
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 5433 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

Dados Relevantes:

Do Proc SEI nº 0001524-69.2016.6.02.8000

Contrato TRE/AL nº 01/2017: 0214699
Gestão: Portaria TRE/AL nº 197/2017: 0226702;

Do Proc SEI nº 0008533-48.2017.6.02.8000

Minuta 1º Termo Aditivo: 0316782
Decisão de Autorização: 0320307
1º Termo Aditivo: 0339154
Publicação no DOU: 0341120;

Do Proc SEI nº 0011046-86.2017.6.02.8000

Empenho 2018NE000166, doc. 0344677, referente ao período Janeiro/2018 e 06
dias de Fevereiro/2018;
Empenho 2018NE000168, doc. 0351699, refererente ao período até 31/12/2018.

Do Proc SEI nº 0007009-79.2018.6.02.8000

Minuta 2º Termo Aditivo: 0464921
Decisão de Autorização: 0494864
2º Termo Aditivo: 0509407
Publicação no DOU: 0509418
Nota de Empenho 2019ne181, doc.  0498848, de 08/02/2019 até 31/12/2019.

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 09/09/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591853 e o código CRC 6C534CAB.

0007804-51.2019.6.02.8000 0591853v3
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

Ofício nº 2468 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC
Maceió, 09 de setembro de 2019.

Ao Senhor 
Felipe Calheiros Cansanção
Diretor-Presidente da FSF TECNOLOGIA
Rua Joaquim Nabucio, nº 325, Farol
Maceió-AL
CEP: 57051410
Via e-mail para: jussara.silva@alootelecom.com.br;
ana.lamin@alootelecom.com.br
Assunto: Renovação Contratual. Manifestação de Interesse.
Contrato nº 01/2017. Enlace redundante.

 
 
Senhora Contratada,
 
 
 
Pelo presente, solicitamos informar sobre o interesse

dessa Empresa em renovar o Contrato TRE/AL nº 01/2017, no trato
de circuito de 100Mbps, para o prédio sede do TRE/AL, situado a Rua
Aristeu de Andrade nº 377 - Farol, cujo vencimento dar-se-á em  para
07 de fevereiro de 2020.

 
Como indispensável, cumpre-me indagar se é do

interesse dessa Empresa manter ou não o atual valor pactuado.
 
Por fim, esclareço que o presente e-mail faz parte de

procedimento que diz respeito à renovação ou nova licitação para
suprir o serviço de conexão em tela,  instaudado através do Proc SEI
nº 0007804-51.2019.6.02.8000.

 
Cordialmente,

  

Ofício 2468 (0591875)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 2



 
Lindineide Oliveira  Cardoso
Chefe da Seção de Gestão de Contratos
Proc SEI nº 0007804-51.2019.6.02.8000

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 09/09/2019, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0591875 e o código CRC 45129384.
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E-mail - 0591911

Data de Envio: 
  09/09/2019 16:57:22

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    jussara.silva@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    segec@tre-al.jus.br
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 01/2017. Anuência.

Mensagem: 
  PROCESSO SEI! 0007804-51.2019.6.02.8000
CONTRATO Nº 01/2017

Senhora Contratada,

Encaminhamos, em arquivo anexo, Ofício nº 2468 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC que cuida
da renovação do Contrato nº 01/2017, celebrado entre este Regional e e essa empresa.

Aguardamos manifestação que deve ser enviada para os e-mails:

segec@tre-al.jus.br
coinf@tre-al,jus,br

Cordialmente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexos:
    Oficio_0591875.html
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 10 de outubro de 2019.
À
COINF
 
Senhor Coordenador,
 
Solicitamos informar se houve manifestação da

contratada, bem como, em caso afirmativo, seja anexada a
referida para continuidade do procedimento.

 
Respeitosamente,
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 10/10/2019, às 18:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0607283 e o código CRC 7E00075D.

0007804-51.2019.6.02.8000 0607283v1

  

Despacho SEGEC 0607283         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 5



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 14 de outubro de 2019.
À SEGEC (unidade gestora)
 
Sra. Chefe,
 
Em atenção ao Despacho SEGEC 0607283, informo

não haver nenhum registro de retorno, até a presente data,
que tenha sido remetido à esta unidade/subscritor.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Fiscal de Contrato, em 14/10/2019, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0608039 e o código CRC 11BE56F3.

0007804-51.2019.6.02.8000 0608039v1
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E-mail - 0608145

Data de Envio: 
  14/10/2019 14:11:51

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    jussara.silva@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    segec@tre-al.jus.br
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 01/2017. Anuência.

Mensagem: 
  SEGUNDO COMUNICADO

PROCESSO SEI! 0007804-51.2019.6.02.8000
CONTRATO Nº 01/2017

Senhora Contratada,

Encaminhamos, em arquivo anexo, Ofício nº 2468 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC que cuida
da renovação do Contrato nº 01/2017, celebrado entre este Regional e e essa empresa.

Aguardamos manifestação que deve ser enviada para os e-mails:

segec@tre-al.jus.br
coinf@tre-al,jus,br

Cordialmente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexos:
    Oficio_0591875.html
    E_mail_0591911.html
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De: Ana Cláudia Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>

Para: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>, Jussara Araújo Silva
<jussara.silva@alootelecom.com.br>, "danielsouto@tre-al.jus.br" <danielsouto@tre-al.jus.br>

Data: 14/10/2019 03:20 PM
Assunto: RES: Renovação Contratual. Contrato nº 01/2017. Anuência.

Prezados,
Resposta enviada em 13/09/2019, conforme anexo.

À disposição.

Att.,

Ana Lamin | Executiva de Negócios
Mobile: +55 82 99122 2107 | Phone: +55 0800 725 3505
Aloo Maceió | R Joaquim Nabuco, 325 - Farol | 57051-410 | Alagoas
________

Conteúdo confidencial. Caso você não seja o real destinatário deste e-mail por
favor notifique o remetente e elimine esta mensagem. Lembre-se do meio ambiente
antes de imprimir este e-mail.
Privileged and confidential. If you are not the intended addressee of this e-
mail please notify the sender and promptly delete this message. Please consider
the environment before printing this email.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br> 
Enviada em: segunda-feira, 14 de outubro de 2019 14:12
Para: Jussara Araújo Silva <jussara.silva@alootelecom.com.br>; Ana Cláudia
Lamin <ana.lamin@alootelecom.com.br>; segec@tre-al.jus.br; danielsouto@tre-
al.jus.br
Assunto: Renovação Contratual. Contrato nº 01/2017. Anuência.

SEGUNDO COMUNICADO

PROCESSO SEI! 0007804-51.2019.6.02.8000
CONTRATO Nº 01/2017

Senhora Contratada,

Encaminhamos, em arquivo anexo, Ofício nº 2468 / 2019 - TRE-
AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC que cuida da renovação do Contrato nº 01/2017,
celebrado entre este Regional  e e essa empresa.

Aguardamos manifestação que deve ser enviada para os e-mails:

segec@tre-al.jus.br
coinf@tre-al,jus,br

Cordialmente,

E-mail Resposta sobre renovação (0609365)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 8
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Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexados:

Arquivo: ATT00002.txt (Mostrar
conteúdo da mensagem)

Tamanho:
1k

Tipo de Conteúdo:
text/plain

Arquivo: ATT00003.eml Tamanho:
2550k

Tipo de Conteúdo:
message/rfc822

E-mail Resposta sobre renovação (0609365)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 9

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=DP8ZKXJDLFRZG&View=Attachment&Number=38809&FolderID=29&Part=1&Filename=ATT00002.txt
https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=DP8ZKXJDLFRZG&View=Attachment&Number=38809&FolderID=29&Part=2&Filename=ATT00003.eml&ViewMessage=Yes


ALOO- t'itgin* t dc 16

Prsp*sta Conrer*iti

de setembro de2019.Macei6/AL. 1l

AO
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Att.: Sr(a) Pregoeiro(a)

Ref.: Renovagdo do Contrato TRE/AL n" 0ll20l7
Edital de pregdo na forma eletrdnica n'0112017

Prezado(a) Senhor(a),

Com o objetivo de renovar ao disposto no Edital de Pregdo na Forma Eletrdnica no

0ll20l7 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, segue, em anexo, a

proposta de pregos para contratagdo de empresa especializada para fornecimento de

enlace dedicado de acesso d Internet, com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado

no pr6dio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado d Avenida Aristeu de

Andrade, n" 377, Farol, Macei6, Alagoas - CEP 57051-090. A presente proposta

observar{ os padr6es minimos de qualidade exigiveis, conforme as especificagdes

constantes no Edital e seus anexos, da empresa FSF TECNOLOGIA LTDA, estabelecida

no enderego, Rua Joaquim Nabuco, 325, Bairro Farol, Macei6 - AL, inscrita no CNPJ

0s .680.391/0001 -56.

