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CONTRATO N o 75/2016

TERMO DE CON'FRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A
AGENCIA REGULADORA 1)E AGUAS, ENERGIA E
SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL -
ADASA, E A EMPRESA BRASOFTWARE INFORMATICA
LTDA - TENI)O POR OBJETO A CONTRA lAcAo DE
SERV1OS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE PROVEI)OR
DE PRODUTOS DA LISTA OFICIAL ERP-MPSA 01.

A AGENCIA REGULAI)ORA DE AGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BASICO DO DISTRITO
FEDERAL - ADASA, neste ato denorninado CONTRATANTE, autarquia especial, corn sede social
localizada no Setor de Areas Isoladas Norte - SAIN Estacâo Rodoferroviária de Brasilia - sohrc loja, Brasilia
- Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 07.007.955.000l-10, representada, nos terrnos do disposto
no inciso VI do art. 23, da Lei n° 4.285, de 28 de dezembro de 2008 e na Portaria A1)ASA n° 151, de 01 de
julho de 2016, por scu Diretor-Presidente Substituto, ISRAEL PINHEIRO TORRES, casado, portador da
célula de Identidade n° 221.672 SSP/Dl' e inscrito no CPF sob o n° 033.445.411-53, residente nesta capital,
nomeado pelo Decreto S/N. publicado no Diário Oficial (10 Distrito Federal N° 229, de 04 de novembro de
201 3,, c de outro laclo c de outro lado, a empresa BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 57.142.978/0001-05, corn scdc social localizada na rua La Regina, 227, 3° andar, sala 11 a
15, centro, Poá - SP, CEP 08.550-210, de agora em diante denorninada simplcsmcntc CONTRATADA,
representada por JOSE SYLVIO DE CARVALHO JUNIOR, brasileiro, casado, portador da cédula de
identidade RG n° 1 .191.953 SSP/I)F, e inscrita no CPF/MF sob o n° 409.830.211-04, de acordo corn a
representacAo legal que ihe é outorgada por procuraco, resolve celebrar o presente Contrato, que será regido
pcla Lei n° 8.666. do 21 de junho de 1.993, suas alteracOes posteriores, denials disposicöcs legais e
regularnentares aplicáveis, e pelas condicôcs cstabciccidas nas cláusulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 .1. Contrataco de servicos técnicos especial izados do provedor do produtos da lista olicial MPSA 01
(Ivlicrosofi Produis and sen'ices Agreement), baseado na tabela Microsoft oficial ERP (Estimated Retail
Price) vigcnte. conforme tabela adiante:

Lote do Item	 ESPECIFICA
SRP

03/2016
PERCENTUAL DE DESCONTO
linear a ser aplicado sobre lista oticial
ERP-MPSA 01 (Fstirnatc Retail Price),
vigente de prodittos Microsoft (aluguel,
locaçao, assinatura)
Valor rnáximo a ser empenhado corn

custo de aquisição de (aluguel,
locacâo. assinatura) de softwares.

Und.	 Qnt
	 Valor	 Valor estimado Desconto

Total
	

Unitário	 das
Contratacoes

Und
	

R$ 100,00	 R$ 100,00	 5,5%

Und I 218.520 I R$ Y00 I 0 218.520,00

'I
	 ^j^ ^^
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1.2. A lista oticial ERP (Estimated Retail Price) vigente, de produtos Microsoft é variável, sendo alterada
period icarnente pela prOpria empresa MICROSOFT, para retletir rnudancas de versão de softwarcs, criação dc
novos sofiwares e cxtrncao de antigos.

1.3. Os produtos dcverio ser fornecidos airavés do contrato MPSA (Microsoft Produts and Services
Agreement), haseado na tabela Microsoft vigente a época da ernissão da Nota de Empenho.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAçAO COMPLEMENTAR

2.1. A execucâo do objeto deve obedecer ao estipulado neste Contrato, bern corno as disposicöes contratuais
constantes dos documentos que integram o Processo n° 197.001.383/2016:

2.2. 0 presentc contrato obedece aos termos do Edital do Pregao Eletrônico SRI 03/2016 do Cornando do
Comando Militar do Sul (Ministério da Dcksa, Exército E3rasileiro) e as disposicôcs da I.ei 00 8.666/93 e suas

S
	 altcracoes posteriores, 1,ci n° 10.5020/2002, aléni das demais normas pertinentes.

