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CONTRATO n"L6l2OL8

2e TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO ¡e

L6/2Ot8, FIRMADO ENTRE O ESTADO DE SÃO PAULO,

poR TNTERMÉDrO DA SECRETARTA DA JUST|çA E

CTDADANTA E A EMPRESA BRASO SOLUçÕES

TECNOLOGTCAS LTDA, OBJETTVANDO A PRESTAçÄO DE

sERVIçOS CONTíNUO DE DTSPONTB¡L|ZAçÃO DE

AMBIENTE TECNOLÓGtCO (SOFTWARE COMO

sERVrçO) PARA QUESTTONÁnrO e/OU FORMUTARTO

E/OU VOTAçÄO NA MODALTDADE ONLTNE

Aos 09 dias do mês de abril do ano de 2O2A, na cidade de São Paulo/SP, compareceram, de um

lado, como CONTRATANTE, o Estado de 5ão Paulo, por intermédio da SECRETARIA DA JUSTIçA

E CIDADANIA, inscrita no CNPJ/MF sob ne 46.381.0001OOt7-47, com sede no Pátio do Colégio,

L84/L84, Centro, São Paulo/SP, neste ato representada pela Senhora Lucimara Nunes de Paula

Souza, RG ne 22.927.684-2, CPF ns 151.245.558-07, e, de outro lado, como CONTRATADA, a

empresa BRASO SOLUçöESTECNOIOGICAS ITDA, inscrita no CNPJ sob ne 15.664.7591000t-q6,

com sede Rua MiguelÂngelo, ne 691, Candelária, Natal/RN, neste ato representada pelo Senhor,

Wagner Santos Vieira da Silva, RG ne Ot.976.752 e CPF ne 054.796.464-L9.

As referidas partes, CONSIDERANDO: Y
a) que, em zl/tLlz0t8 foi celebrado o Contrato ns OL6I2ALB para prestação de serviço

contínuo de disponibilizaçäo de ambiente tecnológico (software como serviço) para

questionário e/ou formulário e/ou votação na modalidade online;

b) que o referido ajuste está vigente;

c) que a suspensão da execução do Contrato é necessária, conforme justificativa constante

no Processo ns SJC-22746L/2OL8.
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RESOLVEM, de comum acordo, aditar o Contrato ne L6/2Ot8, nos termos do artigo 57, $ le, lll,

e artigo 79, S 5e da Lei federal ns 8.666/1993, o que ora fazem nos termos a seguir expostos:

cl-Rusuu pruMrnA- nR vrcÊrrrcn

O prazo de vigência do Contrato fica suspenso por 30 (trinta) dias, contados a partir de

OLIO4/2A20, podendo ser prorrogado a critério da Administração, retomando-se o seu curso a

partir de oLl 05 /2020 até 05 /o1.12o2L.

PARÁGRAFO ÚTr¡ICO

Durante este período, ficam suspensas as obrigações da CONTRATADA e da CONTRATANTE

relacionadas a execução do objeto contatado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICACÃO

Permanecem em vigor as demais cláusulas e condiçöes contratuais não alteradas pelo presente

instrumento.

E por estarem assim, justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, na presença

de duas testemunhas, que também o assinam para todos os fins e efeltos de direito.

São Paulo,09 de abrilde 2020.

Lu Nu Paula Souza
Chefe de Gabi - Contratante

Vieira da Silva
Gerente de Tecnologia - Contratada

TESTEMUNHAS

{nome, RG e CP

AparecidaCudoso

eCP F)

Ellas
AssistenteT écnlq¡ RG.: 34.109.39+2
de Coordenador

-R.e - t¡ tà9 <n9-6,

cË. oaq fes ie4-Yq
{Oø,t 3a. ¿ßg -?r