A documentagdo apresentadaobjetiva atender todas as exig6ncias do Edital supracitado,

e est6 devidamente rubricada/assinada por representante legal da empresa.

Colocamo-nos d disposigdo de V.S.a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, atrav6s

do fone/fax : (0 8 2) 2123 -3 5 00, e-mail : felipe @alootelecom. com.br.

Cargo: Executiva de Neg6cios
RG:467756 COMAEWPE

CPF: 016.036.777-80

10800 725 3505 | aloo.com.br I

RuaJoaquim Nabuco, 325 - Farol - Macei6/AL - CEP 57051-410
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pRoposrA COMERCIAL PARA RENOVA9AO DO ATENDTMENTO
EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N'OI/2017

1. CONSTDERACoES rNrCrArS

l.l. Para elaboragdo dessa proposta de prego foram consideradas as especificagdes
contidas no Edital, Termo de Refer6ncia e seus anexos.

1.2. Informagdes cadastrais:

Raz6o Social: FSF Tecnologia Ltda.;
Nome fantasia: Aloo Telecom;
CNPJIVIF : 05.680.39 1/000 I -56;
Inscrigdo Estadual : 241047 889;
Inscrigdo Municipal: 9006467 13:.

Enderego: Rua Joaquim Nabuco, 325,Bairro Farol, Macei6 - AL;
Telefone/fax : (082) 2123 -3 500 ;
E-mai I : fel ipe@alootelecom.com.br;
Enderego Eletrdnico: www.aloo.com.br.

1.3. Estlo inclusos nos pregos propostos todos os custos e despesas, tais como: custos

diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administragdo, materiais,
servigos, encargos sociais, trabalhistas, previdenci6rios, seguros, lucro e outros 6nus que

porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitagdo.

2. OBJETO

2.1. A presente proposta tem por objeto apresentar interesse na renovagdo do contrato
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, de empresa especializada para

fomecimento de enlace dedicado de acesso d Intemet, com velocidade de 100 (cem)

Mbps, a ser instalado no prddio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado

d Avenida Aristeu de Andrade,no 377, Farol, Macei6, Alagoas - CEP 57051-090. A
presente proposta observarf os padrdes minimos de qualidade exigiveis, conforme as

especificag6es constantes no Edital e seus anexos.

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

3.1. A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias para a renovagdo

contratual do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, podendo ser

prorrogada, atrav6s de solicitagdo da TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS.

4. PRAZO DE ATTVACAO DOS SERVIQOS

4.1. Para o objeto da licitagio , o prazo m6ximo de instalagdo ser6 de at6 30 (trinta) dias,

contados a partir do envio da nota de empenho.

10800 725 3505 I aloo.com.br I

Rua Joaquim Nabuco, 32 5 - Farol ' Maceio /Al- - CEP 5 705 I '41 0
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5. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

5.1. A vig€ncia do contrato serd de 12 (doze) meses, passando a vigorar a partir da
data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual e

sucessivo perfodo, at6 o limite de 60 (sessenta) meses, a crit6rio do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, na forma disposta no artigo 57, inciso II, da

Lei No 866611993.

6. CARACTERISTICAS GERAIS DOS CIRCUITOS E SERVTCOS

6.1. ITEM 01 - ENLACE DEDICADO DE ACESSO A INTERNET

6.1.1. Contratagdo de empresa para fomecimento de enlace dedicado para acesso ir
internet, com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no pr6dio sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado d Avenida Aristeu de Andrade, no 377, Farol,
Macei6, Alagoas - CEP 57051-090;

6.1.2. De acordo com a Resolugdo n" 2lll20l5 do CNJ, Seg6o III, Art. 24, Inciso VI, o

Tribunal contratar| "02 (dois) links de comunicagio do 6rglo com a internet, mas com
operadoras distintas para acesso i rede de dados, com o m6ximo de comprometimento de

banda de 80%. Assim, como o enlace principal 6 provido pela empresa Telemar/Oi,
Contrato TRE/AL n" 2012015, para cumprimento da exigGncia de redund6ncia por meio
de operadora diversa, esta e ou outra empresa que tenha backbone principal contratado
junto d mesma ndo poder6 participar do presente certamente;

6.1.3. A ALOO TELECOM possui autorizagdo da ANATEL para prestagdo dos servigos

ofertados na 6rea abrangida, comprovada por meio de documento oficial;

6.1.4. O servigo de comunicagio de dados estar6 disponfvel 24 (vinte e quatro) horas por
dia,07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

6.1.5. Operagdo em modo Simdtrico (velocidade de upload igual d de download);

6.1.6. Suporte a enderegamento pelos padrdes IPv4 e futura implementagdo de IPv6;

6.1.7. A ALOO TELECOM considerar6 a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos at6 a camada 2 do

modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicagdo utilizado;

6.1.8. A ALOO TELECOM fornecer6 bloco de no minimo 12 (doze) enderegos IPs

v6lidos, contiguos e rote6veis a partir da internet;

6.I .9. Os enderegos IPs fornecidos ser6o visiveis a partir da Internet (enderegos pfblicos);

6.1.10. Ser6 fomecido em enlace de comunicagdo terrestre, provido atrav6s de conexdo

de fibra 6ptica, tamb6m incluindo neste caso o acesso de 0ltima milha, devido aos

requisitos de desempenho;

10800 725 3505 | aloo.com.br I

RuaJoaguim Nabuco, 325'Farol- MaceiolAl-- CEP 57051'410
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6.1.11. Os cabos de fibra 6ptica utilizados nas depend€ncias do TRE-AL ser6o

apropriados para uso interno, ndo sendo susceptiveis a propagagdo de fogo;

6.1.12. A ALOO TELECOM disponibilizar6 e manter6 durante toda a prestagdo do

servigo, equipamento roteador que ser6 dimensionado para atender o servigo na

capacidade especifi cada;

6.1.13. A responsabilidade de configuraglo e gerenciamento do equipamento roteador

ser6 exclusivamente de compet6ncia da ALOO TELECOM. A ALOO TELECOM se

comprometer|adar suporte paraaimplantagdo do servigo, inclusive alocando um t6cnico
para definigdo, configuragdo, implantagdo e testes no roteador e no acesso, em conjunto
com os tdcnicos do Regional, e para atendimento no local de sua instalagdo, caso haja a

necessidade;

6.1.14. O roteador possuir6 porta padrSo Gigabit Ethernet para conexdo aos equipamentos
de rede do TRE/AL. Ser6 configurado no roteador uma comunidade SNMP v1/v2 que

permita acesso do tipo somente leitura, por parte do Regional, a todos os parAmetros

disponiveis no roteador;

6.1.15. O roteador suportar6 tr6fego com banda completamente ocupada, sem exceder a
70Yo de utilizagdo de CPU e mem6ria. Caso seja verificado o rompimento deste limiar, a

ALOO TELECOM substituir6 o roteador por equipamento de maior capacidade de

processamento;

6.1.16. O servigo incluirrl toda a infraestrutura e os equipamentos necess6rios,

compreendendo instalagdo, ativagio, equipamentos, softwares, suporte e manutengdo;

