ESTADO DO PARANÁ
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Inspetoria Geral de Fiscalização

PEDIDO DE CREDENCIAL E TERMO DE RESPONSABILIDADE DO SISTEMA
Dados do Estabelecimento (Fornecedor)
Inscrição Estadual
Nome Empresarial
Endereço
Bairro
Município

Inscrição CNPJ 35.033.911/0001-08
WAVE - GLOBAL TECHNOLOGY LTDA
Av Cerro Azul, 1948
Jardim Novo Horizon
Maringa

CEP 87.010-055
UF PR

Dados do Sistema
Código 76587
Sigla SIAD
Nome SISTEMA INTEGRADO E APOIO ?? DECIS??O

Versão 10

Finalidades Fiscais
Documentos Fiscais
NOTA
NOTA
NOTA
NOTA

FISCAL
FISCAL
FISCAL
FISCAL

ELETRONICA - NFE, MODELO 55 - EMISSOR NF-e
ELETRONICA - NFE, MODELO 55 - SISTEMA DE GEST?O
DE CONSUMIDOR ELETRONICA - NFCE, MODELO 65 - EMISSOR NFC-e
DE CONSUMIDOR ELETRONICA - NFCE, MODELO 65 - SISTEMA DE GEST?O

É condição obrigatória para obtenção e manutenção de credencial, o cumprimento de todos os requisitos previstos na
legislação tributária, podendo o fornecedor do sistema ser responsabilizado civil e criminalmente por eventuais prejuízos
causados ao Erário Público que venham a ser praticados com o auxílio do software.
Declaro à Coordenação da Receita do Estado que o sistema aplicativo (Software), acima identificado, projetado para a
realização de rotinas de natureza fiscal:
·
está em total conformidade com a legislação tributária vigente, em especial, o disposto no Capítulo de
Processamento de Dados do RICMS/PR;
·
gera registros fiscais em meio magnético exigidos pela legislação tributária vigente (Regulamento do ICMS/PR),
observando inclusive os tipos de registros relativos às modalidades fiscais credenciadas, definidos na Listagem de
Conferência de Registros e Documentos (página 2);
·
não possui funções ou recursos, ocultos ou não, que possam comprometer a segurança fiscal do sistema;
·
não possui funções ou recursos que permitam o gerenciamento dissimulado ou oculto de informações e registros
paralelos, diversos ou complementares aos declarados ao Fisco;
·
não permite a supressão da impressão de qualquer documento fiscal;
·
corresponde à informação prestadas em todos os documentos apresentados para a obtenção de credencial do
sistema.
·
atende a todas as especificações do Ajuste SINIEF 07/2005, do Manual de Integração do Contribuinte e do Manual de
Contingência, aprovados por Ato COTEPE e suas alterações.
Disponibilizarei, quando notificado pelo Fisco, um técnico credenciado com conhecimentos suficientes para prestar todos os
esclarecimentos necessários sobre o funcionamento e operação do referido sistema. Declaro conhecer integralmente a NPF
063/2012 e estar ciente de que qualquer irregularidade constatada implicará no cancelamento da credencial de fornecedor e
de seus sistemas, ficando vedado o uso destes no Estado do Paraná.

Responsável pelo pedido
Nome:SIRLOVANI ALMEIDA MOITA
CPF: 80161669972
Data da Solicitação: 03/06/2020

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado
Nrº Processo
768747
Gerado Eletronicamente via
ReceitaPR
03/06/2020 11:56:34
Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Página 1 de 1
Documento gerado em 03/06/2020

HashCode
C661.EBAE.DD0A.884A.D765.3017.12D2.CB20

