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✓ Indexe o log de qualquer dado de máquina, de 
qualquer fonte; Encontre as relações causais entre os 
problemas ou interrupções de desempenho 
perceptíveis dos usuários e eventos de infraestrutura 
subjacentes com a correlação baseada no tempo 
fornecida pelo Splunk

✓ Conte com um poderoso motor de busca, análise e 
visualização, que empodera o usuário a construir sua 
própria dinâmica de busca;

✓ Acesse um banco enorme de apps para soluções de 
segurança, TI, análise do negócio, entre outros;

✓ Tenha visibilidade nos ambientes on premise, nuvem e 
híbrido;

✓ Obtenha escala, segurança e disponibilidade;
✓ Mantenha 100% dos seus dados da máquina a partir 

de cada camada do seu centro de processamento de 
dados: servidores físicos, dispositivos de rede e 
armazenamento, hypervisors, máquinas e aplicativos 
virtuais, estejam eles nos seu centro de

✓ Encontre as relações causais entre os problemas ou 
interrupções de desempenho perceptíveis dos 
usuários e eventos de infraestrutura subjacentes com 
a correlação baseada no tempo fornecida pelo Splunk

✓ Combine análises de dados de streaming em tempo 
real com a correlação e análise de terabytes de dados 
de histórico para detectar padrões que possam ajudar 
a prever e evitar futuros problemas e interrupções ou 
desempenho.

✓ processamento de dados on premise ou em nuvens 
públicas
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ITEM 11:
SERVIÇO DE COLETA DE DADOS COMPUTACIONAIS 10GB 
SUBSCRIÇÃO DE 1 ANO 
Licença de 10GB; PN: SET-LIC-ST 
Quantidade: 01
Licenças de uso para 10GB por dia, pelo período de 1 ano.
Suporte do Fabricante
Serviço de Instalação não incluso. 

Valor da ATA: R$ 75.000,00

ITEM 12:
SERVIÇO DE COLETA DE DADOS COMPUTACIONAIS 10GB 
SUBSCRIÇÃO DE 3 ANO S
Licença de 10GB; PN: SET-LIC-ST 
Quantidade: 01
Licenças de uso para 10GB por dia, pelo período de 3 anos.
Suporte do Fabricante
Serviço de Instalação não incluso. 

Valor da ATA: R$ 212.000,00



✓ Descubra automaticamente todo o seu 
ecossistema de TI em minutos

✓ Obtenha insights completos sobre a 
experiência do usuário e o impacto nos 
negócios

✓ Monitore e gerencie facilmente o 
desempenho dos aplicativos e a 
infraestrutura da nuvem

✓ Resolva problemas de aplicativos antes 
que os usuários sejam afetados

✓ Obtenha acesso a dados críticos de saúde comercial em 
tempo real e em um só lugar. O Dynatrace é a única 
plataforma capaz de entender o desempenho das 
principais transações comerciais e os efeitos financeiros 
causados pela experiência do usuário final.

✓ O Dynatrace monitora a atividade de todos os seus 
usuários de aplicativos móveis e da web, em todos os 
dispositivos e navegadores, analisando os dados em 
tempo real para avaliar a satisfação do usuário.

✓ O Dynatrace fornece gerenciamento de desempenho de 
aplicativos com insights em nível de código para Java, 
.NET, Node.js e PHP. Acompanhe cada transação, em 
todos os níveis, sem lacunas ou pontos cegos.

✓ O Dynatrace traz todo o seu data center para ajudá-lo 
com o gerenciamento de capacidade. 
Independentemente de você estar monitorando 
servidores físicos ou nós de cluster, o Dynatrace mostra 
as métricas de CPU, memória e integridade de rede até 
o nível de processo de cada host Linux e Windows.
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ITEM 09:
SERVIÇO DE ANÁLISE DE NEGÓCIOS E DESEMPENHO 
Licença de 10 Host Units; Dynatrace SaaS Host Unit 
Quantidade: 01
Licenças de uso para 10 Host Units, pelo período de 1 ano.
Suporte do Fabricante
Serviço de Instalação não incluso. 

Valor da ATA: R$ 162.000,00

ITEM 09:
SERVIÇO DE ANÁLISE DE NEGÓCIOS E DESEMPENHO 
Licença de 10 Host Units; Dynatrace SaaS Host Unit 
Quantidade: 01
Licenças de uso para 10 Host Units, pelo período de 3 anos.
Suporte do Fabricante
Serviço de Instalação não incluso. 

Valor da ATA: R$ 394.000,00
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