6.1.17.30 (trinta) dias antes do o t6rmino de vig€ncia contratual, a ALOO TELECOM,
junto d Gestdo Contratual, agendar formalmente o recolhimento de todos os seus

equipamentos das dependdncias do TRE/AL, caso n6o o faga, isenta de responsabilidade
o TRE quanto aos equipamentos ap6s o encerramento da vigEncia contratual;

6.1.18. A contratagdo terti valor mensal fixo, independente da quantidade de dados

trafegada;

6.1.19. Ndo existirdo filtros ou quaisquer restrigdes na comunicagdo que ndo sejam

explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

6.1.20. Eventuais interveng6es programadas no servigo por parte da ALOO TELECOM,
que demandem a indisponibilidade do mesmo, serdo previamente agendadas com a

contratante e realizadas em hor6rios que n6o impactem o andamento dos trabalhos em

curso;

6.1.21. Abertura de chamados t6cnicos em regime 24x7 atravds de Central de

Atendimento Profissional, por meio de ligagdo ao 0800 725 3505 a partir de telefones
fixos ou m6veis, e tamb6m de sftio na Internet;
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6.1.21.1. A Central de Atendimento manter6 gravados os atendimentos telefrnicos por
um periodo minimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poder6
requisitar c6pia, que devem ser fomecidas em arquivo digital em at6 0l (um) dia ftil ap6s
a solicitagdo;

6.1.21.2. Ndo ser6o aceitos para fins de abertura de chamado, contato atravds de telefone
m6vel diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O primeiro
contato deverii obrigatoriamente ser realizado junto d Central de Atendimento, por meio
de ligagdo gratuita;

6.1.21.3. No ato da abertura do chamado t6cnico serii gerado e fornecido o nfmero da
ocorr€ncia para o devido acompanhamento;

6.1.21.4. A ALOO TELECOM informar6 a URL do site de Internet bem como o nfmero
telef6nico 0800 para fins de verificagSo de adequagdo;

6.1.22. O suporte tdcnico estar6 disponivel 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias
por semana;

6.1.23. O procedimento de abertura de chamados cadastrar6, no minimo, as seguintes
informag6es:

6.1.23.1. c6digo de identificagdo da contratante;

6.1.23.2. c6digo de identificag6o do circuito afetado;

6.1.23.3. descrigdo do problema observado e;

6.1.23.4. identificagdo e contatos do respons6vel pela abertura do chamado (contratante).

6.1.24. Cada chamado aberto receber6um c6digo de identificagdo, que ser6 informado ao
respons6vel pela abertura na contratante. Tal c6digo ser6 utilizado futuramente no
acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para efeito da apuragdo de descontos
por n6o cumprimento dos niveis de servigo contratados;

6.1.25. O suporte t6cnico ocorrer6 sem nenhum 6nus para o TRE-AL, mesmo quando for
necess6ria a atualizagdo o translado e a estada de t6cnicos da ALOO TELECOM ou
qualquer outro tipo de servigo necess6rio para garantir o cumprimento do servigo;

6.1.26. O atendimento obedecer6 aos prazos abaixo:

6.1.26.1. Severidade ALTA: Esse nivel de severidade 6 aplicado quando h6
indisponibilidade no uso do servigo. Prazo de Solugio Definitiva de 08 (oito) horas;

6.1.26.2. Severidade MEDIA: Esse nivel de severidade 6 aplicado quando h6 falha,
simultinea ou n6o, no uso dos servigos, estando ainda disponiveis, pordm apresentando
problemas. Prazo de Soluglo Definitiva de 12 (doze) horas;

t 0800 725 35OS I aloo.com.br I
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6.1.26.3. Severidade BAIXA: Esse nivel de severidade 6 aplicado para problemas que

ndo afetem o desempenho e disponibilidade dos servigos e esclarecimentos tdcnicos

relativos ao uso e aprimoramento dos servigos. Ndo haver6 abertura de chamados de

suporte t6cnico com esta severidade em s6bados, domingos e feriados. Prazo de SolugSo

Definitiva de 03 (tr6s) dias riteis.

6.1.27. Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento dos prazos estimados de

solugao definitiva, em decorr€ncia da abrangdncia e complexidade do servigo, a ALOO
TELECOM apresentar6 justificativa e propor novo prtvo, submetendo-o i aprovagdo do

TRE-AL;

6.1.28. Ser6 considerado para efeitos do nivel minimo de servigo exigido, prazo de

solugao definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado t6cnico efetuada

pela equipe tdcnica do TRE-AL d ALOO TELECOM e a efetiva recolocagdo dos servigos

em seu pleno estado de funcionamento e aceite pela equipe especializada do TRE-AL;

6.I.29. A ALOO TELECOM estar6 sujeita, garantida pr6via defesa e sem prejuizo da

possibilidade de rescisSo do contrato, a penalidades e/ou multas;

6.1.30. As multas poderdo ser aplicadas cumulativamente, a crit6rio do TRE-AL e em

fung6o do n6o cumprimento do Nivel Minimo de Servigo, conforme a severidade

apresentada:

6.1.30.1. Severidade Alta:4,0olo sobre o valor mensal, por dia ou por ocorr6ncia,

conforme o caso, at6 o m6ximo de l2o/o, ou seja, prazo mdximo de 03 (tr€s) dias;

6.1.30.2. Severidade M6dia: 1,67o sobre o valor mensal, por dia ou por ocorr€ncia,

conforme o caso, at6 o m6ximo de 8Yo, ou seja, prazo milximo de 05 (cinco) dias;

6.1.30.3. Severidade Baixa:0,4olo sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrOncia,

conforme o caso, atd o m6ximo de 4Yo, ou seja, prazo mfximo de l0 (dez) dias;

6.1.30.4. Ultrapassado os prazos m6ximos de aplicagdo de multa previstas nos subitens

anteriores, aplicar-se-6 cumulativamente multa de lYo sobre o valor global da contratagSo,

por dia ou por ocorr6ncia, conforme o caso, at6 o m6ximo de 5%o da Contratagdo.

6.1.31. Ap6s concluido o chamado, a ALOO TELECOM comunicar6 o fato d equipe

t{cnica do TRE-AL e solicitar6 autorizaglo para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-

AL ndo confirme a solugdo definitiva do problema, o chamado permanecerd aberto atd

que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM. Neste caso, o TRE-AL

fomecer6 as pend6ncias relativas ao chamado aberto;

6.1.32. A ALOO TELECOM garantir| sigilo e inviolabilidade das informagdes a que,

eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalagdo e manutengio de

seus equipamentos, bem como durante a operagdo do servigo;

6.1.33. O servigo possuir6 fndice de disponibilidade mensal (IDM) superior, ou igual, a

99,40 (noventa e nove v(rgula quatro por cento);
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6.1.34. A disponibilidade do servigo de comunicageo de dados conesponde ao percentual
de tempo em que o servigo esteve em condigdes norrnais de funcionamento;

6.1.34.1 Ser6o consideradas situagdes de indisponibilidade o tempo em que o acesso
estiver total ou parcialmente indisponfvel. N6o ser6o consideradas indisponibilidades as

seguintes situagdes:

6.1.34.1.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pelo TRE-AL.
Neste caso, a autorizagdo deve ser solicitada pela ALOO TELECOM com pelo menos 05
(cinco) dias riteis de anteced6ncia;

6.1.34.1.2. Paradas internas sob responsabilidade do TRE-AL (sem responsabilidade da

coNTRATADA).

