totalmente responsivo para facilitar o acesso.

† Atende aos requisitos da Lei 12.527/2011.

† Links e Menus totalmente customizáveis.

† Páginas personalizáveis.

† Controle de acesso e log de ações efetuadas pelos 

usuários.

† Geração de relatórios e consultas.

† Agiliza e leva mais transparência ao público.

PORTAL TRANSPARÊNCIA

† Gestão do PAAI

† Gestão de lotacionograma e responsáveis.

† Sistemas.

† Controle acompanhamento de auditorias planejadas, 

solicitadas e extraordinárias.

† Ordens de serviço e achados.

† Relatórios.

† Agiliza e controla os processos de auditoria.

CONTROLADORIA INTERNA

† Gestão de Documentos e Certidões.

† Atende os artigos 27 à 31 da Lei 8.666/1993.

† Emissão de 2ª via online.

† Consulta de autenticidade.

† Deferimento ou Indeferimento de CRC.

† Envio de e-mails para informar ambas as partes 

(Organização e Fornecedores).

† Economia de tempo e material de expediente.

GESTÃO DE CERTIFICADO DE
REGISTRO CADASTRAL (CRC) 
MUNICIPAL

† Gestão de solicitantes.

† Rotas.

† Veículos.

† Prestação de contas totalmente online, com arquivos 

de comprovantes e documentos.

† Relatórios customizáveis.

† Integração direta com Portal Transparência.

† A longo prazo gera uma economia significativa, já que 

o sistema começa a apresentar os valores médios 

gastos baseado no histórico.

DIÁRIAS E ADIANTAMENTOS



eseti

† Controle solicitações e processos de compras.

† Cálculo de preço médio e controle de vencimento das 

cotações.

† Histórico de preços.

† Painel de acesso aos fornecedores.

† Cotação de preços.

† Controle de Parecer e Termo de Referência.

† Acesso e assinatura com certificado digital.

† Agiliza e organiza os processos de compras

GESTÃO DE COMPRAS

† Gestão de Saldos do contrato.

† Gera relatório de acompanhamento.

† Fiscais do contrato.

† Acompanhamento online de contratos.

† Relatórios gerenciais.

† Possibilita um maior controle sobre contratos, 

permitindo se antecipar e se programar melhor.

GESTÃO DE CONTRATOS

† Painel de acesso á contribuintes.

† Impressão de 2ª via e solicitação de novas 

taxas/impostos.

† Trabalha integrado ao sistema de gestão imobiliária 

(quando este estiver contratado).

† Gera extrato de contribuinte.

† Gestão de fórmulas de cálculo e variáveis.

† Notifica por e-mail os débitos que estiverem em 

atraso.

† Moderniza a gestão tributária e torna os processos 

mais transparentes aos contribuintes.

GESTÃO DE IMPOSTOS E TAXAS
† Gestão de propriedades residenciais, comerciais e 

industriais.

† Protocolo de obras e acompanhamento online.

† Acesso para Engenheiros, Arquitetos e proprietários.

† Processo totalmente web com acompanhamento de 

fases.

† Localização GPS dos imóveis, com integração ao 

Google Maps.

† Gestão de projetos e B.C.I.

† Emissão de licenças e taxas.

† Acesso com certificado digital.

† Torna os processos totalmente digitais, eliminando 

todo trabalho manual na abertura ou modificação de 

uma obra.

GESTÃO IMOBILIÁRIA
DO MUNICÍPIO
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TAMBÉM CONTAMOS COM SERVIÇO DE

CONSULTORIA EM T.I

† Trabalha integrado com os demais sistemas, ou em 

modo isolado.

† Permite a gestão e emissão de Notas Fiscais de 

Serviços Online.

† Painel de acesso à contadores.

† Aplicativo móvel, com opção de gerar recibo offline e  

quando conectado envia os dados.

† Notificação via e-mail para prestadores/tomadores.

† Web-service de integração.

NFS-E ONLINE

† Estruturação e reestruturação de rede e infraestrutura.

† Implantação e manutenção de firewall.

† Consultoria em servidores Linux e Windows.

† Consultoria em backups automatizados.
† Gestão de licenciamentos, denúncias e vistorias.

† Trabalha integrado com o módulo de Gestão 

imobiliária.

† Acompanhamento de protocolos através de painel 

online.

† Gestão de inspeções, prazos e pendências.

† Anexo de imagens.

† Notificações por e-mail às empresas, fiscais e 

gestores.

† Tenha de forma fácil tudo que sua Vigilância Sanitária 

necessita.

GESTÃO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA

Implantação e configuração de softwares:

Sistema de storage
de arquivos em nuvem

Sistema de Atendimento
Básico gratuitoComunicador

 interno gratuito


