ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº 01/IPSM/2021
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - IPSM, pessoa jurídica
de direito público interno, registrada no CNPJ sob o nº 96.490.479/0001-60, sediado na
Travessa Constanzo de Finis, nº. 47, Centro, CEP 12.245-770, na cidade de São José dos
Campos/SP, representada neste ato pela pessoa de DEVAIR PIETRAROIA DA SILVA, CPF
071.284.098-23 e RG 17.334.776-9 SSP/SP, ocupando o cargo de Superintendente,
DECLARA que a empresa ZETRASOFT LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF: 03.881.239/0001-06, com sede à Rua Pernambuco, nº 1077, 2º, 7º e 8º
andares, bairro Savassi, Cidade de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.130-155, proprietária
exclusiva do Sistema eConsig-Sistema Eletrônico via Internet, de Reserva de Margem e
Controle de Consignações, com desconto em folha de pagamento, possui CAPACIDADE
TÉCNICA para prestação de serviços de Administração de margem consignável com
desconto em folha de pagamento, em consonância com as legislações Federais, Estaduais
e Municipais que regem a Consignação em folha de Pagamento, com estrutura de
atendimento aos servidores públicos, suporte técnico e solução de tecnologia informatizada
para geração automática de reservas, averbações e manutenção de lançamentos para o
Sistema de Folha de Pagamento utilizado pelo ORGÃO. O sistema eConsig gerencia o
número de 6518 servidores, com aproximadamente 17602 linhas processadas mensalmente
de consignados, presta os serviços gerenciando 4797 averbações financeiras e 18410
averbações não financeiras mensalmente e gerenciando o volume financeiro de R$
4.355.167,47 e o volume não financeiro de R$ 3.539.411,46 mensalmente. Informamos que
os serviços são prestados a este órgão initerruptamente desde 17 de setembro de 2020.
Atestamos também, que o sistema gerencia 10 consignatárias financeiras e 4
consignatárias não financeiras mensalmente que estão credenciadas no ORGÃO e no
sistema eConsig.
Atestamos, ainda, que a empresa Zetrasoft Ltda é cumpridora de prazos e condições
contratuais estabelecidas e até o momento não consta em nossos registros nada que a
desabone, prestando satisfatoriamente os serviços contratadas, em que o grau de satisfação
em relação à qualidade do cumprimento do contrato e prazos é excelente.
São José dos Campos, 18 de junho de 2021.
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