6.1.35. O indice de indisponibilidade mensal (IDM) seni definido conforme descrito
abaixo:

6.1.35.1. IDM = (Mc - Mi) / Mc * 100

6.1.35.2. Mc: Minutos contratados no m€s (1440 * qtde. de dias no mds). Mi: Minutos
de indisponibilidade no m€s.

6.1.36. Ser5 considerada indisponibilidade os minutos em que ocorra a impossibilidade
da transmissdo/recepgdo de dados entre o roteador instalado no TRE-AL e a Internet;

6.1.37. A ALOO TELECOM garantir6 lat€ncia (o tempo em que um pacote IP leva para
ir do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso d Intemet) menor ou igual
a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a lYo (um por cento). O valor
de referdncia ser6 o valor m6dio obtido em uma amostra de 5 (cinco) minutos. Quando a
utilizagdo do link for inferior a 80oh, cada violagdo destes limiares serd considerada
indisponibilidade de 5 minutos;

6.1.38. A ALOO TELECOM possuir6 e disponibilizarii monitoragdo em tempo real do
tr6fego da conexdo do Regional, e disponibilizar, por meio do seu "Portal de

Acompanhamento dos Servigos", informagdes sobre os servigos prestados;

6.1.39. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Servigos, qualquer ferramenta
de gest6o acessfvel atrav6s da Internet por intermddio de um navegador web, com acesso

restrito atraves de usufrio/senha, e utilizando o protocolo HTTPS ou HTTP;

6.1.40. As estatisticas de desempenho do acesso d intemet ser6o atualizadas em intervalos
de no mfnimo 5 (cinco) minutos, sendo que a contratada dever6 mantO-las disponfveis no
portal por, no mfnimo, 90 (noventa) dias;

6.1.41. A medigdo de tr6fego de acesso em tempo real nlo poder6 causar qualquer
degradagdo, defici€ncia ou intemrpgio na prestagdo do servigo contratado;

6.1.42. Mensalmente, com base nas estatisticas de desempenho, a ALOO TELECOM
calculard o percentual de disponibilidade do servigo e, caso apresente valor inferior ao
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minimo exigido (99,4yo), atribuir descontos na fatura de prestagdo do servigo, conforrne
especificado abaixo:

6.t.42.1.1. vD:vMA * (100 - IDM) / 100;

6.1.42.1.2. VD Valor do Desconto:

6.1.42.1.3. VMA Valor Mensal do Acesso:

6.1 .42.1 .4. IDM indice de Disponibilidade Mensal;

6.1.43. Ap6s a ativagdo do enlace, a equipe t6cnica do TRE-AL realizar| os testes

necess6rios para homologagdo;

6.1.44. A cobranga dos servigos se iniciar6 apenas ap6s a efetiva homologagdo do

circuito;

6.I.45. Para efeito de certame licitat6rio ser6o fornecidos valores mensais, de instalagdo

(rinico) e de mudanga de enderego do enlace dedicado;

6.2. A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTACAO TECNICA DA
soLUcAo, DESCREVENDO:

6.2.1. Relagflo dos Equipamentos Ativos

Ser6o fomecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE ACESSO

A INTERNET.

a) No Datacenter do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS:

1. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X430-24t ou similar;
2. Roteador do fabricante HUAWEI no modelo ARl200 ou similar.

b) No backbone da ALOO TELECOM:

l. Roteador do fabricante JUNIPER no modelo MX5 ou similar;
2. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X460-24t ou similar;
3. Fibra 6ptica do fabricante ZTT no modelo CFOA-SM-AS80-G-l2F ou similar.

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos aos documentos de habilitagdo.

6.2.2.Projeto de Encaminhamento e Implantaglo Inicial do Servigo
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6.2.3. Os acessos de Fibra Optica entre o backbone da Aloo e a Sede do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS seguirf,o conforme detalhado abaixo no
diagrama:

7. PROPOSTA TECNTCA DA SOLUCAO

7.1. Os senyigos objetos do Edital serSo atendidos atraves da utilizagEo dos seguintes
produtos da Aloo:

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICADO

7.1.1.1. Caracteristicas

a) O ALOO MAX IP DEDICADO 6 a solugdo de Internet Dedicada da ALOO, ou seja,

a sua Internet Profissional. Com essa solugdo sua empresa obt6m acesso d Internet de
forma dedicada e a banda (velocidade contratada) 6 garantida para o cliente.

b) Al6m disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para
download quanto para upload e de enderegos IPs fixos, que possibilitam a

10800 725 3505 | aloo.com.br I
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disponibilizageo de contefdo pr6prio sem necessidade de contratageo de servigos de
hospedagem, bem como o acesso remoto de usu6rios.

c) Principais Caracteristicas :

i. Acesso simdtrico: velocidade de download igual a de upload;
ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada 6 garantida;
iii. Disponibiliza 8 enderegos de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda
solicitada;
iv. Supervisdo 24x7 dedicada ao seu link.

d) O modelo padrdo de conexdo para entrega do servigo ALOO MAX IP DEDICADO
estrl detalhado na figura abaixo:

Empresa

e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede interna (LAN)
estar6 conectada i interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao
equipamento do acesso ALOO MAX IP DEDICADO.

f) Ideal para:
i. Empresas e Orglos Pfblicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de
upload 6 igual a de download o desempenho ao enviar arquivos 6 superior;
ii. Empresas e Orgdos Priblicos que disponibilizam conterido pr6prio e precisam de
enderegos vrllidos na Intemet (IPs fixos).

7 .1.2. Produto GERENCIAMENTO PROATM

7 .1.2.1. Caracterfsticas do Gerenciamento Proativo

a) Gerenciamento de todos os circuitos e servigos, independentemente de uma eventual
subcontratagdo;

b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e servigos, independentemente de
suas tecnologias;

c) A Aloo 6 respons6vel por fornecer, dimensionar e configurar os equipamentos,
sistemas e ferramentas necess6rias para o provimento da solugio de Gerdncia;

10800 725 3505 | aloo.com.br I
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d) Qualquer inclusdo ou alterageo de caracterfsticas t6cnicas dos circuitos na gerdncia,
ser6 rcalizada no prazo do ANO, a partir da implementageo da caracteristica tdcnica ou
da ativagdo dos novos circuitos;

e) A Ger6ncia de Rede e Servigos atuarf,de forma proativa, antecipando-se aos problemas
na rede e garantindo a qualidade do servigo, rcalizando abertura, acompanhamento e

fechamento dos chamados tdcnicos:

f) A Ger6ncia irii operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano;

g) Caso haja necessidade de realizar manutengdo preventiva da solug6o, a ALOO
TELECOM formalizarf via e-mail, i CONTRATANTE, com no minimo 5 (cinco) dias
riteis de anteced6ncia:

h) A indisponibilidade dos dados de ger€ncia ser6 contabilizada como indisponibilidade
do servigo, no periodo em que os dados ndo forem coletados ou ficaram inacessiveis, caso
isto implique em perda de dados;

i) Os dados ficardo armazenados ao longo de todo o contrato. A disponibilizagdo dos
dados ser| rcalizada on-line, para dados dos riltimos 180 (cento e oitenta) dias e, acesso

sob demandaparu dados anteriores a esse perfodo;

j) O cliente deve fornecer todas as informagdes necess6rias, como enderego completo,
telefones e contatos em todas as unidades que far6o parte do backbone, e serdo

gerenciadas pela Aloo;

k) Ser6 habilitado o protocolo SNMP nos equipamentos, onde ser6 criada a comunidade
SNMP designada pela Contratada com o acesso liberado para a Ger€ncia do Cliente,
independente do gerenciamento realizado pela Aloo.

