
PORTFÓLIO ATA TJ AMAZONAS

QUEM SOMOS:
A Network Secure é uma empresa especializada em serviços e soluções na área de
segurança  da  informação.  Possui  profissionais  certificados,  com  expertise  em
ambientes  críticos  e  de  alto  nível  de  segurança,  utilizando  normas  e  padrões
internacionais de segurança da informação.





RELAÇÃO DE ATA VIGENTE:

ATA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
AMAZONAS

INFORMAÇÕES

ÓRGÃO GESTOR:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

PRODUTO:

  

KASPESKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS: SELECT (36 meses)

Links para Datasheets: 

SELECT: https://media.kaspersky.com/br/business-security/endpoint-security-select-
datasheet.pdf

https://media.kaspersky.com/br/business-security/endpoint-security-select-datasheet.pdf
https://media.kaspersky.com/br/business-security/endpoint-security-select-datasheet.pdf


Uma única consola de gestão
Através  de uma “janela  única”,  o  administrador pode visualizar  e  gerir  todo o cenário  de
segurança — não só máquinas virtuais, como também físicas e dispositivos móveis.
Uma única plataforma de segurança
A  Kaspersky  Lab  desenvolveu  internamente  a  consola,  os  módulos  de  segurança  e  as
ferramentas,  em vez de os ter adquirido através de outras empresas. Isto significa que os
mesmos  programadores  que  trabalham  através  da  mesma  base  de  códigos  desenvolvem
tecnologias  que  comunicam  e  funcionam  entre  si.  O  resultado  é  estabilidade,  políticas
integradas, criação de relatórios úteis e ferramentas intuitivas.
Um único custo
Todas as ferramentas provêm de um único fornecedor e são entregues numa única instalação,
para  que  não  tenha  de  se  sujeitar  à  elaboração  de  novos  orçamentos  e  a  processos  de
justificação para alinhar os seus riscos de segurança com os objectivos da sua empresa.

QUANTIDADE:

   
 Total da ARP para adesão: 

o ITEM 01 - SELECT: 4.000 Licenças para adesão

INVESTIMENTO:

   
 Valor Unitário: 

o ITEM 01 - SELECT: R$ 59,70



MODELO PARA TJ AMZONAS

Ofício nº XXXXXX

Ao 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS

A/C.:  Sr. Joscelin James Guedelha da Silva 
       Diretor da Divisão de Infraestrutura e Logística/TJAM

REF.: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2019 - TJAM

Prezado Senhor,

Loca, data, mês e ano.

É um prazer em cumprimentá-lo, oportunidade em que solicitamos a V.Sa. o  ACEITE
para que o (Razão Social do Órgão solicitante), inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXX,
possa na condição de INTERESSADO, adquirir através da ATA de Registro de Preço nº
031/2019, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 026/2019–TJAM,
firmada  com  o  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  a  Licença  de
antivírus,  com  base  no  que  faculta  o  art.8º,  do  Decreto  7.892  de  23/01/2013,
instrumento regulador do Sistema de Registro de Preço – SRP, previsto no art. 15º, da
Lei 8.666/93 de 21/06/1993, e demais legislações.

ITEM DESCRIÇÃO QTDE
P. UNIT

(R$) P. TOTAL (R$)

01 Licença ou Renovação de uso de Software 
Antivírus para Servidores e Estações de
Trabalho, Estações Móveis e Smartphones
com atualização continuada por 36 
meses. Fabricante: Kaspersky Lab. Versão:

4.000 59,70 238.800,00



Kaspersky Endpoint Security for Business
Select.

TOTAL 238.800,00

1. A Luz do exposto, solicitamos que a resposta seja formalizada a este
Órgão e enviada acompanhada da proposta nas mesmas condições e
valor pactuado na citada ATA.

2.  Colocamo-nos  à  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  que  se  façam
necessários,  informando  que  a  resposta  deverá  ser  enviada  para  (Setor
Responsável),  através  do  e-mail  (Informar  e-mail)  ou  ainda  pelo  telefone
(Informar Telefone).

Atenciosamente,

Responsável (Nome Completo)
Cargo



MODELO PARA NETWORK

Ofício nº XXXXXX

À
NETWORK SECURE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA
A/C.: Sr. JOSE MURILO CIRINO NOGUEIRA JUNIOR

REF.: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 031/2019 - TJAM

Prezado Senhor,

Loca, data, mês e ano.

É um prazer em cumprimentá-lo, oportunidade em que solicitamos a V.Sa. o  ACEITE
para que o (Razão Social do Órgão solicitante), inscrito no CNPJ sob o nº XXXXXXXX,
possa na condição de INTERESSADO, adquirir através da ATA de Registro de Preço nº
031/2019, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº. 026/2019–TJAM,
firmada  com  o  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DO  AMAZONAS,  a  Licença  de
antivírus,  com  base  no  que  faculta  o  art.8º,  do  Decreto  7.892  de  23/01/2013,
instrumento regulador do Sistema de Registro de Preço – SRP, previsto no art. 15º, da
Lei 8.666/93 de 21/06/1993, e demais legislações.

ITEM DESCRIÇÃO QTDE
P. UNIT

(R$) P. TOTAL (R$)

01

Licença ou Renovação de uso de Software 
Antivírus para Servidores e Estações de
Trabalho, Estações Móveis e Smartphones
com atualização continuada por 36 
meses. Fabricante: Kaspersky Lab. Versão:
Kaspersky Endpoint Security for Business
Select.

4.000 59,70 238.800,00



TOTAL 238.800,00

3. A Luz do exposto, solicitamos que a resposta seja formalizada a este
Órgão e enviada acompanhada da proposta nas mesmas condições e
valor pactuado na citada ATA.

4. Colocamo-nos  à  disposição  para  quaisquer  esclarecimentos  que  se
façam necessários, informando que a resposta deverá ser enviada para
(Setor Responsável), através do e-mail (Informar e-mail) ou ainda pelo
telefone (Informar Telefone).

Atenciosamente,

Responsável (Nome Completo)
Cargo


