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A 

ARPEN CEARÁ 

FORTALEZA - CE 

 

Att. JAIME ARARIPE 
 PRESIDENTE 

 

Ref. PARCERIA PARA OFERECIMENTO DE SOFTWARES 

 

 Vimos por meio desta formalizar nossa intenção de firmar uma parceria com a ARPEN-

CE para o oferecimento de soluções de software para as serventias extrajudiciais de Registro 

Civil desse Estado. 

 Nossa empresa, sediada em São José dos Campos/SP, tem forte e constante atuação 

neste segmento de mercado desde a década de 1990, tendo um portfólio de mais de 7 

centenas de clientes distribuídos em diversas regiões do país. Contamos hoje com uma equipe 

de mais de 40 profissionais, havendo concentração principalmente nos setores de 

desenvolvimento e suporte, para poder fazer frente às frequentes demandas relacionadas às 

atividades notariais e registrais. 

 Havendo qualquer dúvida com relação aos termos desta proposta, estamos ao seu 

inteiro dispor para os devidos esclarecimentos. 

 Desde já agradecemos a oportunidade. 

  Cordialmente. 

 

 

Agnaldo De Maria 

agnaldo@demaria.com.br 
12 2138.8080 
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ESCOPO 

1) Fornecimento de softwares para serventias de Registro Civil das Pessoas Naturais. Para 

serventias que acumulem serviço de Notas haverá também condição especial 

2) Módulos que possuímos: 

a) Registro Civil das PN: nascimento, casamento, óbito, livro E, averbações, comunicações, 

unidades interligadas, livros comerciais (somente SP) 

b) Tabelionato de Notas: reconhecimento de firmas e autenticações, procurações, 

escrituras, índices 

c) Geral: Controle de Selagem/Certidões, Financeiro, Backup Online, Site de 

Autoatendimento, Aplicativo para smartphones 

3) Plataformas: possuímos o sistema em 2 plataformas: web e desktop. O DOC-Web é um 

sistema totalmente online, operado através de conexão de internet, rodando em servidores 

mantidos pela DeMaria. O DOC-Windows é um sistema para instalação e uso dentro da 

estrutura de TI da serventia. 

4) Para efeito desta proposta só consideraremos o DOC-Windows. 

POLÍTICA COMERCIAL 

1) Os software são licenciados considerando-se 2 variáveis: quantidade de módulos e 

quantidade de computadores 

2) Durante a negociação são aplicados descontos sobre o valor total conforme a quantidade de 

módulos negociados – 5% de desconto por módulo a partir do 2º módulo. A única exceção é o 

Backup Online, que não é efetivamente um software mas um serviço, sendo cotado à parte e 

não entrando na somatória de módulos negociados 

3) Determinada a “configuração de módulos” desejada pelo cliente, haverá um valor da 

mensalidade estipulada para a primeira licença, ou seja, 1 computador. Caso o cliente queira 

licenças para mais computadores, poderá obtê-las pagando 50% do valor da licença do 1º 

computador, para cada licença a partir da segunda 

SUPORTE TÉCNICO & ATUALIZAÇÃO 

1) A DeMaria conta com uma equipe de analistas para prestar suporte técnico à distância por 

diversos meios: telefone, email, chat, whatsapp, acesso remoto e via SAC. 
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2) O SAC é o Sistema de Atendimento ao Cliente da DeMaria, acessável por todos os nossos 

clientes pela internet, e onde tudo fica registrado, individualizados por Ordem de Serviço. 

3) Visitas para implantação, orientação, resolução de problemas ainda que raras, são possíveis, 

mas exigem agendamento prévio e ressarcimento de custos de locomoção, estadia, 

alimentação e diárias técnicas (pacotes de 1 ou 2 semanas). 

4) A atualização do sistema dividimos em 2 escopos distintos: releases e versões. Os releases são 

alterações menores, feitas com frequência quase mensal, para ajustes no sistema 

considerando-se correções e aplicação de novas funcionalidades. As versões geralmente 

disponíveis em períodos de 2 em 2 anos são um conjunto de alterações mais importantes, 

significando um salto na adequação do sistema ao segmento de mercado e a um novo 

patamar tecnológico. 

