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Gerenciamento Fácil
*

O contratoWeb possibilita o
gerenciamento pleno dos
contratos, controlando prazos e
valores.

O uso do contratoWeb

Gestão de Contratos - O sistema permite o cadastramento, manutenção e

permite uma grande

gerenciamento das informações de todos os contratos do órgão, como

mobilidade, sendo necessário
apenas um dispositivo com
acesso à intenet, seja ele um

contratos de obras, de serviços, de fornecimento, entre outros. Além das
informações básicas de cada contrato, permite o acompanhamento de

computador, tablet ou até

sua evolução, através do registro de aditivos, e o seu gerenciamento

mesmo um celular, dentro ou

financeiro, controlando os valores empenhados, liquidados e pagos.

fora do órgão.
Aditivos - Através do cadastramento de aditivos é possível alterar o valor, o

*

O contratoWeb é seguro e
permite a extração de todos

prazo, ou os objetos fornecidos pelo contrato. Assim o sistema permite que
se tenha o registro histórico do contrato, aonde se pode ver como o

os dados do órgão a

contrato era originalmente e como cada aditivo foi modificando suas

qualquer momento, em

características.

vários formatos de arquivos.
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Gerenciamento Financeiro - O

transtornos na renovação ou

contratoWeb permite que se faça

encerramento dos contratos sob

o gerenciamento financeiro do

sua responsabilidade.

contrato, registrando o seu valor
original e acompanhando todos os

contratoWeb possui três versões

empenhos e pagamentos

para atender à sua demanda:

realizados para ele. Além disso, é
possível programar os pagamentos

contratosWeb Standard,
contratoWeb Professional e

a serem realizados, e registrar a

contratoWeb Corporate. Conheça

entrega das notas fiscais pelos

as principais diferenças no gráfico

fornecedores antes de seu efetivo

abaixo.

pagamento.

Outras Informações – Entre em

Gerenciamento de prazos - O

Gerencie seus contratos com
eficiência, transparência e
resultados com o
contratoWeb.

Do tamanho certo – O

contato para mais informações,

contratoWeb permite o

agendar uma demonstração on-

gerenciamento dos prazos do

line, solicitar vídeos do sistema e

contrato, sinalizando os contratos

esclarecer demais dúvidas!

a vencer, permitindo que o gestor
atue com antecedência e evite

Função
Número de Contratos Ativos
Número de Usuários
Utilização Através da Internet
Cadastro de Contrato
Cadastro de Aditivos
Cadastro de Acompanhamentos
Cadastro de Empenhos/Pagamentos/Liquidações
Rastreamento de Alterações Avançado

Standard

Professional

Corporate

500
5

2000
25

Ilimitados
Ilimitados

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Solicitação de Providências

✓

✓

Planejamento Financeiro

✓

✓

Cadastro de Medições

✓

✓

Cadastro de Reajustamentos

✓

✓

Possibilidade de Implantação no Órgão
Integração com o Sistema de Contabilidade*
Anexação de Arquivos
Geração da Minuta de Contrato
Imagem dos Contratos

✓
✓
✓
✓
✓
* Depende de verificação de viabilidade técnica
Av. Nossa Senhora da Penha, 250, conj. 606
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