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DISCLAIMER

As informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas, relativas às
perspectivas de negócios, projeções e metas, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da
Companhia, bem como em informações disponíveis.
As informações a seguir são para direcionamento aos produtos/serviços que poderemos oferecer e não é um
compromisso para entrega de material e/ou serviço. Para maiores informações sobre as soluções da
Compwire e como se adaptariam ao seu negócio, sempre consulte o gerente de contas regional, e solicite
uma proposta formal.



IFSC – Instituto Federal de Santa Catarina

Soluções: 



QUEM SOMOS
A Compwire é atualmente uma das principais consultorias de tecnologia do 
Brasil. Em busca de inovação, oferecemos soluções de TI alinhadas com as 
tendências globais como Analytics, Machine Learning, Big Data, Data 
Center, Cloud e soluções de Engenharia.

Além de um portfólio extenso em soluções de infraestrutura e integração 
tecnológica visando agregar valor aos negócios do cliente.



SIMPLIFIQUE SEU PROCESSO DE AQUISIÇÃO

Registro de preços, uma alternativa inteligente para você reduzir 
custos.

O Registro de Preços está previsto na Lei 8.666/93, art. 15, II:
Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão: (...)
II - ser processadas através de sistema de registro de preços;

Conforme prevê o Decreto Federal nº 7892/13, em seu art. 22, 
parágrafos 8º e 9º, as regras para adesão em síntese são as seguintes:
1) É vedada aos órgãos e entidades da administração pública federal a 
adesão a ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade 
municipal, distrital ou estadual.

2) É facultada aos órgãos ou entidades municipais, distritais ou 
estaduais a adesão a ata de registro de preços da Administração Pública 
Federal.



Pela oitava vez consecutiva, a Dynatrace foi
nomeada "Líder" no Quadrante Mágico (MQ)
de 2018 da Gartner para monitoramento de
desempenho de aplicativos (APM).



Dynatrace é líder em Gerenciamento de Performance Digital

Descubra automaticamente todo o seu ecossistema de TI em minutos, com um único agente;

Obtenha dados completos sobre a experiência do usuário e o impacto nos negócios;

Monitore e gerencie o desempenho dos aplicativos e a infraestrutura da nuvem;

Resolva problemas nas aplicações antes que os usuários sejam afetados.

Dynatrace é a única solução que reúne monitoramento real do usuário, monitoramento sintético
de transações e repetição de sessão para fornecer uma visão de 360 graus de todas as transações
digitais. Entenda o comportamento de seus clientes, visualize o impacto dos problemas e otimize a
experiência de cada usuário.

Aproveite mais o seu tempo inovando e gaste menos tempo resolvendo problemas.



Inverter a pirâmide de prioridade é extremamente importante não somente para tirar a sobrecarga
da infraestrutura mas também para direcionar esforços nos lugares corretos, se aproximando do
time de negócio:

O que queremos dizer é que a transformação digital
demanda a inversão da pirâmide de
análise...priorizando os usuários…

E se meu negócio não tiver acesso de usuário final?
Sem problemas, inicie as melhorias dos serviços mais
próximo ao cliente…

Não estamos dizendo que a infra não é importante,
pelo contrário, estamos tirando o peso que
diariamente a infra recebe com demandas
relacionadas a demandas de HW que são apenas uma
solução temporária para o problema, ou até mesmo
nem está relacionada a ele.

Usuários

Aplicações

Infra



SURVIVAL
1 Monitoração Automatizada

• Maior visão do desempenho dos seus ambientes e aplicações
• Diminuir o tempo e esforço nos testes de Desempenho
• Acabe com o trabalho manual para implementar monitoração

Monitoração atrelada ao processo de desenvolvimento

2 Qualidade automatizada

• Reduza o tempo e esforço para testar mudanças no ambiente
• Identifique falhas de Código antes de promover para produção
• Promoção a produção de forma automática

Utilize testes sob demanda em cada etapa do seu pipeline

3 Entrega automática de SW

• Mudanças promovidas a produção de forma ágil
• Aumente a frequência de Deploy
• Maior confiança na entrega de software para o usuário final

Submeta código para produção sem intervenção manual

MONITORAÇÃO AUTOMATIZADA

TESTES DE PERFORMANCE SOB 
DEMANDA

PIPELINE DE 
ENTREGA 

AUTOMATIZADO

AUTO 
REMEDIAÇÃO

• Resolva problemas mais rápido e de forma definitiva
• Utilize recursos de forma mais estratégica
• Visão proativa de experiências ruins na sua aplicação

4 Remediação automática

Aplicações com remediação automática



DETALHES DA ATA
ITEM 09: SERVIÇO DE ANÁLISE DE NEGÓCIOS E DESEMPENHO

Licença de 10 Host Units; Dynatrace SaaS Host Unit Licenças de uso para 10 Host Units, pelo período de 1 ano.
Suporte do Fabricante
Serviço de Instalação não incluso. 
Monitoramento de Usuários DEM unities não incluso.

