ATESTADO

Atestamos para os devidos fins, atendendo solicitação da empresa abaixo
identificada, os dados e informações a seguir:
1)

EMPRESA: CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA, localizada à Rua R
Izabel A. Redendora, n° 2356, sala 119, bairro Centro, cidade de São José
dos Pinhais /Paraná, CEP 83005-010, inscrita no CNPJ n°
40.628.906/0001-70 e associada da ACP sob o n° 49429

2)

REPRESENTANTE LEGAL: Sr. Rudimar Barbosa dos Reis, Sócio
Administrador, portador do RG nº 4.086.763-5 e inscrito no CPF nº
574.460.249-68.

3)

PRODUTO/SERVIÇO: A empresa acima é proprietária do Registro de
Programa de Computador marca “CONTRATOSGOV”, conforme registro
no Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI n° BR5120200003460 e comercializa os produtos da referida marca com exclusividade no
território brasileiro.

4)

VALIDADE: Este atestado é válido por 120 (cento vinte) dias e é fornecido
exclusivamente com base nas informações, dados e documentos
apresentados pela empresa CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA estando
arquivados na Associação Comercial do Paraná:
I. Atos constitutivos da empresa;
II. Declaração firmada pela empresa que informa os dados acima, sobre os
quais assume toda e qualquer responsabilidade, bem como sobre a
utilização do presente;
III. Certificado de Registro de Marca INPI n° BR512020000346-0.
Curitiba, 26 de agosto de 2021.

Simone de Cassia Masucci
Gerente – SEPROC/SCPC
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Comprovante de Assinatura com Certificado Digital

Datas e horários baseados no fuso horário (GMT -3:00) em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certificado de assinatura gerado em 26/08/2021 às 11:21:45 (GMT -3:00)

CONTRATOSGOV SISTEMAS LTDA
ID única do documento: #40280e63-4185-4d84-bcdd-7ae78f951b16
Hash do documento original (SHA256): d16ab32defcb9bdae382b641b35238b2d8e6ebdef11e19ef912fd5525fd594f0
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Assinaturas (1)
Simone de Cássia Masucci (Interveniente anuente 1)
Assinou em 26/08/2021 às 11:21:46 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento

26/08/2021 às 10:57:46
(GMT -3:00)

Magalli Oliveira solicitou as assinaturas.

26/08/2021 às 11:21:46
(GMT -3:00)

Simone de Cássia Masucci (CPF 567.350.149-87; E-mail
simone.masucci@acp.org.br; IP 189.112.224.209), assinou utilizando
certificado digital. Titular do certificado digital: SIMONE DE CASSIA
MASUCCI SCUISSATTO:56735014987 (CPF 56735014987; E-mail
simone.masucci@acp.org.br). Autenticidade deste documento poderá ser
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

26/08/2021 às 11:21:46
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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