CONTRATO 

1) O cliente DeMaria assina o contrato que engloba o LICENCIAMENTO dos softwares e também 

o SUPORTE TÉCNICO e a ATUALIZAÇÃO 

2) O contrato na seção de LICENCIAMENTO regula quantidade e configuração de licenças 

negociadas, pagas mensalmente 

3) O contrato na seção de SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO regula o nível de suporte e as 

questões relacionadas aos releases e versões. A DeMaria tem oferece dois níveis nestes 

quesitos: BÁSICO e AVANÇADO. Para mais detalhes sobre as diferenças entre os mesmos, vide 

documento anexo. 

4) Implantação e configuração do sistema feita de forma remota e agendada, sem ônus para o 

cliente. 

5) Treinamento para módulos NÃO contemplados na galeria de vídeos da DeMaria, serão 

gratuitos (como Índice de Tabelionato, Escrituras e Procurações) – demais treinamentos 

solicitados pelo cliente poderão ser adquiridos na Loja Virtual da DeMaria 

MIGRAÇÃO DE DADOS 

Hoje em dia praticamente não existem cartórios sem sistema, então é normal ser necessário a 

importação de dados do antigo sistema para os sistema da DeMaria. Já possuímos rotinas prontas 

para migração de bancos de dados de vários concorrentes, mas normalmente só confirmamos a 
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possibilidade e eventual custo desta operação após análise individual do banco de dados fornecido 

pela serventia que pretende se tornar nossa cliente. 

ADEQUAÇÃO À LEGISLAÇÃO LOCAL 

1) É condição imprescindível para atendermos clientes no CEARÁ o desenvolvimento da 

integração com o Selo Digital criado pelo Tribunal de Justiça do Estado. 

2) A DeMaria já desenvolveu tal integração e está apta a fornecer o sistema adequado ao Estado, 

conforme comprova os clientes já em fase de funcionamento com o Selo Digital na capital, 

Fortaleza. 

NOSSA OFERTA 

1. Enquadramento das serventias 

1.1. Faixa A: serventias com última arrecadação semestral1 de R$ 20 mil ou menos 

1.2. Faixa B: serventias com última arrecadação semestral de R$ 20 mil a R$ 100 mil 

2. Escopo do sistema 

2.1. Módulos: nascimento, casamento, óbito, comunicações, selagem, financeiro, firmas e 

procurações somente para 1 (uma) licença – aplicar TARIFA 1 ou 2 

2.2. Para pedidos envolvendo outros módulos ou mais de 1 licença - aplicar TARIFA 3 ou 4 

3. Condições comerciais2 

3.1. TARIFA 1: valor fixo mensal de R$ 199,00, para os módulos de nascimento, casamento, 

óbito, comunicações, selagem e financeiro, R$ 240,00 para os módulos de nascimento, 

casamento, óbito, comunicações, selagem, financeiro e firmas e R$ 265,00 para os 

módulos de nascimento, casamento, óbito, comunicações, selagem, financeiro, firmas 

e procurações, equivalente a mais de 50% de desconto, para fechamento até 15-12-

2019 

3.2. TARIFA 2: concessão de desconto extra de 40% no valor total do licenciamento em 

relação ao valor de tabela atual da DeMaria, para fechamento até 31-03-2020 

                                                           
1  Base: site Justiça Aberta, CNJ 
2  Considerando nível de suporte técnico BÁSICO 
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3.3. TARIFA 3: concessão de desconto extra de 20% no valor mensal do contrato em 

relação ao valor de tabela  da DeMaria e o fornecimento de 1 licença adicional para 

cada licença negociada, ou seja, entrega “dobrada” da quantidade de licenças (pediu 1 

leva 2, pediu 2 leva 4, e assim por diante), para fechamento até 15-12-2019 

3.4. TARIFA 4: idem, concedendo desconto de 20%, sem entrega “dobrada” da quantidade, 

para fechamento até 31-03-2020 

4. Para contratação é necessário pagar o valor da 1ª Mensalidade do contrato, Taxa de Adesão 

e Frete (do material físico). 