7 .1.2.2. Chamado T6cnico

a) A abertura do chamado serd realizada pela equipe de gerGncia da Aloo, imediatamente
ap6s a constatagdo de defeito ou falha em qualquer circuito ou servigo que esteja em
funcionamento;

b) Os circuitos e servigos receberdo uma identificagSo rinica tanto para o Cliente como
para a Aloo, que ser6 de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Ger6ncia, e

ser6 utilizada na abertura do chamado t6cnico pela Ger€ncia Proativa;

c) As informagdes de chamados, que ser6o visualizadas atrav6s do Portal, ir6o conter:

i. Nrimero do Chamado
ii. Data e Hora da Abertura
iii. Status (aberto/fechado)
iv. Localidade

d) As tentativas de contato com os t6cnicos do Cliente para aberturas de chamados,
recorr€ncias ou encerramento de chamados, que n6o tenham tido sucesso por ausdncia
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dos t6cnicos, serdo registradas no campo "Hist6rico" do chamado, neo resultando em
penalidades de SLA para a Aloo;

e) Os chamados t6cnicos s6 ser6o encerrados por um t6cnico do Cliente, em conjunto com
a Central de Atendimento, que entrari em contato com o Cliente, para encerrar os
chamados solucionados. N6o serii admitido o fechamento do chamado t6cnico por
tdcnicos das unidades do Cliente;

f) Os t6cnicos autorizados para o encerramento dos chamados serdo informados pelo
Cliente, na implantagSo do servigo.

7.1.2.3. Portal de Gerdncia

a) A visualizagdo das informag6es s6o via WEB;

b) Possibilitar6 definigdo de perfis de usu6rios e senhas para controle de acesso ds

informag6es de ger6ncia, com conexdo segura;

c) Ter6 uma interface rinica para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias
empregadas para a prestagdo dos servigos;

d) O intervalo de coleta dos dados para exibigdo das informag6es ser6o de 5 minutos;

e) A visualizagdo das informag6es apresentar6 todas as funcionalidades listadas nos itens

abaixo:

i. Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade;

ii. Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualizagdo do status de

todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compdem a topologia da rede
(roteadores e circuitos) ser6 definido pelo Cliente;

iii. Visualizagdo da utilizagdo de banda dos circuitos, em tempo real, di6rio, semanal e

mensal, com a opg6o de consulta de dados hist6ricos;

iv. Visualizagdo do consumo de CPU e mem6ria dos roteadores com opg6o de consulta
de dados hist6ricos;

v. VisualizagSo do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opgdo de consulta
de dados hist6ricos;

vi. Indicagdo de congestionamento nos circuitos, al6m dos valores de limiares excedidos
e o enfileiramento e/ou descarte do trtlfego nos roteadores;

vii. Visualizagdo dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do prazo

contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados.

7.1.2.4. Relat6rios
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a) O acompanhamento da qualidade dos servigos da rede, acompanhamento dos

chamados e do SLA estabelecido s6o feitos atrav6s de relat6rios disponibilizados pela
Aloo, no Portal de Ger€ncia, para consulta di6ria, mensal ou sob demanda;

b) O portal conter6 todas as informag6es necess6rias;

c) A Aloo arrnazena todos os dados e informag6es coletadas durante a vigdncia do

contrato, tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados

sumarizados para confecgso de relat6rios, acompanhamento dos chamados,

acompanhamento da qualidade de servigo, de faturamento, dentre outros. Esses dados

ser6o disponibilizados ao Cliente ao final do contrato;

d) Todos os relat6rios permitem o uso de diversos filtros para visualizar as informagdes.
Os filtros tamb6m permitem a selegdo de informag6es a serem impressas de um ou mais
circuitos ou de toda rede, d critdrio do Cliente;

e) Todos os relat6rios possibilitam a selegSo de datas de inicio e fim do periodo a que se

referem os dados a serem exibidos;

f) A solugdo de ger6ncia permite que todos os relat6rios possam ser visualizados,

armazenados em meio eletrdnicos e impressos. E implementada a funcionalidade de

exportagio dos relat6rios em formatos compativeis com MS Office, BR Office e PDF;

g) Os relat6rios abaixo s6o visualizados on-line ou gerados sob demanda:

i. Relat6rios de Tr6fego: relat6rios dirlrios que apresentam o triifego de todos os circuitos,
com suas s6ries hist6ricas, fornecendo subsfdios para analisar o desempenho e as

tend€ncias de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar informag6es da

banda utilizada e do volume de tr6fego;

ii. Relat6rio de Acompanhamento dos Chamados: relat6rio dirlrio com todas as

informag6es relativas ao chamado como data, hora, identificagdo do elemento (circuito

ou equipamento), descrigSo detalhada do chamado;

iii. Relat6rios de Chamados: relat6rio mensal de chamados abertos e encerrados;

iv. Relat6rios de Reincid6ncia: relat6rios que mostram problemas reincidentes dos

elementos (circuitos ou equipamentos) da rede;

v. Relat6rio de Acompanhamento de SLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito
as ocorr6ncias de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada

indicador (Pardmetros de Qualidade dos Circuitos e Servigos);

vi. Relat6rio Especffico de SLA: relat6rio de acompanhamento de cada indicador a ser

monitorado para o SLA. Estes relat6rios serlo emitidos mensalmente.

7.2. Cronograma de Implantagio
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lmplantagSo do Projeto de Rede de Acesso do TRE-AL

Projetos

EmissSo de Termo de Abertura do Projeto

Esbogo do projeto de Rede 6ptica

SolicitagSo de materiais/equipamentos no SIA

Suprimentos

Fornecimento do cabo 6-ptico

Fornecimento de misce16nea

Fornecimento de DGO

Fornecimento de CEO

Entrega de miscel6nea no local da obra

Entrega de DGO no local da obra

Entrega de CEO no local da obra

Documentageo

Elaboragdo do contrato de Prestagdo de Servigo

Elaboragdo do Projeto de Rede Optica

Protocolo na concessiondria de energia local

Licenciamento na Concession6ria de energia local

Licenciamento Ambiental

Entrega de As-Built

Entrega das Curvas OTDR

Entrega dos testes de Pot€ncia 6ptica

Entrega do Plano de Bobina

Entrega dos testes de Bobina

lmplantagdo do cabo 6p!i9"o

Equipamento de postes

Langamento de cabo 6pt-ico

Emendas e Fus6es

I'iginii I{ ik t6
Proposla Cornelrial

30 dias

5 dias

1 dia

1 dia

3 dias

5 dias

r 2 dias
j z ci.t
2 dias

2 dias

3 dias

i 3 dias

,3 dias

1 5 dias
1 - ***--

i3 dias

;ioi.i
,1dia
1

rldia
:Ldia
5 dias

2 dias

2 dias

5 dias

5 dias

' 10 dias

5 dias

' 8 dias

12 dias

iniiaucao/fusao oas beo

Testes e certificag6es

I 12 dias--r

' 
14 dias

AdequagSo fisica da Rede 6ptica ' 10 dias

i 2 diasTestes de orDR *- 
i 2 diasre:lelq-e lq!9$ie 9p!ss*
I 15 dias

r__slg!!-a.9a-o da Rede dptica . 
i;i;AnSlise dos testes OTDR/PotEncia

, Vistoria conjunta em campo 2 dias

EmissSo de rela-t6lio-de--entrega/aceitagdo ' 
l dia

8. PREQOS DOS SERVIQOS

8.f. Planilha de Pregos Resumo LOTE UNICO

t0800 725 3505 | aloo.com.br I

RuaJoaqulm Nabuco, 325 ' Farol 'Maceio/Al- - CEP 57051'410
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ITEM ftescric5o 9aai^i, Valor Unitirio Rtb Valor Total R$

1
PrestagSo de servigo de comunicagSo de
dados, confornre especificag6es do edital

e seus anexos,
Anua 1.335,05 15.739,92

2
InstalaESo para prestagao dos servigos de

conunicagSo de dados, conforne
esDecificac6es do edital e seus anexos.

Por
ocorrAnc a

522,25 522,25

3
Mudanea de Endercgo dos servigos de

comunicagSo de dados, confonne
esDecificac6es do edital e seus anexos.

Por
ocor€nc a 522,25 522,25

IfTII'I{G-I.DEAL IX' L('IE TIXK:II 16.784,42

guanenta e dob centavoS)

A
tvl

illlgiit* i5 *lc l6
Ilrrtpil-ri ii (.'otri*r *- ill

9. RESPONSAVNI TECNICO

9.1. Segue abaixo os dados do profissional com formagdo superior em uma das
graduagdes exigidas no Art. 9 da Resolugdo no 218173 do CONFEA, que ser6 o
respons6vel t6cnico pela execugeo dos servigos conforrne descritos nesta proposta
comercial:

a) Nome: S6rgio Ferreira de Brito;
b) Profi ss6o: Engenheiro Eletricista;
c) CREA/AL: 02050309 12;

d) RG: 1419604 - SSP/AL;
e) CPF: 020.87 1.724-20.

