PRÓ-BEM ASSESSORIA E GESTÃO CRIANÇA

INFORMATIVO PRÓ-BEM 004/2017
PROGRAMA DE DOAÇÃO DE SOFTWARES TECSOUP BRASIL
Obtenção de licenças/softwares da Microsoft, Symantec e outras pagando
apenas uma simbólica taxa administrativa.
Não há mais nenhuma razão para as Instituições sem fins lucrativos se
utilizarem de softwares piratas e desatualizados colocando em risco não só
seus equipamentos eletrônicos mas principalmente sua imagem e reputação.
O Programa de Doação de Tecnologia TechSoup Brasil oferece vários softwares da Microsoft,
SAP e Symantec ás organizações sem fins lucrativos registradas no site e consideradas elegíveis.
Basta entrar no site, registrar a Instituição via preenchimento de um formulário on-line. Se a
Instituição for considerada elegível, estará apta a escolher e encomendar os produtos que desejar
através da loja online do Programa Tecsoup pagando apenas uma irrisória Taxa administrativa.
Qualificação básica para o recebimento da Doação:
Ser Pessoa jurídica sem fins lucrativos, legalmente constituída no Brasil, como Associação ou
Fundação e que desenvolve atividades de assistência social e/ou educação.
Como obter os softwares via Doação:
1º. Registrar a Instituição no link www.techsoupbrasil.org.br e enviar: Cópia do CNPJ e do
Estatuto conforme instruções dadas no momento do registro no site.
Após o envio da documentação, aguardar de 5 a 10 dias úteis a confirmação de cadastramento a
ser comunicada via e-mail pela própria Tecsoup.
2º. - Solicitação dos produtos através do site www.techsoupbrasil.org.br/product até 20 dias da
data do recebimento da confirmação de qualificação da Instituição para recebimento da doação.
3º - Confirmação da solicitação dos produtos via e-mail.
4º. –Pagamento da taxa administrativa, em até 5 dias úteis do recebimento da confirmação, via
depósito bancário identificado ou boleto bancário (recebido por e-mail) mediante solicitação da
Instituição para o endereço suporte@techsoupbrasil.org.br.
5º- Recebimento dos softwares via correio e/ou via internet para download.
Maiores informações: 31 30432-5719 ou pelo e-mail contato@probemgestaocrianca.org.br
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