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Brasília, 11 de Dezembro de 2020.

1. Proposta Técnica-Comercial
1.1.

Apresentação da Empresa

Focada no segmento de Softwares, a ALLTECH oferece a seus clientes um portfólio
de soluções com grande valor agregado. Trabalhamos com foco nos resultados e
benefícios advindos das soluções ofertadas.
Parceria com empresas renomadas e líderes do mercado de Tecnologia da
Informação, como: RED HAT, TREND MICRO, CYBERARK, DATAEASY e FORCE
POINT nos permite ofertar soluções mais adequadas aos requerimentos dos clientes.
Nossa missão é atender plenamente as expectativas dos nossos clientes e parceiros
com produtos e serviços de qualidade. Para isso, dispomos de equipe de suporte e
pós-venda preparada para prestar atendimento a seus produtos.
1.2.

Objetivo

O objetivo desta Proposta Comercial é atender as necessidades do CJF através do Pregão
Eletrônico 24/2020, com soluções e serviços de segurança, conforme Termo de Referência.

1.3.

Condições de Pagamento

O pagamento será efetuado por ordem bancária, no prazo definido no contrato e/ou termo de
referência, após o atesto firmado pela fiscalização da nota fiscal/fatura, cujo documento
deverá estar em conformidade com as condições estabelecidas.

1.4.

Validade da Proposta

Os termos e condições desta proposta são válidos por um período de 90 (noventa) dias
a contar da data de sua apresentação.

2. Valor
2.4.

Valor das Propostas
PROPOSTA COMERCIAL

ITEM

3.1

3.2
3.3

DESCRIÇÃO

UNIDADE

Licenciamento para solução de proteção
continua e automatizada de Data Center
Por socket
- Trend Micro Deep Security Enterprise
(DXNA0615) por socket para 36 meses
Serviço de instalação e configuração da
Serviço
solução acima
Serviço de suporte técnico mensal para
Serviço
36 meses de contrato da solução acima

TOTAL

QTD

VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

64

R$ 26.500,00

R$ 1.696.000,00

06

R$ 3.333,00

R$ 19.998,00

01

R$ 90.000,00

R$ 90.000,00
R$ 1.805.998,00

Valor por extenso: R$ 1.805.998,00 (Hum milhão, oitocentos e cinco mil, novecentos e noveta e oito
reais).

Observações e Declarações:
- A empresa ALLTECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA Ltda. declara que estão inclusas no valor cotado todas
as despesas com mão-de-obra e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas,
previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos materiais em
embalagens adequadas.

3. Informações Complementares
4.1. Proponente
Razão Social: Alltech Soluções em Tecnologia Ltda.
Endereço: SCN Quadra 01 Bloco F – Salas 1201/1220 – Ed. America Office Tower
– Brasilia, DF
Telefone: (61) 3344-0236
CNPJ: 21.547.011/0001-66
Inscrição Estadual: 07.704.559/001-89
Optante pelo Simples: Não.
Responsável por intermediar a comunicação Contratante-Contratada, com
conhecimento e poderes para decidir e resolver toda e qualquer dúvida, reclamação,
pendência e/ou solicitação inerentes ao objeto contratado: Murilo Rossetto.
E-mail: mrossetto@alltechsolucoes.com.br
Disponibilidade do responsável: horários comerciais e dias úteis.
4.2. Operação de Crédito
Banco do Brasil S.A.
Agência: 3382-0
C/C: 6734-2
Brasília, DF

Murilo Rossetto
Representante Legal

Alltech Soluções em Tecnologia Ltda