10. DADOS BAI\CARIOS

10.1. Banco do Brasil (001); Ag6ncia: 4983-2; Conta: 50728-8.

11. NETWORK OPERATION CENTER - NOC
noc@alootelecom.com.br

Nfmero principal 2417 (24 horas por dia, 7 dias na semana, todos os dias do ano)

12. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123-3500

Se o escalonamento 6 necess6rio para quest6es t6cnicas relacionadas a um bilhete de
problema em que n6o se consiga resolver no nrimero principal, favor ligar imediatamente
para ordem listada abaixo:

ESCALADA 1 - Bruno Eduardo - 82.99102-8662
Consultor de Operag6es - bruno@alootelecom.com.br
ESCALADA 2 - Marlos Silva - 82.99127 -9314
Supervisor NOC - marlos@alootelecom.com.br
ESCALADA 3 - S6rgio Brito - 82.99309-6286
Diretor de Operag6es - sergio@alootelecom.com.br

13. CENTRAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM

Seg a sex 08h00 - 18h00:

10800 725 3505 | aloo.com.br I

RuaJoaquim Nabuco, 325 - Farol - Maceio/AL - CEP 57051-410
V*
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ALOO-
www. alootelecom. com.br
Atendimento Online: 09h00 - 20h00

M6nica Rollim
Coordenadora BCC/ SAC
82.2123-3536
82.99n 8-0495
monica.rollim@alootelecom.com. br

Ana Cliudia Lamin
Executiva de Neg6cios
82.99122-2107
ana. lamin@alootelecom. com.br

14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM

Seg a sex 8h00 - 18h00:
Samara Lima
Coordenadora Financeira
82.2123-3sl4
samara. lima@alootelecom.com.br

Pagina 16 de l6
PnrposIa Ccnrercial

Macei6. I I de setembro de 2019.

Nome: Ana Claudia
Cargo: Executiva de Neg6cios

PtG:467756 COMAER/PE
CPF: 016.036.777-80

10800 725 3505 | aloo.corn.br I

RuaJoaquim Nabucq 325 - Farol - Macei6/AL - CEP 57051-410
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
À
COINF
 
Para manifestação acerca dos aspectos técnicos

constantes na Proposta de Renovação (0609367) e outros que,
porventura, entenda como relevantes.

Cordialmente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 16/10/2019, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609639 e o código CRC 425359E3.

0007804-51.2019.6.02.8000 0609639v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 16 de outubro de 2019.
À SEGEC (unidade gestora)
 
Sra. Chefe,
 
No trato da proposta 0609367, cumpre-me pontuar

que o objeto em questão é a renovação ou não do Contrato
TRE/AL nº 01/2017 (0214699), já em sede de seu 2º Termo
Aditivo (0509407), a dita proposta tratou, ao sentir deste
subscritor, de aspectos técnicos por mera repetição dos
termos originários da contratação.

Sendo assim, pertinente apenas, smj, o item 8.1 que
versa sobre planilha de preços, ou seja, eventual reajuste
demandado, afastando-se, por natural, vez que já instalado o
serviço, o custo referente à sua instalação.

No trato pontual do reajuste, sugere-se o exame do
Despacho COINF 0433948, por similaridade, tratando-se de
correspondente anterior de renovação.

 
Atenciosamente.

Documento assinado eletronicamente por DANIEL MACÊDO DE CARVALHO SOUTO,
Fiscal de Contrato, em 16/10/2019, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0609644 e o código CRC B73BEC2C.

0007804-51.2019.6.02.8000 0609644v1
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.680.391/0001-56
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências

nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/03/2020
FGTS 11/11/2019
Trabalhista Validade: 23/03/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/11/2019
Receita Municipal Validade: 05/11/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 28/10/2019 15:25 de
CPF: 039.938.384-08      Nome: IURY ARAUJO SOUZA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

Anexo

À

SAD

 

 

Nos termos da Portaria Presidêncianº 226/2018, 0391129, consoante previsão do art.
1º, inciso XV, anexamos ao procedimento Lista de Verificação referente à prorrogação
do Contrato nº 01/2017, celebrado entre este Regional e a empresa FSF TECNOLOGIA
S.A.

 

 

ANEXO XV

LISTA DE VERIFICAÇÃO

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

EMPRESA: FSF TECNOLOGIA S.A

Procedimento Administrativo: 0007804-
51.2019.6.02.8000

 

Contrato:
01/2017

 

Objeto: co-responsável pela conectividade por conectividade do prédio-sede
deste Regional, tem finalidade de atender ao que rege a Resolução nº
211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI, quando indica "2 (dois) links
de comunicação do órgão com a internet; e indispensável ao funcionamento
daquela unidade.

ALTERAÇÃO NOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS

QUALQUER ALTERAÇÃO CONTRATUAL (DOCUMENTAÇÃO GERAL)

 Consta dos autos, a seguinte documentação geral
necessária a quaisquer alterações contratuais? SimNãoEvento/Obs.

1 Documentação referente ao procedimento licitatório realizado?    

2 Contrato original assinado pelas partes?  X   0214699 
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3 Eventuais termos aditivos e de apostilamentos precedentes?  X  

 1º Termo
Aditivo -
 0339154

2º Termo
Aditivo: 0509407

4 Extrato da publicação na imprensa oficial do contrato e de eventuais termos
aditivos e de apostilamentos precedentes?  X  

1º Termo Aditivo
- 0341120

2º Termo
Aditivo: 0509418

5 O prazo de vigência do ajuste (contrato, ata, etc.) está sendo
observado devidamente? (Orientação Normativa/AGU nº 03, de 01/04/2009)?  X   

 

6

Consulta ao SICAF para verificar se há registro de sanção à empresa
contratada, cujos efeitos a torne proibida de celebrar contrato administrativo e
alcancem a Administração contratante?

 X   0615024

7 Previsão de recurso orçamentário para suportar a despesa, conforme o caso.  X  0615080

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL

 
Além da documentação geral, acima, consta dos autos a
documentação abaixo, necessária à formalização da prorrogação
contratual?

SimNãoEvento/Obs.

1 Manifestação da contratada demonstrando interesse na prorrogação do prazo
vigência do contrato?  X   0609367

 

2

Manifestação fundamentada da gestão acerca de: a) histórico de execução do
contrato; b) necessidade da prorrogação; e c) eventual manutenção das
condições vantajosas do ajuste?

 X   

 

3

Manifestação fundamentada da gestão acerca da manutenção, pela contratada,
ao longo da execução do ajuste, das condições de habilitação que foram
exigidas na licitação?

 X   0615111

4 Documentação que comprove a regularidade da contratada junto à:

4.1Fazenda Pública Federal  X   0615078

4.2CADIN  X   0615077

4.3Fazenda Pública Municipal  X   0615024

4.4CEIS  X   0615078

4.5CNJ  X   0615078

4.6Justiça do Trabalho  X   0615024

Anexo LISTA DE VERIFICAÇÃO - PORTARIA PRES. 226/2018 (0615026)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 30



5 Consta previsão contratual de exclusão dos custos não renováveis?   Não se aplica

5.1Caso positivo, foram analisados e excluídos?   Não se aplica

 

Maceió, 28/10/2019.

 

Iury Araújo Souza

Assistente IV da SAPEV

 

Lindineide Oliveira Cardoso

Chefe da Seção de Gestão de Contratos

 

 

Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Assistente IV, em
28/10/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 28/10/2019, às 16:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615026 e o código CRC 200BBF78.