2.3. Propostas c Documentos lirmados pela CONTRATADA.

CLAUSULA TERCEIRA - DA FORMA E REGIME DE EXECUCAO

3.1. A execução dos servicos objeto deste contrato dar-se-á por execuço indireta, on forma empreitada por
preco unitário.

3.2. 5.2. A contratada tica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçOes contratuais, acréscitnos ou supressOes
que se fizerern necessárias, ate 25% (vinte e cinco por cento) do quantitativo estabelecido no contrato (Lei n.°
8.666/93, art.65, § 1, 2°, 11). Tais alteracoes devern ser previamentejustificadas pela Adrninistracâo.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA

4.1. Este Contrato terá vigencia de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por
igual perlodo, respeitando-se o lirnite de 36 (trinta c seis) meses.

CLAUSULA QUINTA— DO VALOR DO CONTRATO

5.2. Trata o valor do presente contato do percentual de desconto linear de 5,5% (cinco unidades e cinco
décimos por cento) a ser aplicado sobre lista oficial ERP-MPSA 01 (Estimate Retail Price), vigente de produtos
Microsoft.

5.3. 0 valor rnáxirno a ser empenhado corn custo de contrataçöes C o de 2 18.520,00 (duzentos e dezoito mu,
quinhentos e vinte reais) para cada periodo de vigCncia contratual, correspondente a 12 (doze) meses.

CLAUSULA SEXTA - DA DOTACAO 0RçAMENTARIA

6.1. A despesa correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçarnentária: 21.206

Programa de Trabalho: 04.126.6001.2557.2606
Natureza da Despesa: 3.3.90.39

Foote de Recurso: 151
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CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE DE PRE(-OS

7.1. 0 desconto estabelecido de 5,5% (cinco unidades e cinco décimos por cento) é fixo e irreajustávcl.

7.2. A alIquota de desconto, 5,5%, será aplicada em cima dos precos unitários da Lista oficial ERP
(Estimated Retail Price), sCfl(1O que Os precos devern ser repassados, impreterivelniente, no quinto dia
kill de cada més, a tim de que as contracöes (empenhos) sejarn efetuadas corn valores atuais de mercado.

7.3. l'endo em vista que a planilha e disponibilizada em dólar, utilizar-seá o valor do site do Banco Central,
littp://www4.bcb.gov.br/pec/taxas/batch/taxas.asp?id=txdolar, do quinto dia kill (IC cada més, a tim de
estabelecer os precos em reais.

CLAUSULA OITAVA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. 0 prazo para dispombilizacao das licenças é de 15(quinze) dias ocorridos, contados do recebimento da
Nota de Fmpenho.

8.2. 0 recebimento provisório do objeto se dará por Dcc1araço formal, no prazo de 10 (dez) dias, mediante
recibo, de que as licenças foram entregues, para posterior análise das conformidades de qualidade baseadas
nos critérios de aceitação, nos ten-nos do Projeto Básico.

8.3. 0 recebiinento definitivo será formalizado por meio de Dcclaração formal, no prazo de 10 (dez) dias,
mediante reciho, de que as licencas fornecidas atendern aos requisitos estabelecidos no contrato. 0 termo de
recebimento definitivo nâo excluirá a Contratada das responsabilidades inerentes a perlita exccucão do
conirato.

