CERTIDÃO
ATE 4235/20
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 NP
CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, com sede à Rua Dr.
Brasílio Vicente de Castro, 111 – Campo Comprido na cidade de Curitiba, no
Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº 07.797.967/0001-95, é autora e
única fornecedora no Brasil, do produto BANCO DE PREÇOS
Nome do produto – BANCO DE PREÇOS
DESCRIÇÃO DETALHADA:
Linguagem: C# Asp.Net
Banco de Dados: Sql Server
Funcionalidades:
•

Cotação

possibilitando:

de

Preços,

Criação,

Funcionalidade

Edição,

Exclusão,

para

gestão

Restauração,

de

cotações,
Duplicação,

Compartilhamento, Análise Automatizada, Geração de Relatório, Importação de
Itens, Inclusão de Itens, Edição de Itens, Exclusão de Itens, Inclusão de Preços
em Itens, Remoção de Preços em Itens, Envio de Convite a Fornecedores.
•

Pesquisa de Preços de Produtos e Serviços baseado nos filtros: Objeto,

Catmat/Catser, Data, Região, Estado, Cidade, Marca, CNPJ do Fornecedor,
Pregão, Órgão, Modalidade, Quantidade, Materiais ou Serviços, Participação

Exclusiva, Itens Sustentáveis, SRP; Efetuando busca nas fontes de pesquisa:
Portal ComprasNet, BEC/SP, Licitações-E, ComprasMG, ComprasES, ComprasDF,
BPS, Tabela CMED, Tabela Sina pi, Tabela CEASA, Tabela CONAB, Site
Americanas, Site Submarino, Site Jocar Auto Peças, Possibilitando a visualização
dos detalhes dos preços e a inclusão destes em cotações.
•

Mapa de Fornecedores, Relatório demonstrando os fornecedores de

determinado produto, possibilitando a criação informando catmat e região
desejada, Impressão de relatório e Exclusão de Mapa.
•

Decreto de Competitividade, Relatório demonstrando a existência ou não

de competitividade para determinado produto, baseado nos registros de
licitações do sistema, possibilitando a criação informando catmat, região, marca,
período e quantidades desejadas.
•

Terceirização, Funcionalidade que possibilita a busca de serviços de

terceirização baseado no tipo de serviço, Estado, Período e especificação
adicional, possibilitando a criação e exclusão de cotação e a geração de relatório.
•

Termo de Referência, Funcionalidade que possibilita a criação, edição e

exclusão de termos de Referência, permitindo também a inclusão, importação,
edição e exclusão de especificações técnicas além da edição e geração do
modelo do documento.
•

Especificação Técnica, Funcionalidade que permite a inclusão, exclusão,

envio e geração de relatórios de especificação técnica para compras de
produtos/serviços, para inclusão sistema disponibiliza assistente com intuito de
guiar a criação de especificação de acordo com os itens já existentes no banco
de dados do sistema.
Curitiba, 09 de Dezembro de 2020
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A presente certidão é válida por 90 (noventa) dias em todo o território nacional.