5. Esta oferta especial não atinge os valores dos serviços de Backup Online, Reconhecimento de 

Voz, website de Autoatendimento, Migração de bases de dados, visitas técnicas e 

licenciamento de aplicativos para smartphones. 

CONTRAPARTIDA 

1) Apoio institucional da ARPEN-CE, mencionando a DeMaria como seu parceiro de software, em 

materiais publicitários e website até a vigência final dos descontos (31-03-2020). 

2) Apoio institucional da ARPEN-CE para realização de eventual workshop em Fortaleza, com o 

objetivo de aproximar a DeMaria e os serventuários, demonstrar produtos e serviços e 

apresentar os termos da parceria 

SIMULAÇÕES 

Legendas dos módulos 

N Nascimento  F Firmas / Autenticações
3
 

C Casamento  D Índice de Tabelionato
4
 

O Óbito  P Procurações 

A Comunicações  R Escrituras 

V Averbações
5
    

E Livro E
6
  S Controle de Selagem

7
 

I Unid Interligadas
8
  $ Financeiro

9
 

                                                           
3  Neste módulo estão inclusos os atos de reconhecimento de firma e autenticações. 
4  Este módulo não é necessário caso o cliente possua os módulos de Procurações e Escrituras 
5  Este módulo é utilizado para automatizar averbações, anotações e retificações dos atos de RCPN. Poderá ser dispensado 

caso o cliente opte por digitar os assentamentos acessórios manualmente pelos módulos de RCPN. 
6  Geralmente este módulo só é usado por serventias de sede de comarca que tem tal atribuição. 
7  Este módulo é obrigatório porque em Sergipe há o Selo Digital 
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Exemplo TARIFA 1 Módulos N C O A S $ 

Quantidade de licenças 1 
Valor atual da mensalidade R$ 316,00  

Valor da mensalidade proposta R$ 199,00  

Ganho real anual R$ 1.404,00  
 

Exemplo TARIFA 2 Módulos N C O E A S $ 

Quantidade de licenças 1 
Valor atual da mensalidade R$ 342,00  

Valor da mensalidade proposta R$ 241,00  

Ganho real anual R$ 1.212,00  
 

Exemplo TARIFA 3 Módulos N C O A S $ 

Quantidade de licenças 2 
Valor atual da mensalidade R$ 430,00  

Valor da mensalidade proposta R$ 271,00  

Ganho real anual R$ 1.908,00  
 

Exemplo TARIFA 4 Módulos N C O A S $ 

Quantidade de licenças 2 
Valor atual da mensalidade R$ 430,00  

Valor da mensalidade proposta R$ 362,00  

Ganho real anual R$ 816,00  
 

Exemplo TARIFA 4 Módulos N C O E A S $ 

Quantidade de licenças 2 
Valor atual da mensalidade R$ 469,00  

Valor da mensalidade proposta R$ 393,00  

Ganho real anual R$ 912,00  
 

OPCIONAIS10 Backup Online) R$ 98,00  

Reconhecimento de Voz R$ 29,00  
Website de Autoatendimento R$ 39,00  

Aplicativo smartphone11 (DOC-Mobile) R$ 79,00  

 

                                                                                                                                                                                                                       
8  Este módulo é necessário apenas se o cliente quiser utilizar o módulo de Unidades Interligadas do DOC-Web, que é 

interligado com o DOC-Windows 
9  Este módulo poderá ser também obrigatório, dependendo das informações repassadas ao TJSE através do Selo Digital. 
10  Valor mensal do contrato. Além disso será cobrada TAXA DE ATIVAÇÃO de R$ 79 para cada serviço selecionado, 

pagamento único no ato da contratação 
11  Valor mensal para cada dispositivo habilitado 