CLAUSULA NONA - DO PAGAMENTO

9.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os docurncntos abaixo relacionados:
Certidão Negativa de Déhitos Relativos as Contrihuiçôes Previdenciárias e as de

i'crceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria

Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 40 do Decreto n° 6.106,

de 30.4.2007;

II Certiticado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servico - 1'GTS,

fornecido pela CL-'I-' -- Caixa Econômica Federal, devidarnente atualizado (Lei n.° 8.036/90);

III -- Certido de Regularidade corn a Fazenda do Distrito Federal;

IV - Certidao Negativa de Débitos Inadimplidos perante a Justiça do Trahalbo, conforme

inciso V do art. 29 da Lei n° 8.666/93;

3'

V Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos Federais e a - 'vi Ativa da União
(exceto Contribuicöes Previdenciárias).



9.14. Dos pagamentos devidos a CONTRATADA scräo descontados os i
	

ibuicOes de
corn a legislacao vigente.

9.15. A empresa CONTRATADA devcrá indicar na Nota Fiscal/Faturaib miimmero do contrato firmado
ADASA.	 /	 -
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9.2. 0 pagarnento será realizado 110 prazo máxirno de ate 30 (trinta) dias, contados a partir da data de
recebimento da iiota fiscal/fatura, por meio de ordeni bancária, para crdito em hanco, agéncia e conta-corrente
indicados pelo contratado.

9.3. 0 pagamcnto somente será autorizado depois de efetuado 0 "atesto" pelo servidor competente na nota
fiscal apresentada.

9.4. Havendo erro na apresentaco da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda,
circunstãncia que inipcca a liquidacao da despesa, conlo, por exemplo, obrigaçäo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficará sobrestado ate que a CONTRATAI)A
providencie as nledidas saneadoras. Nesta hipótese, 0 prazo para pagarnento iniciar-se-á após a comprovacão
da regularizaçâo da situacâo, ii-5o acarretando qualquer onus para a CONTRATANTE.

9.5. Será cons iderada data do pagamento 0 dia cm que constar como ernitida a ordeni bancãria para pagamen to.

.
	

9.6. Antes de cada pagarnento a contratada, será realizada consulta ao SICAF para verilicar a nianutençAo
das condiçôes de hahilitaçao exigidas 110 edital.

9.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacâo de irregularidade da contratada, será providenciada sua
advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua situaçâo ou, no mesmo prazo,
apresente sua dcfcsa. 0 prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual perIodo, a critério da
CONTRATAN'I'E.

9.8. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada iinproccdente, a CONTRATANTE deverá
comunicar aos órgos responsáveis pela !iscalizaçAo da regularidade fiscal quanto a inadimplCncia da
contratada, hem corno quanto a existência de pagarnento a ser efetuado, para (jUC sejam acionados Os mcios
pertinentes c necessários para garantir o recehirnento de seus créditos.

9.9. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias a resciso
contratual 110S autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defèsa.

9.10. Somente por motivo de econoinicidade, seguranca nacional ou outro interessc pblico de alta relevãncia,

S
devidamentejustilicado, cm qualquer caso, pela maxima autoridade da CONTRATANTE, nâo scrá rescindido
o contrato em execucão corn a CONTRKI'ADA inadimplente no SICAF.

9.11. Nenhum pagarnento será cictuado a CONTRATADA enquanto estiver pendente de liquidacào qualquer
obrigacào fmnanceira que lhe for imposta, em virtude de aplicacäo de penalidade ou inadiniplência decorrente
do prcscntc processo.

9.12. 0 pagarnento será liberado após o recoihirnento de eventuais multas que Ihe tenham sido ilnpostas Cfll
decorrência de inadimplCncia contratual.