0007804-51.2019.6.02.8000 0615026v9
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03993838408Usuário:

28/10/2019 15:35:Data e hora da consulta:

Cadastro Informativo de Créditos Não-Quitados - CADIN
CPF/CNPJ: Título: Situação

FSF TECNOLOGIA S.A. Adimplente05680391
Total de Registros

Há até 30 dias:
Há mais de 30 dias:

0

Data/Hora de InclusãoCódigo Credor

* Registros incluídos há até 30 dias.

1  de     1
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Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica 

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas 
realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade 
pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A 
informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da 
Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil. 
 
 
Consulta realizada em: 28/10/2019 15:40:39 
 
 
Informações da Pessoa Jurídica: 
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A. 
CNPJ: 05.680.391/0001-56 
 
 
Resultados da Consulta Eletrônica: 
Órgão Gestor: TCU 
Cadastro: Licitantes Inidôneos 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: CNJ 
Cadastro: CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 
Administrativa e Inelegibilidade 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
Órgão Gestor: Portal da Transparência 
Cadastro: CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas 
Resultado da consulta: Nada Consta 
 
Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique AQUI. 
 
 
Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e 

Anexo CERTIDÃO TCU (0615078)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 33

https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:INIDONEOS
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racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril 
de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, 
Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 - ORÇAMENTO GERAL - 02.122.0570.20GP.0027 - JULGAMENTO DE CAUSAS E GESTÃO ADMINISTRATIVA NA 

JUSTIÇA ELEITORAL - NO ESTADO DE ALAGOAS

Categorias de Despesa

(Despesa Agregada)

Valor

(R$)

EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 650.000,00R$          

APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 530.000,00R$          

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 1.300.195,00R$      

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC 270.000,00R$          

MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 460.000,00R$          

PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA SERVIDORES 113.568,00R$          

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 125.000,00R$          

ESTAGIÁRIOS 206.915,52R$          

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 30.000,00R$            

SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 100.000,00R$          

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - PAC TRE-AL 354.170,00R$          

ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL 86.482,00R$            

CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - EJE TRE-AL 142.664,00R$          

AQUISIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 800,00R$                 

MATERIAIS DE CONSUMO MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 20.600,00R$            

MANUTEN E CONSERVA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 3.600,00R$              

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 9.600,00R$              

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 2.353.196,00R$      

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 1.938.480,00R$      

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 150.610,00R$          

DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA SERVIDORES 208.840,00R$          

ENERGIA ELÉTRICA 970.468,00R$          

VIGILÂNCIA OSTENSIVA 1.219.877,00R$      

ÁGUA E ESGOTO 142.479,00R$          

MANUTENÇÃO E LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS 149.906,00R$          

SEGUROS 41.112,00R$            

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 23.912,00R$            

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 670.963,00R$          

MATERIAIS DE CONSUMO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 37.456,00R$            

MATERIAIS DE EXPEDIENTE 77.281,00R$            

MATERIAIS DE CONSUMO PARA SERVIÇOS AUXILIARES 144.582,00R$          

MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 6.480,00R$              

REFORMAS DE PEQUENO VULTO 271.452,48R$          

APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 17.804,00R$            

MANUTENÇÃO PREDIAL 173.923,00R$          

MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENÇÕES DIVERSAS 78.001,00R$            

MANUTEN E CONSERVA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 44.136,00R$            

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 91.936,00R$            

COMUNICAÇÃO E REDES DE DADOS 111.974,00R$          

TELEFONIA FIXA 92.497,00R$            

EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 650,00R$                 

OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS 121.045,00R$          

MÓVEIS 22.000,00R$            

MANUTENÇÃO E SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE 6.343,00R$              

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 60.010,00R$            

DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL 48.603,00R$            

ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 8.310,00R$              

TOTAL 13.687.921,00R$    

* Obs.: 1-Proposta encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, sujeita a ajustes pelo Congresso Nacional.2-Publicação em 

cumprimento à Resolução CNJ 195/2014.3- Processo SEI 0009991-66.2018.6.02.8000

Anexo PLOA 2020 (0615080)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 35



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2020 - ORÇAMENTO PLEITOS - 02.061.0570.42690001 - GESTAO DO PROCESSO 

ELEITORAL - PLEITOS ELEITORAIS - NACIONAL

Categorias de Despesa

(Despesa Agregada)

Valor

(R$)

AUDITORIA 2º TURNO 5.500,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO 23.200,00R$            

PUBLICAÇÕES 12.700,00R$            

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 1° TURNO 1.212.300,00R$      

FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO MESÁRIOS E ESCRUTINADORES 2° TURNO 378.900,00R$          

AUDITORIA 1º TURNO 5.500,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO 2.500,00R$              

ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 2º TURNO 10.000,00R$            

ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 2º TURNO 6.600,00R$              

ADICIONAL DE DIÁRIAS PARA SERVIDORES 1º TURNO 380.000,00R$          

ADICIONAL DE PASSAGENS PARA SERVIDORES 1º TURNO 37.400,00R$            

MATERIAIS DE CONSUMO VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO 87.360,00R$            

ADICIONAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE 95.570,00R$            

ADICIONAL DE MATERIAIS DE CONSUMO DE TIC 33.990,00R$            

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 148.124,00R$          

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO 7.475,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO 7.475,00R$              

REPAROS E ADAPTAÇÕES DOS LOCAIS DE VOTAÇÃO E APURAÇÃO 157.774,00R$          

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 400.438,00R$          

ADICIONAL DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS AUXILIARES 57.657,00R$            

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1º TURNO 548.294,00R$          

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 47.942,00R$            

TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 2º TURNO 200.567,00R$          

ADICIONAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 10.275,00R$            

SERVS DE LOGÍSTICA P/ MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUST 2º TUR 12.978,00R$            

ADICIONAL DE TELEFONIA FIXA 30.195,00R$            

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 1º TURNO 4.648,00R$              

ADICIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA 135.565,00R$          

TRANSPORTE DE URNAS ELETRÔNICAS 1º TURNO 719.577,00R$          

SERVS DE LOGÍSTICA P/ MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E JUST 1º TUR 41.376,00R$            

ADICIONAL DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA 141.776,94R$          

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 2º TURNO 3.453,00R$              

LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E BENS MÓVEIS 2º TURNO 508,00R$                  

ADICIONAL DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 2º TURNO 166.483,00R$          

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO 1º TURNO 34.532,00R$            

ADICIONAL DE APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL DE TIC 215.180,00R$          

APOIO OPERACIONAL - URNAS ELETRÔNICAS 1.066.180,00R$      

MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO 52.608,00R$            

SERVS DE IMPRES GRÁFICA P MAT DE VOTAÇÃO, APURAÇÃO E VOTAÇÃO 86.752,00R$            

ADICIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 39.151,00R$            

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 2ºTURNO 24.080,00R$            

ALIMENTAÇÃO DE SERVIDORES E COLABORADORES 1º TURNO 17.920,00R$            

OFICIAIS DE JUSTIÇA 118.291,70R$          

SERVIÇOS PARA DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS 430,36R$                  

TOTAL 6.789.226,00R$      

* Obs.: 1-Proposta encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, sujeita a ajustes pelo Congresso Nacional.2-Publicação 

em cumprimento à Resolução CNJ 195/2014.3- Processo SEI 0009992-51.2018.6.02.8000
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Centro - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de outubro de 2019.
À SAD
Assunto: Renovação Contrato nº 01/2017. FSF

TECNOLOGIA. Enlace redundante.
 
 
Senhor Secretário,
 
Trata-se das tratativas de renovação do Contrato TRE/AL

nº 01/2017, cuja vigência encerra-se em 06/02/2020, com
possibilidade de prorrogação.

 
Cumpre-me observar que o serviço objeto do Contrato é

atualmente co-responsável pela conectividade por conectividade do
prédio-sede deste Regional, tem finalidade de atender ao que rege
a Resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Artigo 14, Inciso VI,
quando indica "2 (dois) links de comunicação do órgão com a
internet; e indispensável ao funcionamento daquela unidade.

