PROPOSTA COMERCIAL – CONSOLIDADA FINAL
TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DE MG
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 18/2020
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2020
Lote: 1
Valor total do lote: R$ 214.500,00
Empresa: Altas Networks e Telecom Ltda
CNPJ: 05.407.609/0001-01
Endereço: Rua Juruá, nº 46 – 7º andar – Bairro da Graça, Belo Horizonte/MG - CEP: 31140-020
Email: comercial@altasnet.com.br Telefone: (31) 3449-4500
Representante mandatario: Arnaldo Fernandes de Paula - RG: M-5.943.065 - CPF: 917.313.996-34
Validade da proposta: 60 dias.
Signatário do Contrato: Almir Franz de Lima, Diretor Comercial - RG: MG-2.880.975, CPF: 591.914.736-91

1

FORTINET

ITEM

LOTE 1
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
DESCRIÇÃO
MARCA QDE
Renovação de licença e serviços de
suporte técnico do fabricante Fortinet
em regime Enhanced Support 24x7.
Plataformas 2 (dois) Firewalls Fortigate300D
e
1
(uma)
plataforma
FortiAnalyzer-VM de logs e relatórios. A
renovação passará a ser vigente em
31/01/2021 com expiração 11/10/2023
para os firewalls FGT3HD3917804580 –
1
Master e FGT3HD3917804648 – Slave.
A renovação do FortiAnalyzer-VM: FAZVM0000135089 está marcada para
04/02/2021,
com
vigência
até
11/10/2023. Os dois firewalls e as
licenças
são
contemplados
com
garantia de hardware e suporte
completos, oferecidos pelo próprio
fabricante na modalidade 24x7.

PREÇO COM ICMS
V. UNIT
V. TOTAL

R$
214.500,00

R$
214.500,00

PREÇO SEM ICMS
V. UNIT
V. TOTAL

R$
214.500,00

R$
214.500,00

VALOR TOTAL LOTE 1: R$ 214.500,00
- Declaramos que o objeto da proposta está de acordo com as condições e especificações prevista do
Termo de Referencia do edital.
- Declaramos que estão inclusos todos os custos, impostos, taxas, encargos, frete, bem como qualquer
outra despesa, direta ou indireta, incidente da execução do projeto.

Belo Horizonte, 17 de novembro de 2020

ARNALDO FERNANDES DE PAULA
EXECUTIVO DE VENDAS – PROCURADOR MANDATÁRIO
RG: M-5943065 - CPF: 917.313.996-34
CEL: (31) 98621-0197 / (31) 99801-5028
EMAIL: arnaldo.paula@altasnet.com.br

Rua Juruá, 46 - 7º andar | CEP: 31140-020 | Belo Horizonte | Minas Gerais
Fone: 31 3449-4500 | Fax: 3449-4502 | www.altasnet.com.br

Certificado de Revendedor Autorizado
Data: 06 de novembro de 2020
CLIENTE: TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MG
PREGÃO ELETRÔNICO n° 19/2020

Prezados,
A Fortinet, Inc. ("Fortinet") é uma empresa multinacional dos EUA, com sede em 899 Kifer Road Sunnyvale, Califórnia
94086, Estados Unidos, que atua principalmente no design e fabricação de dispositivos e componentes de segurança de rede. Para mais
detalhes sobre a empresa, visite: http://www.fortinet.com.
Por meio desta carta, Fortinet reconhece que Altas Networks & Telecom Ltda (“FortiPartner”) localizado em Rua Juruá, nº.
46 – 7º andar – Bairro da Graça – Belo Horizonte/MG – CEP.: 31114-020 é atualmente um parceiro autorizado no Brasil a vender os
produtos da Fortinet nas seguintes qualificacoes:
Nivel de certificações: NSE4 e NSE7
Igualmente, informamos que a FortiPartner licitante para este certame possui credenciamento para instalação, configuração e
suporte técnico da solução ofertada.
Da mesma forma, observamos que o FortiPartner possui o seguinte pessoal devidamente certificado como Fortinet Network
Security Expert (“NSE”):
Nome
Andrew Nogueira
Adriano Pugedo

Correio Electronico
andrew.nogueira@altasnet.com.br
adriano@altasnet.com.br

Certificacao
mPGbTZR2Kr
KBFYKdDRr0

Data de producao
27/02/2020
10/04/2019

Dada de expiracao
27/08/2022
10/10/2021

Sempre que o FortiPartner, identificado anteriormente, comprar os serviços de suporte e estes forem registrados e contratados
junto à Fortinet, a Fortinet concorda em oferecer os suportes cabíveis de acordo com os termos do contrato de suporte da Fortinet,
disponível em https://support.fortinet.com. A garantia do equipamento Fortinet é limitado às garantias do fabricante que se encontram
no site, http://www.fortinet.com/doc/legal/EULA.pdf.
Este certificado se dá na condição do FortiPartner manter seu contrato vigente com a Fortinet e seguir as políticas e diretrizes
da
Fortinet.
O
programa
de
parceiros
da
Fortinet
e
suas
diretrizes
estão
disponíveis
em
http://www.fortinet.com/partners/partner_program/fpp.html. Não obstante serem parceiros autorizados, os FortiPartners não
representam a Fortinet e consequentemente não podem fazer declarações em nome da Fortinet.
Este certificado é valido por 180 dias.
Atenciosamente,

Gonzalo Ruiz
Associate General Counsel, LATAM & Canada
Fortinet, Inc.

Observe que, não obstante qualquer disposição em contrário: (1) as obrigações da Fortinet relacionadas a especificações, licenças, suporte, assinaturas, certificações, garantias e quaisquer outras garantias do produto são: (a) inválidas para produtos que foram adulterados ou modificados por terceiros e (b) sujeita em todos os aspectos aos
processos, políticas e termos padrão da Fortinet, que a Fortinet pode mudar a qualquer momento a seu exclusivo e absoluto critério; (2) A Fortinet se reserva o direito de modificar planos técnicos, roadmaps e datas de liberação a qualquer momento a exclusivo e absoluto critério da Fortinet. (3) A Fortinet se isenta de responsabilidade por
erros de digitação, tradução ou impressão. (4) Este documento é para fins informativos e não se destina a criar obrigações contratuais pela Fortinet ou comprometimento promissório ou direito de confiar nas declarações. (5) Declarações aqui sobre o desempenho do produto e características podem ser contextuais, por exemplo, baseadas em
testes em em um ambiente particular, como em um ambiente de laboratório, e pode não ser preciso em todos os contextos, como em um ambiente em produção. (6) O signatário deste documento está baseando todas as declarações aqui em seus conhecimentos no momento da assinatura sem qualquer obrigação para investigar as declarações,
e pode confiar totalmente na revisão e informações de outros. (7) Produtos e serviços não são oferecidos gratuitamente e os direitos só são concedidos sujeitos a pagamento integral à Fortinet e seus distribuidores e revendedores, todas as vendas são finais e aplicam-se as políticas e termos e condições da Fortinet, como o EULA padrão da
Fortinet e os termos de suporte, alguns dos quais estão localizados em https://www.fortinet.com/corporate/about-us/legal.html .(8) A Fortinet não tem nenhuma obrigação de atualizar e não pretende atualizar as declarações aqui contidas, mesmo que, adriano@altasnet.com.br por exemplo, o signatário descubra que as declarações são de
fato falsas ou que os planos mudaram.

Fortinet, Inc. 899 Kifer Road, Sunnyvale, CA 94086, USA

