
Software para
gestão pública

  

Nossas
soluções



NOSSO TRABALHO É OFERECER SOLUÇÕES INTELIGENTES E 
INOVADORAS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE.

Disponibilizamos soluções completas para que as entidades e municípios possam atingir 

informações e agilidade nos atendimentos.

CONTABILIDADE PÚBLICA 

GESTÃO TRIBUTÁRIA 
Um sistema completo para prefeituras aumentarem as arrecadações.

RECURSOS HUMANOS 

LICITAÇÕES E COMPRAS 

CONTROLE DE FROTAS 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 
Facilita a troca de informações e a efetividade dos processos.
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ORÇAMENTÁRIO 

orçamentária da gestão pública.

 Vincula de forma ágil e transparente as receitas e 
despesas do município no orçamento. 

 Oferece as entidades o monitoramento do 
orçamento com relatório com resultado de 

longo do ano as mudanças realizadas nos Atos de 

 Controla e limita gastos que excedem o 
orçamento.

CONTABILIDADE PÚBLICA

PRONTO PARA PLANEJAR E GERENCIAR  
AS FINANÇAS DA GESTÃO PÚBLICA.  

Monitora todos os resultados do orçamento municipal.

CONTÁBIL 
Garante uma gestão completa de acordo com as 
exigências da lei.

 Faz lançamentos inteligentes e automatizados na 

 Gera relatórios completos, incluindo informações 
sobre as notas pagas.

 Atualizações automatizadas das informações do 
histórico do ano anterior.

 Layouts atualizados que asseguram a entidade 

 Possibilita que a entidade cadastre e monitore os 

TESOURARIA 
Garante que os pagamentos aconteçam conforme 
o planejado.

 Efetiva os pagamentos eletrônicos com processos 
integrados com os bancos.

orçamento.

fonte de recurso.
 Cruza informações automaticamente, gerando 
compensações e conciliações dos pagamentos.

 Gera cálculos de despesas extra-orçamentária de 
forma automatizada.

realizando pagamentos de faturas com códigos de 
barras.

ALMOXARIFADO 
Cuida do estoque, dos produtos e da 
transparência das informações.

solicitante e necessidades atendidas.

Tribunal de Contas.
  Controla o movimento das mercadorias.

PATRIMÔNIO 
Faz a gestão completa dos bens das entidades.

 Faz o controle e atualizações de todos os bens da 
entidade. 

patrimoniais diretamente para o Tribunal de 
Contas. 

 Cuida da segurança dos bens, mantendo 
atualizado o status das apólices de seguro.

da entidade.

CONTROLE INTERNO 

gestão pública.

apontam resultados.
  Assegura que os processos de auditoria interna 
aconteçam de forma planejada.

competentes.

CUSTOS 
Controla, integra e gera informações de todas as 
despesas da administração pública.

entidades.
 Gera relatórios completos para análises e tomadas 
de decisões.

 Totalmente integrado aos sistemas de recursos 
humanos, frotas e patrimônio.



GESTÃO TRIBUTÁRIA 
SOFTWARE COMPLETO PARA PREFEITURAS 
AUMENTAREM AS ARRECADAÇÕES.   

tributos e dívida ativa.

Gerencia as cobranças de impostos e taxas 
municipais.

TRIBUTÁRIO 
Faz a cobrança de todos os tributos municipais  
e da dívida ativa. 

 Acompanha em tempo real  as quitações dos 
tributos.

lixo com a Sanepar.
 Oferece ferramentas para revisões e 
reparcelamentos das dívidas.

contribuinte.
 É altamente parametrizavel, permitindo à 

a qualquer tempo, sem necessidade de visitas 

 Conta com cadastro atualizado e completo dos 
imóveis do município para facilitar as emissões do 
IPTU.

DOMICILIO ELETRÔNICO 
 

 Diminui burocracia e custos operacionais.

contribuintes.
 Envia mensagens individualizadas ou para grupos 
segmentados. 

 Sistema web fácil de usar.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA 
Garante a arrecadação do ISS dos prestadores  
de serviço do município. 

 Envio de e-mail com cópia da nota para o 
contador.

do ISS.

     sistema tributário municipal e com
     softwares do contribuinte.

AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO 

da lei.

diretamente via a plataforma.

 Gera relatórios gerenciais para apoiar as ações 

SISTEMA ALVARÁ E HABITE-SE DE CONSTRUÇÃO 

 Informações atualizadas dos loteamentos da 
cidade.

 Monitoramento por meio de relatórios com 
status das emissões dos alvarás e habite-se, por 

 Integrado ao sistema do INSS.

DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE SERVIÇOS DE 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DES-IF 

 Padroniza a forma de coletar informações e dados 

 Com sistema inteligente que faz cruzamentos e 

correta do imposto a receber. 

do sistema, com a conferencia imediata das 

 Com ambiente seguro e construído de acordo 
com a Lei Complementar nº 116/03.

 Gera relatórios atualizados sobre
     os serviços prestados pelas

PROCESSOS FISCAIS

das leis.

diretamente via a plataforma.

 Gera relatórios gerenciais para apoiar as ações 



PROTESTO ELETRÔNICO 
Menos despesas e mais efetivação na cobrança 
das dívidas.

 Agilidade nas cobranças e possibilidade real de 
aumento das receitas.

de Arquivos CRA que garante efetividade na 
cobrança e acompanhamento dos protestos. 

 Atendimento direto ao contribuinte, com status 
atualizado das dívidas protestadas.

e burocracia, fazendo as cobranças das dívidas 
com apenas um clique. 

