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Brasília/DF, 03 de abril dé 2019

Fundação Cultural Palmares

A

Desde 2004, a Central IT se destaca por sua atuação no mercado e pelo

uso de recursos humanos e tecnológicos da mais alta qualidade. Ao

perceber a importância da TI no gerenciamento de serviços ao usuãrio,

suporte de infraestrutura e de banco de dados, a Central IT ganhou maior

proüeção e passou a ser reconhecida por fazer da busca por resultados

positivos e satisfação do cliente um grande diferencial em seus negocios-

Nossa fidelidade ao cumprimento de exigências criteriosas nos permite

atender a clientes em várias áreas do poder pxlblico, como Tribunais,

Ministérios, Secretarias Públicas, Agências Reguladoras, Institutos, entre

outros.

A Central IT trabalha a partir da necessidade que as empresas têm em

dar maior celeridade aos processos de gestão com'a automatização de

suas demandas e criação de soluções extremamente personalizadas que

permitem integrar e reorganizar suas estruturas internas para que seu
f D'"- '.p''«.9HPf'ã em seu core business
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Por que contratar a Central IT?

Nossas ações são planejadas para seguir Hlelmente aos acordos firmados

no ato da assinatura dos contratos e atendem com excelência às

expectativas de nossos clientes.

Nos baseamos em fornecer resultados, sem que haja a preocupação com

o body shop. Esta é uma forma de demonstrar que nos preocupamos em
timizar custos e em elevar nosso desempenho em nossos clientes.0

A Central IT valoriza o conhecimento de seus colaboradore's e sempre

direciona sua expertise para as principais necessidades de seus clientes.

É com base nisso que sempre ofertamos nossos serviços de Governança

Corporativa com garantia de qualidade elevada.

Visão

Ser. em 2020, um dos dez maiores faturamentos brasileiros no segmento

de serviços de Tecnologia da Informação, com resultados eülcazes para

seus clientes, acionistas e colaboradores.

Missão

Prover Governança Corporativa, serviços e soluções de Tecnologia da

Informação e Comunicação gerando resultados eülcazes.

Política

Prover e gerenciar serviços e soluções de Tecnologia da Informaçã(F

garantindo satisfação, segurança, melhoria contínua e foco em resultado



Valores da Central IT

Aperfeiçoamento

Capacidade de buscar metodologias de desenvolvimento para agregar

novos conhecimentos; adaptar o seu comportamento para melhorar o seu

desempenho profissional

Comprometimento

Estar disposto a contribuir com o crescimento do seu departamento e da

empresa; auxiliar na execução das atividades do departamento quando

solicitado; superar expectativas

Eficácia

Agir para alcançar resultados propostos; capacidade de produzir o efeito

desejado; atingir um objetivo ou resultado estabelecido.

Iniciativa

Conseguir agir por conta própria, de acordo,com seus conhecimentos e
habilidades; buscar informações que orientem seu trabalho; antecipar

problemas e situações de risco e agir pró-ativamente para evita-los.

g

Integridade

Agir de acordo com os princípios morais estabelecidos e com a política da

empresa diante de conflitos éticos. '



Portfólio de Serviços
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Dados da contratada

Dados do responsável pela assinatura do contrato

zão Social: :ENTRAI IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

TDA.

ndereço: SHN Quadra 02 - Bloco F - Ed. Executive OfÊtc
ower - 17' Andar -- Asa Nome

:EP: 70702-906 - Brêsília/DF

one/ Fax: 061}3030 4000 }

dereço Eletrõnico: :omercia]@centrallt:çgl11:b]

NPJ/MF: 07.171.299/0001-9$

scricão Est. GDF: 07.462.972/001 {g

cinco: ARCO DoeKAsiLS/A(OQq

enfia: 3382 0

anta Corrente: 115.765 5



Brasília/DF,.03 de abril de 2019

Fundação Cultural Palmares
Setor Comercial Sul - SCS, Quadra 02, Bloco C, n' 256, ..
Edifício Tounic, 7' andar, 5' andar - Bairro Asa Sul, Brasilia/DT'9
CEP 70302-000, Telefone: (61) 3424-0100
Fax: 'ilfax.unidade'a - http://www.palmares.gov.br