Valor da ATA: R$ 162.000,00

ITEM 10:  SERVIÇO DE ANÁLISE DE NEGÓCIOS E DESEMPENHO

Licença de 10 Host Units; Dynatrace SaaS Host Unit Licenças de uso para 10 Host Units, pelo período de 3 anos.
Suporte do Fabricante
Serviço de Instalação não incluso. 
Monitoramento de Usuários DEM unities não incluso.

Valor da ATA: R$ 394.000,00



Pela sétima vez consecutiva, o Splunk foi
nomeado "Líder" no Quadrante Mágico (MQ)
de 2020 da Gartner para Gerenciamento de
Informações de Segurança e Eventos (SIEM).
No relatório, o Splunk foi reconhecido pela
maior capacidade geral de execução.



Transformando Dados de Máquina em Valor ao Negócio

MACHINE DATA 
Seus dados estão falando. Você está ouvindo?

Splunk é a plataforma de dados para tudo, todas as perguntas, decisões e ações.

Com Splunk é possível as empresas obterem novos níveis de visibilidade e percepção para a TI e os
negócios:
• Coleta, classifica e aproveita os dados de máquina gerados por seus sistemas de TI e infraestrutura,

sejam eles físicos, virtuais ou em nuvem.
• Com Splunk os dados da sua máquina oferecem novos níveis de visibilidade e inteligência

operacional para a TI e o negócio.
• Splunk oferece informações sobre o gerenciamento de aplicativos, operações de TI, segurança,

conformidade, detecção de fraude, visibilidade de ameaças etc.



Transformando Dados de Máquina em Valor ao Negócio



Dados de aplicativos
• Dados de aplicativos e sites para dispositivos móveis

Dados de infraestrutura de TI
• Servidores de rede, serviços em nuvem

Dados de segurança
• Dados do firewall, dados de endpoint

Dados gerados pelo cliente
• Dados de mídia social, registros de chamadas de suporte

Internet das coisas dados
• Controle de temperatura, instrumentos de velocidade

Tipos de dados da máquina?



Splunk suporta diferentes casos de uso e usuários

Começando em TI e segurança, mas abrangendo toda a organização

S P L U N K  P L A T F O R M  

SecurityIT Business
Users

IoT Developers



Splunk suporta diferentes casos de uso e usuários



ITEM 11: SERVIÇO DE COLETA DE DADOS COMPUTACIONAIS 10GB SUBSCRIÇÃO DE 1 ANO

Licença de 10GB; PN: SET-LIC-ST  - Splunk Enterprise “On Premise”

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

DETALHES DA ATA

ITEM 12: SERVIÇO DE COLETA DE DADOS COMPUTACIONAIS 10GB SUBSCRIÇÃO DE 3 ANOS

Licença de 10GB; PN: SET-LIC-ST - Splunk Enterprise “On Premise”

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



Escolha a ata de seu interesse e os itens que gostaria de realizar a adesão. Na ATA localize o 
órgão detentor do Registro de Preços.

Encaminhe um ofício de intenção de adesão ao detentor da ATA e para a Compwire solicite uma 
autorização para aderir à referida ATA. Envie o original indicando o responsável pela adesão e 
uma cópia por e-mail ou fax, para que o órgão e a Compwire deem início aos procedimentos 
necessários.

O órgão detentor da ATA e a Compwire enviarão um Termo de Aceite/Adesão para o órgão 
solicitante.

Após o recebimento do Termo de Aceite ou Adesão, seu contato será apenas com a Compwire. 
Nessa etapa você emitirá um empenho ou contrato referente a ATA ou Itens desta ATA.

As atas de registro de preço são documentos com soluções/serviços já licitados pela Compwire e
com preço fixo. Verifique abaixo como aderir:

INFORMAÇÕES PARA ADESÃO



MATRIZ
Rua Comendador Roseira, 352
Prado Velho | Curitiba | PR
CEP: 80215-210
Fone: + 55 41 3333.6066

Nossos contatos

BRASÍLIA
SHS Quadra 6 Conj. A | Bloco E
Sala 902-905 | Edifício Brasil XXI
Asa Sul | Brasília | DF
CEP: 70322-915
Fone: + 55 61 3024.8460

FLORIANÓPOLIS
Rua Cônego Bernardo, 101
Sala 212 | 2° andar
Florianópolis | SC
CEP: 88036-570
Fone: + 55 48 3365.6066

SÃO PAULO
Rua Alvorada, 1289 - Conj 1002/1003
Vila Olimpia Prime Offices
Vila Olimpia - São Paulo - SP
CEP: 04550-004
Fone: + 55 11 3637.6134

Caso tenha alguma pergunta:

contato@compwire.com.br
www.compwire.com.br
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