 Garante ao município as informações sobre as 
receitas e cenário atualizado das dívidas dos 
contribuintes.

SIMPLES NACIONAL 
Gestão contínua contra fraudes na arrecadação do 
ISS

importantes dos tributos das empresas Simples do 
seu município. 

integrado ao Banco do Brasil e ao site do Simples 
Nacional.

 Ranking das maiores arrecadações e 
acompanhamento das empresas que excedem o 
limite de faturamento.

PORTAL DO CONTRIBUINTE 
Menos burocracia e mais serviços para os 
cidadãos.

diminuindo investimento de tempo e recursos da 
prefeitura. 

 Agiliza e garante receitas com as emissões 

necessidades do município. 
 Integrado aos sistemas e módulos do tributário.

ISENÇÃO DE IPTU 
Gestão sempre atualizada dos processos de 
isenção.

proprietários.
 Monitoramento das análise e respostas dos 
pedidos.

 Relatórios completos das solicitações com 
resultados das isenções por setor ou bairro.

OBRAS E POSTURAS 
Gestão no combate as irregularidades.

inspeções.

aplicações das multas.
 Gera relatórios completos com resultados das 
vistorias. 

TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS 
FACILITA A TROCA DE INFORMAÇÕES E A 
EFETIVIDADE DOS PROCESSOS

Sistema Web que registra e gerencia toda 

informações e permite envio de mensagens e 

 Permite anexos de documentos em PDF, para 
assinatura eletrônica

e cancelamento de processos via web.
 Reduz custos operacionais.



CONTROLE DE FROTAS 

RECURSOS HUMANOS 

GERENCIA OS ABASTECIMENTOS, 
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E RODÍZIO 
DE PNEUS

Integrado com sistemas de almoxarifado, 
patrimônio, licitações e compras e cartões 
corporativos.    

Relatórios completos e simples que possibilitam 
acompanhamento e decisões gerenciais.

ORGANIZA DE FORMA PERSONALIZADA 
A GESTÃO DE PESSOAS DAS ENTIDADES 
MUNICIPAIS.   

e das guias dos impostos. 

Relatórios gerenciáveis que permitem 

 Rastreia e traça as rotas de todos os veículos 
cadastrados.

dos pneus.

com os postos de gasolina, via ordem de 
abastecimento via web.

 Gerencia os abastecimentos dos veículos, em 
parceria com o sistema Fitcard.

FOLHA DE PAGAMENTO  
Automatiza as rotinas do departamento pessoal.

 Efetua os pagamentos dos salário e faz as rescisões 
com agilidade. 

 Integrado ao sistema contábil.
 Preparado para atender o eSocial.

ADMISSÃO  
Facilita e gerencia as contratações da entidade 
pública.

servidor. 
 Atualizado com todos os requisitos necessários para 
garantir uma rotina mais ágil.

 Integra os dados com a folha de pagamento.
 Faz cadastro completo de acordo com o edital,

PONTO ELETRÔNICO
Atende a legislação com mais segurança para o 
servidor e entidade pública.

 Sistema em Nuvem (Cloud).

horas de trabalho em tempo real.
 Proporcionar mais agilidade à área de recursos 
humanos, reduzindo horas de trabalho da equipe 
do departamento pessoal.

modelo Prime SF Ponto, que evita fraudes.
 Possibilita implantar Banco de Horas e gerenciar as 
horas extras. 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  

evolução dos servidores.

necessidade da entidade.

período.
 Controle automático dos motivos de perda de 
avaliações.



acompahamento dos resultados e metas.  
 Informações sempre atualizadas no momento que 
o gestor precisa.

 Tecnologia que coleta dados orçamentários e 
processuais de todos os sistemas escolhidos pela 

 Gera informações visuais facilitando as 

lugar, capaz de armazenar e analisar dados de 
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ACESSO ÀS INFORMAÇÕES PÚBLICAS 
ATENDENDO AS EXIGÊNCIAS LEGAIS.

CANAL 100% ONLINE E INOVADOR PARA O 
ATENDIMENTO DAS ENTIDADES PÚBLICAS 
AOS CIDADÃOS   

Catálogo de serviços simples e fácil de usar.

necessárias da lei 13.460.

INFORMAÇÕES PARA A MELHOR TOMADA DE 
DECISÃO NA GESTÃO PÚBLICA.  

e relatórios no tempo necessário para apoiar os 

dia a dia. 

REALIZA TODO TRÂMITE LICITATÓRIO, DESDE 
A COTAÇÃO DE PREÇO ATÉ A REQUISIÇÃO DE 
COMPRAS

Possibilita economia nas aquisições das entidades 

Integrado ao sistema contábil, disponibiliza 
em tempo real informações ao portal da 

 Faz com que o processo licitatório permita a 

praticado.
 Inclui cotações e propostas eletrônicas.

com a Lei da Micro Empresa (ME).
 Integra-se a outros sistemas.

em tempo real.

 Sistema personalizável, onde a entidade pode 
incluir todas as informações que escolher.

 Produz relatórios necessários para atender a Lei da 

ou compartilhar as informações no formato .CSV.
 Recursos de acessibilidade.
 Ferramenta responsiva.

  Faz abertura e acompanhamento de todos os 
chamados.

 Oferece a lista de todos os serviços ofertados pela 
entidade.

 Base de conhecimento para autoatendimento pelo 

 Plataforma Oracle, base de dados Cloud.

 Canal exclusivo de ouvidoria.
 Atendimentos online via sessões de chat.
 Ferramenta de grande porte, com segurança e 



www.equiplano.com.br

Por uma gestão pública
ágil,  e 

  