9.13. Qualquer en-o on omissão havidos na documentaçâo fiscal ou na fatura, será objeto de correcão pela
CON'l'RATADA e havcrá, em decorrCncia, suspensáo do prazo de paganlento ate que o problerna seja
dcliii iti vamente regularizado.
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CLAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAçAO

10. 1. A Diretoria Colegiada da ADASA designará Equipe de Gerenciamento do Contrato, a quein competirá:

a) Autorizar a execuçâo do servico através da ernissäo de Ordens de Servico.

b) Aprovar a cxecução do servico preslado:

c) Medir a eflciência dos servicos prestados e informar possIvcis divergências;

d) Zelar pelo efetivo curnpriinento do padrão de qualidade do atendirnento da
CONTRATADA durante a execuçào do contrato:

e) Notificar, o mais rápido possivel, todos os desvios de norrnalidade na execuco do
contrato;

t) Indicar a ncccssidadc de aplicacào de penalidades quando houver descumprirnento
contratual ou prejuIzos quaisquer de responsabilidade da CONTRATADA:

g) Prornover a transição contratual. quando aplicável.

10.2. A fiscalizacâo de que trata esta cláusula no exclui nern reduz a responsabilidade da CONTRAI'ADA,
inclusive quanto aos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na
execuçao do contrato, ou por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, näo implica em corrcsponsabilidade
da CONTRAI'ANi'E ou de seus agentes e prepostos, de conformidade corn o art. 70, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATADA

11.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacOes constantcs no Edital, seus anexos e sua proposta. assumindo
como exciusivarnente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execuçao do objeto e, ainda:

11.2. Efetuar a cntrega do objeto em perfeitas condiçöes, conforme especificacOes, prazo e local constantcs no
Edital c scus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicacöes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia c prazo de garantia ou validade;

11.3. 0 objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, corn uma versào em português e da relacao da
rede de assistência técnica autorizada;

11.4. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo corn os artigos 12, 13 e 17 a 27,
do Código de Defesa do Consurnidor (Lei n° 8.078, de 1990):

11.5. Substituir, reparar ou comgir, as suas expensas, no prazo fixado neste documento, o objeto corn avarias ou
defeitos;

11.6. Comunicar a Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os
motivos que impossibilitem o cumprirnento do prazo previsto, corn a devida corn provaçào;
11.7.
11 I.S. Manter, durante toda a execuco do contrato, cm compatibilidade corn as obf	 -es assurnidas, todas as
condiçoes de hahilitaçäo e qualificacäo exigidas na licitaçâo;

11 .9.1ndicar preposto para representá-la durante a cxecucão do contrato.

r 05 jj5

.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

12.1. Receber o objeto no prazo e condiçöcs estahclecidas no Edital e seus anexos;

12.2. Verificar minuciosarnente, no prazo fixado, a coniormidade dos bens recebidos provisoriarnente corn as
especificaçOes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitaço c rccehirnento detinitivo:

12.3. Cornunicar a Contratada, por escrito, sobre irnperfeicoes, faihas mi irregularidades verificadas no objeto
fhrnecido, para que seja substituldo, reparado ou corrigido;

12.4. Acompanhar e fiscalizar o cuinprirnento das obrigacoes da Contratada, através de cornissao/scrvidor
especialmente designado;

12.5. Efetuar o pagarnento a Contratada no valor correspondcnte ao forneciniento do objeto, no prazo e forma
estabelecidos no Edital e seus anexos;

12.6. A Adrninistraçào nâo responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada corn terceiros.
ainda que vinculados a execução do presente Termo de Contrato, bern corno por qualquer dano causado a
tercciros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados;

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

13.1. Em conformidade corn o artigo 87 da Lei n° 8.666/93, pela tnexecucao total ou parcial do ('ontrato a
ADASA poderá, garantida a prévia defesa e resguardados os procedirnentos legais pertinentes, aplicar a
CONTRATADA as penalidades estabelecidas no: a) Dccreto 26.851/2006, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal n°. 103 de 31 de maio de 2005, pág. 05 a 07 e alteraçOes posteriores, que regularnentou a aplicacào das
sancôes adrninistrativas previstas nas Leis Federais n.° 8.666/93 c 10.520/2002, b) Lei Federal n° 8.666/93.

