
Atestado de Exclusividade

Atestamos para os devidos fins, que a empresa M-CONSULT TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ nº
04.538.339/0001-05, estabelecida à Av. João Antonio Besen, 230, CENTRO – ANTÔNIO CARLOS - SC é filiada a
ACATE - Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia e  segundo informações prestadas pela própria empresa,
é desenvolvedora do Robot-IT, sendo também a única empresa a oferecer Atestado de Exclusividade A ACATE -
Associação Catarinense de Tecnologia, entidade sem fins lucrativos, atua, desde 1986, em prol do desenvolvimento do
setor de tecnologia do Estado de Santa Catarina, com sede na Rodovia SC 401, 4120, bairro Saco Grande, Florianópolis
– SC, atesta para efeito de comprovação junto aos órgãos governamentais, empresas públicas, estatais, de economia
mista e privadas, através das informações prestadas pela própria empresa, que a empresa associada, M.Consult
Tecnologia Ltda. - ME, inscrita no CNPJ nº 04.538.339/0001-05, localizada na Rua Antônio Besen, número 230, CEP:
88180-000 na cidade de Antônio Carlos, estado de Santa Catarina, é a única desenvolvedora e detentora dos direitos
autorais e de comercialização em todo território nacional do sistema Robot-IT – Dispositivo Autônomo, baseado em
Plataforma Web, para realização de rotinas de BackOffice de TI, realizando buscas, downloads e análise de faturas de
telefonia fixa, móvel e comunicação de dados, nos sites das Operadoras e envio de relatório analítico gerencial auditado,
via e-mail, ao Gestor. Além do relatório analítico enviado automaticamente por e-mail, disponibiliza acesso online a
Plataforma para coleta de dados históricos e detalhados através de telas gráficas e relatórios conclusivos. A solução
promove, além de eficiência nos processos operacionais internos (BackOffice), a transparência no uso dos recursos
corporativos e nas cobranças realizadas pelas Operadoras de Telecomunicações. .

A presente declaração tem validade de 90 (noventa) dias, a contar da data de emissão.

Florianópolis, 14 de Março de 2019

Gabriel Sant´Ana Palma Santos
Secretário Executivo ACATE


