ATESTADO

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

EMPRESA: NP TECNOLÓGICA E GESTÃO DE DADOS LTDA., situada
na Rua Izabel A. Redentora, n° 2356, sala 117, bairro Centro, cidade de
São José dos Pinhais/Paraná, CEP 83005-010, inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 07.797.967/0001-95, associada da Associação Comercial do Paraná nº.
45733.

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 fornecedora com exclusividade
em todo território brasileiro da marca SISTEMA REAP, conforme registro
INPI sob nº 909432562 Registro de Atos do Pregão, destinado ao registro e
condução dos Atos referentes à sessão pública de licitação na modalidade
“PREGÃO PRESENCIAL”, sendo o único sistema a englobar recursos de
Cadastros, tais como: Pregoeiros; Empresas Fornecedoras; Segmentos de
Atividades; Equipe de Apoio; Objeto e seus respectivos Lotes/Itens;
Discrimina valores de itens dentro do lote, Importação de Lotes/Itens em
planilha Excel; Exportação e Importação de propostas dos fornecedores;
Cadastra e Classifica as propostas em conformidade com a lei para a fase
de lance; Ordena e impede os lances em desconformidade com a lei;
Atende às LC 123/06 e LC 147/14. Gera Ata tradicional e Ata para Registro
de Preços; Relatórios Totais por Fornecedores e Totais por itens; Histórico
do pregão; Possibilidade de selecionar manualmente a empresa
fornecedora que irá primeiro para fase de lance em caso de empato nas
propostas; Suporte Integral (Via fone – E-mail), desenvolvimento de novos
recursos apoio tecnológico e atualizações periódicas.

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 NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS
LTDA, estando arquivados na Associação Comercial do Paraná:

#3a2a11b4-0525-4f6f-b997-f70d24682881

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° 909432562

Curitiba, 27 de abril de 2022.
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 28/04/2022 às 11:32:53 (GMT -3:00)
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Assinaturas (1)
Simone de Cássia Masucci (Interveniente anuente 1)
Assinou em 28/04/2022 às 11:32:54 (GMT -3:00)

Histórico completo
Data e hora

Evento

28/04/2022 às 10:53:51
(GMT -3:00)

Magalli Oliveira solicitou as assinaturas.

28/04/2022 às 11:32:54
(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.

28/04/2022 às 11:32:54
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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