13.2. Após a aplicaçao de qualquer penalidade prevista na legislacão acirna mencionada, realizar-se-á
cornunicacäo escrita a ernpresa e publicacâo no Orgao de Irnprensa Oficial, constando o fundamento legal da
punicão e in!brmando que o fato será registrado no SICAF.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO CONTRATUAL

14. 1. ('onstitueni niotivos para rescisao deste Contrato:

a) o nao curnprirnento de cláusulas contratuais, especificacôes ou prazos

b) o cumprirnento irregular de cláusulas contratuais, especificacOes ou prazos;

c) o atraso injustificado no inIcio da prestacào dos servicos;

d) a paralisacào dos serviços, sernjusta causa ou prévia comunicação a CONTRAI'AN'I'E;

c) a associaço da CONTRATADA corn outrern, a cessâo ou transferCncia total ou parcial
das obrigacôes contraldas, bern corno a fusâo, ciso ou incorporação da CONTRATADA
scm prcvio conhecimento e autorizacao da CONTRAl'ANTE;

1') o não atendirnento das deterrninacôcs regulares da Fisc 	 assirn como as de setis
superiores;

0
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g) o cometimento reiterado de laltas na sua execuco, anotadas em registro prOprio, pelo
representante da CONTRATANTE designado para acompanhamento C fiscalizaç?to deste
Contrato, a decretação de faléncia

h) a dissoluçâo cia CONTRATADA

i) a alteracâo social OU a modificação da flnalidade ou da estrutura da CONTRATADA, quc
prejudique a execuçio do Contrato:

j) razôes de interesse piiblico, de alta relcvância e amplo conhecimento, justiticadas e
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa da CONTRATANTE, e
exaradas no processo administrativo a ciuc se refere este Contrato;

k) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos PeIt CONTRATANTE
decorrentes dos servicos efetuados, salvo no caso de calamidade pibIica, grave
perturbacão da ordem interna ou guerra, assegurado a CONTRATAE)A, nesses casos, o
direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigacOes assumidas ate quc seja
normalizada a situaçäo;

1) a ocorréncia de caso fortuito ou forca major, regularmente comprovada, impeditiva da
cxccução deste Contrato:

m) o descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n o 8.666/93, scm prejuIzo
das sancöes penais cabiveis.

n) a inexecuçäo total ou parcial do contrato ou lentidâo do sen cwnprimento enseja a sua
rescisao, corn as consequencias contratuais e as previstas em lei e nesse contrato.

14.2. No caso de rescisilo administrativa prevista no Art. 77, da lei 8.666/93, a adrninistraçio podcrá:

I - Determinar obrigacoes remanescentes que decorra da obrigacao contratual extinta.

.

	

	 11 - Aplicar penalidades decorrentes de inadimplernentos cujo conhecirnento ocorra
posteriorrnente a rescisão.

Ill - Aplicar penalidades previstas neste instrurnento contratual por descumprimento do
disposto no inciso I. do item 15.2, inclusive corn retencão de créditos devidos a contratada.

IV - Executar a garantia por descumprimento ou infringência a qualquer dos itens acima,
quando for o caso.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1. Do ato de resciso unilateral este Contrato, na forma do art. 79, inciso I da I.ci n° 8.666, de 1993, e
aplicacao das penalidades de adverténcia, suspensio temporária e multa, cabe recurso no prazo de 05 (cinco)
dias üteis a contar da intimaçäo do ato, que será dirigido a autoridade superior por aquela que praticou o ato
recorrido.

15.2. A intirnacão do ato de suspensâo temporária será por meio de pubi
Federal. e as advertCncias e multas registradas no SICAF e, paralela
CONTRATADA.

no [)iário Oficial do Distrito
comunicadas por escrito a11^1 k-

r)

V
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CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOS CASOS OMISSOS

16.1. A cxccucão dcstc Contrato, bern como os casos oniissos, regular-se-âo pelas suas cláusulas c pelos
preceitos de direito piblico, aplicando-se Ihes, supletivainente, os principios da teoria geral dos contratos e as
disposiçoes de direito privado, na forma dos arts. 54 e 55, inciso XII, da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICIDADE

17.1.  A CONTRATANTE providenciará a publicaçäo, no I)iário Oficial do Distrito Federal, do extrato deste
Contrato e de eventuais Termos Aditivos, ate o quinto dia titil do més subsequente a assinatura do Contrato ou
Termo Aditivo.

