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CERTIDÃO
ATE 4340/21
A

ASSESPRO

ASSOCIAÇÃO

DAS

EMPRESAS

DE

TECNOLOGIA

DA

INFORMAÇÃO, REGIONAL PARANÁ, associação civil de direito privado, sem fins
lucrativos, que congrega e representa as empresas nacionais fornecedoras de
software e prestadoras de serviços de informática, atendendo a solicitação de
sua empresa associada, e com fundamento

nos

documentos regularmente

registrados em nossos arquivos, vem certificar, em atendimento ao que reza o
art. 25, nº I da Lei 8666 de

21.06.93,

que

segundo estas informações, a

CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA, com sede à Rua Izabel a Redentora, nº
2356

Edf. Loewen, Sala 119 na cidade de São José dos Pinhais, no Estado do

Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 40.628.906/0001-70, nova denominação de
CONTROLE

GOV

é

autora

e

única

fornecedora

no

Brasil,

do

produto

CONTRATOSGOV.
Nome do produto

CONTRATOSGOV (www.contratosgov.com.br)

DESCRIÇÃO DETALHADA:
Linguagem: C# MVC
Banco de Dados: Sql Server
Funcionalidades:
O ContratosGov é uma solução que gerencia e fiscaliza contratos, que possui
características e funcionalidades que o caracteriza exclusivo, como:
Ferramenta desenvolvida especificamente para a gestão e a fiscalização dos
contratos da Administração Pública;
Controle documental: termos de contratos, notas de empenho, termos aditivos,
apostilamentos,

certidões,

recursos, atas e normas);

ofícios,

comunicações,

recursos,

respostas

aos
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Controle sobre a realização de aditivos contratuais, calculo automático do limite
legal para aditivos, sobre o valor inicial atualizado do contrato;
Controle sobre os prazos de vigência dos contratos;
Controle financeiro dos contratos: pagamentos efetuados, débitos e multas
disponíveis por meio de relatório específico;
Acompanhamento das penalidades aplicadas aos contratados: informações das
penalidades aplicadas pelo órgão ou entidade a seus contratados;
Integração da comunicação entre gestor e fiscal dos contratos com os
contratados;
Controle de fiscalização dos contratos;
Facilidade e praticidade nas vistorias: check lists, QR Code.
Emissão de relatórios diversos, de acordo com os filtros selecionados;
Mapa de obras em execução;
Acesso do fornecedor ao seu cadastro e aos dados dos contratos a ele
pertinentes;
Sistema de notificação e registro de ocorrências;
Aplicativo para celular, tablet, podendo gerar o QR Code para acesso prático
aos check lists de fiscalização.
Curitiba, 30 de Agosto de 2021

A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias em todo o território nacional.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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TERMO DE AUTENTICIDADE
Eu, Wagner Alves de Souza, com inscrição ativa no CRC/PR, sob o n° 065819, inscrito no CPF n° 03980143961,
DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é
autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)
CPF

N° do Registro

03980143961

065819

Nome

WAGNER ALVES DE SOUZA

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/09/2021 10:51 SOB Nº 20216161568.
PROTOCOLO: 216161568 DE 21/09/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12107056125. CNPJ DA SEDE: 40628906000170.
NIRE: 41209718815. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 30/08/2021.
CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