A

Apresentamos e submetemos à apreciação de vossas senhorias

nossa proposta de preços baseada nas especificações, condições e prazos

estabelecidos no Projeto Básico do Processo n' 01420.100435/2019-93

e seus Anexos, os quais nos comprometemos a curitprir integralmente

Objeto

O objeto da presente licitação é "Contratação da prestação de

serviços especializados para a prestação de serviços técnicos que

envolvem a implantação, operação e gestão continuada de Central de

Suporte Técnico, com registro e} acompanhamento de serviços de
terceiros, visando prover a FCP de serviços'de manutenção e evolução

da saúde operacional de infraestrutura e processos de trabalho

remunerados exclusivamente por serviços entregues aferidos por Níveis

Mínimos de Serviço (NMS), conforme especificações técnicas contidas

neste TR e seus anexos, que passam a fazer parte integrante

independente de transcrição'



Segue a proposta para a execução dos serviços acima descritos:

LOTE
i Tipo Dn

ITEM SERVIÇO
USTI'S

MENSAIS
USTI'S

(SEMESTRAL)

VALOR
MÉDIO

(mlTÁHO
DAUSTI

VALORMÉDIO

(SEMESTRAL)

Manutenção
l i da Saúde

Operaciona].

Melhoria
2 i Contínua do

Serviço

Total Estimado de
consumo de USTI's

2.902,8729 17.417,22 R$558.918,59

l 608,33

3.511,20

3.649,99

R$32,09
R$117.128,18

21.067,21 R$676.046,77

Valor Global por extenso:

Informamos que o val(:)/global dos serviços objeto desta

proposta é de: R$ 676.046,77 Áaeiscentos e setenta e seis mil,
quarenta e seis reais e setenta e sete centavos).

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições

estabelecidas no Edital e seus Anexos, bem como aceitamos todas as

obrigações e responsabilidades especificadas no TR.

Declaramos que, no valor acima apresentado, estão contidas todas

as despesas, de quaisquer naturezas, que se dizerem indispensáveis à

perfeita execução do objeto do TR, bem como todos os custos

operacionais, ou seja, àqueles diretamente relacionados à execução do

contrato, tais como infraestrutura nisica, ecluipamentos e softwares, links

de comunicação e todos os demais insumos ]Fqueridos neste edital, além

dos necessários e consequentes à execução ê também nela incluídas, a

título exemplificativo, mas, não exaustivo, as.despesas com tributos, mão

de obra. alimentação, transporte de pessoal, utilização de equipamentos

e ferramentas, instrumentos e materiais necessários à execução dos
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serviços objeto da licitação, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais e comerciais, prémios de seguro e outras. , excluídas as despesas

administrativas gerais da licitante

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessental dias, contados

a partir da data do seu envio

Considerações Gerais

Este documento foi elaborado visando o atendimento integral do

Prometo Básico, que a Central IT Tecnologia da Informação conhece e
concorda com todos os seus termos.

Reaütrmando nossa presteza em voq atender, colocamo-nos à

disposição de V.S. para informações adicionais

Declarações

A CENTRAL IT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO Ll=DA, inscrita no CNPJ

n' 07. 171.299/0001-96, estabelecida no SHN - Quadra 02 - Bloco F - n'

87 - Salas 1713 a 1726 Ed. Executive Ofüice Tower - 17' Andar Asa

Norte -- Brasília/ DF, CEP 70702-906, por ipeio do seu procurador Sr.
Francisco Oliveira de Araújo, inscrito no CPF sob o n' 020.482.291-23,

portador da cédula de identidade n' 2.513.$78, expedida por SSP/DF,
DECLARA

al Que nos preços cotados estarão incluídas todas as despesas, de
qualquer natureza incidentes sobre o obÚeto da contratação;

P

bj Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua renovação

excepcional, ciente da obrigatoriedade' deâ declarar ocorrências
posteriores;

10



cl Que não utiliza mão de obra, direta ou indireta, de menores de 18

(dezoito) anos para realização de trabalhos noturnos, perigosos e
insalubres, bem como não utiliza, para qualquer trabalho, mão de obra

de menores de 16 (dezesseis) anos, excetona condição de aprendiz, a

partir de 14 jquatorze) anos de idade, nos termos.do artigo 7', XXXlll,
da Constituição.

Atenciosamente

Brasília/DF, 03 de abril de 20 19

Cen\ral IT
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