CLAUSULA 1)ECIMA OITAVA - DO FORO

1 8.1. Fica eleito o Foro de Brasilia, Distrito Federal, corn exclusäo de qualquer outro, por mais privilegiado
quc seja, para dirirnir quaisquer questOes oriundas do presente Contrato.

18.2. Para firmeza e corno prova de haverern entre si, justos e avençados, é lavrado este Instrurnento em 03
(trés) vias, de igual teor e forma, assinadas pelos representantes legais das partcs c por 02 (duas)
testcrnunhas.

Brasilia, 22 de	 o'-4:\?o
	 de 2016.

PELA C
	

TANTE:

EIRO TORRES

da ADASA Substituto

PELA CONTRATADA:

	

JOSÉ SYLVI
	

CARVALHO JIJNIOR

	

C	 .418.898-07

TESTEMUN I lAS:



tt,.Adasa
Agéncia Regudora de 49u.
Energia e Sanearnento Bsico do )ito Fede

P'.o
cc_-fl1

OFiCIO N O 20/2017 STI/ADASA

Brasilia, 20 de setembro de 2017.

Assunto: Prorrogacão Contratual.

Brasoftware Informática LTDA.

Sr. José Svlvio de Carvaiho Jinior
S Departamento Comcrcial

SCS Quadra 09 Tone C, 10° andar, Edi ficio Parque Cidade Corporate -- Asa Sul
BrasIlia-DF
CEP: 70.308-200

Prez ado Senhor,

Em virtude da proximidade de eneerramento coniratual, solicito

ma;61estaao de V. Sa. quanto ao interesse na prorrogaco do contrato n° 75/2016-

ADASA entre esta empresa e a ADASA, por urn perlodo de 12 (doze) meses, referente

coritrataçao de serviços tecnicos especializados de provedor de produtos da lista ofic1a

MPSA 0! - Microsoft Produts and Services Agreement. scm &teraçOes (las concçoes

atratuals.

2.	 Oportunarnente, int'ormamos que tal contrato encerra-se no dia 22

de ;o\embrO de 2017.

GI LDO A1 'ES BARCELLOS
Chefe do Seniy	 Tccnol 	 da 1nRrmaco e Coniunicação

ADASA

SSGED Noj2tL1!t.3.



A
AGENCIA REGULADORA DE AGUAS, ENERGIA ESANEAMENTO BASICO DO DISTRITO FEDERAL.

A/C.: Sr. Geraldo Alves Barcellos.
	 4Q5

Resposta: A so/ic/ta çäo de Prorrogoçäo de Con trato No. 7512016-A DASA.
	 No6

Oficio 201201 7/STI/ADASA.
	

yv^	 Abq^^

Prezados Senhores,

A BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ sob on° 57.142.978/0001-05, sediada na Rua Marina

La Regina, 227 - 32 andar - Salas 11 a 15, Centro - Po/ SP, por intermédio da sua representante legal, Sra.

Ariane Andrade dos Santos, portadora da Cédula de Identidade n 29.598.134-9, expedida pelo SSP/SP,

inscrita no CPF sob o n 270.418.898-07, DECLARA, que concorda corn a prorrogaco do coritrato acima

referenciado por mais 12 (doze) rneses, referente a contrataço de serviços técaicos espercializados de

provedor de produtos da lista oficial MPSA 01 - Microsoft Produts and Services Agreement, sem alteração

das condicöes contratuais.

Atenciosamente,

Poã, em 27 de setembro de 2017.

__	 7 \
W	

.
ARI.4NE ANDRADE DOS SANTOS
Fone: +55 113179-6875
Fax: +55 113179-6800
i1fcL)±

www.brasof-1wnre.co.ni. br