 
Houve negociação com a Empresa, via e-mail, conforme

registro nestes autos, culminando com o interesse em renovar e em
praticar o valor atuamente pactuado, 0591875, 0609365 e 0609367.

 
De observar que o serviço já está instalado e, desta

forma, da Planilha de Preços, Item 8.1 da Proposta o custo de
instalação, no valor de R$ 522,25 (quinhentos e vinte e dois
reais e vinte e cinco centavos), smj, deve ser desconsiderado.

 
Sendo assim, em relação ao Contrato 01/2017, em seu 2º

Termo Aditivo, referência constante da Informação 5433, - 0591853,
não houve majoração, ou seja, a negociação resultou na
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manutenção dos preços praticados por meio do 2º Termo Aditivo,
0509407.

 
Acrescenta-se que, considerando o IPCA (IBGE)

acumulado para os últimos 12 (doze) meses,  temos um aumento de
2,89 % (*) no custo efetivo do contrato; ou mesmo se considerado
apenas o IPCA acumulado do ano de 2019, até o mês de
setembro/2019, temos redução de -0,04% (*).

 
Outrossim, esclareço que na mesma informação

supracitada há referência ao PA SEI! 0001524-69.2016.6.02.8000,
contendo Termo de Referência (0137209) que originou a contratação.

 
(*) Fonte Valor Econômico, consulta via internet em 12/09/2018, doc. 0433952

 
Ademais, para continuidade da análise promovemos a

juntada de Lista de Verificação (0614942) , assim como das
seguintes certidões/documentos:

1. SICAF - 0615024
2. CADIN - 0615077
3. CONSOLIDADA DO TCU - 0615078
4. PLOA 2020 - 0615080
 
 
Respeitosamente,
 
Iury Araújo Souza
Assistente IV da SEGEC
 
Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC
 

 

 

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 28/10/2019, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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Documento assinado eletronicamente por IURY ARAÚJO SOUZA, Assistente IV, em
28/10/2019, às 16:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0615111 e o código CRC D35D1D48.

0007804-51.2019.6.02.8000 0615111v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 29 de outubro de 2019.
 
 
À SEIC para verificação da vantajosidade da

prorrogação contratual pretendida.

Documento assinado eletronicamente por ANDRÉA CRISTINA DE LIMA BELCHIOR,
Secretário de Administração Substituto, em 29/10/2019, às 20:04, conforme art. 1º,
III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0616013 e o código CRC 30E63A2A.

0007804-51.2019.6.02.8000 0616013v1
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

___________ 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. Objeto  
Contratação de empresa(s) especializada(s) para 
fornecimento enlace dedicado de acesso à internet para 
a sede do TRE-AL 

2. Quantidade  Item 1 Enlace de 100 Mbps 

3. Especificação do 
Objeto  

As especificações detalhadas para aquisição estão 
presentes no Projeto Básico de Aquisição 

4. Valor Estimado da 
Aquisição  

 
(Pesquisa a cargo da 

COMAP)  

Item 1  

5. Justificativa 

 

Por força da Resolução nº 211/2015 do CNJ se faz 
necessária a contração de enlace dedicado à Internet 
adicional para prover recursos de alta disponibilidade 
de acesso, por meio de provedor diverso da conexão 
principal. 

 

6. Prazo de Entrega  
O prazo máximo para o início da prestação dos 
serviços é de 30 (trinta) dias corridos após o envio da 
nota de emprenho, contrato ou documento equivalente. 

7. Adjudicação  
(Por item) 

8. Classificação 
Orçamentária  

(A cargo da COFIN) 

9. Local de Instalação  Vide Projeto Básico de Aquisição 

10. Unidade 
Fiscalizadora  

Secretaria de Tecnologia da Informação 

11. Gestão Contratual Secretaria de Administração 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

___________ 

 

 

Maceió  AL, 14 de junho de 2016.  

 

 

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência:  

 

  

Cristino Hermano de Bulhões 

Chefe da Seção de Suporte Operacional 

 
 

Daniel Macêdo de Carvalho Souto 
Coordenador de Infraestrutura 

 
 
 

De acordo, 
 
 

Carlos Henrique Tavares Méro 
Secretário de Tecnologia da Informação 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

___________ 

PROJETO BÁSICO DE AQUISIÇÃO 
 

Item 1 
Enlace Dedicado de Acesso à Internet 

 
 1 . Contratação de empresa para fornecimento de enlace dedicado para acesso à 

internet, com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no prédio sede do 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado à Avenida Aristeu de Andrade, nº 
377, Centro, Maceió, Alagoas  CEP 57051-090; 

 2 . De acordo com a Resolução nº 211/2015 do CNJ, Seção III, Art. 24, Inciso VI, o 
Tribunal deverá contratar "02 (dois) links de comunicação do órgão com a internet, 
mas com operadoras distintas para acesso à rede de dados, com o máximo de 
comprometimento de banda de 80%;". Assim, como o enlace principal é provido 
pela empresa Telemar/Oi, Contrato TRE/AL nº 20/2015, para cumprimento da 
exigência de redundância por meio de operadora diversa, esta e ou outra empresa 
que tenha backbone principal contratado junto à mesma não poderá participar do 
presente certamente;  

 3 . A CONTRATADA deverá ter autorização da ANATEL para prestação dos serviços 
ofertados na área abrangida, comprovada por meio de documento oficial; 

 4 . O serviço de comunicação de dados deverá estar disponível 24 (vinte e quatro) 
horas por dia, 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados; 

 5 . Operação em modo Simétrico (velocidade de upload igual à de download); 
 6 . Suporte a endereçamento pelos padrões IPv4 e futura implementação de IPv6; 
 7 . A CONTRATADA deverá considerar a velocidade apresentada como banda livre 

(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos até a camada 2 
do modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicação 
utilizado; 

 8 . A contratada deverá fornecer bloco de no mínimo 12 (doze) endereços IPs válidos, 
contíguos e roteáveis a partir da internet; 

 9 . Os endereços IPs fornecidos devem ser visíveis a partir da Internet (endereços 
públicos); 

 10 . Será aceito apenas enlace de comunicação terrestre, provido através de conexão 
de fibra óptica, também incluindo neste caso o acesso de última milha, devido aos 
requisitos de desempenho; 

 11 . Os cabos de fibra óptica utilizados nas dependências do TRE-AL deverão ser 
apropriados para uso interno, não devendo ser susceptíveis a propagação de fogo; 

 12 . A contratada se obriga a disponibilizar e manter durante toda a prestação do 
serviço, equipamento roteador que deverá ser dimensionado para atender o serviço 
na capacidade especificada; 

 13 . A responsabilidade de configuração e gerenciamento do equipamento roteador 
será exclusivamente de competência da licitante contratada. A contratada deverá 
se comprometer a dar suporte para a implantação do serviço, inclusive alocando 
um técnico para definição, configuração, implantação e testes no roteador e no 
acesso, em conjunto com os técnicos do Regional, e para atendimento no local de 
sua instalação, caso haja a necessidade; 

 14 . O roteador deverá possuir porta padrão Gigabit Ethernet para conexão aos 
equipamentos de rede do TRE/AL. Deve ser configurada no roteador uma 
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___________ 

comunidade SNMP v1/v2 que permita acesso do tipo somente leitura, por parte do 
Regional, a todos os parâmetros disponíveis no roteador;   

 15 . O roteador deverá suportar tráfego com banda completamente ocupada, sem 
exceder a 70% de utilização de CPU e memória. Caso seja verificado o rompimento 
deste limiar, a CONTRATADA deverá substituir o roteador por equipamento de 
maior capacidade de processamento; 

 16 . O serviço deve incluir toda a infraestrutura e os equipamentos necessários, 
compreendendo instalação, ativação, equipamentos, softwares, suporte e 
manutenção; 

 17 . 30 (trinta) antes do o término de vigência contratual, a contratada deverá, junto à 
Gestão Contratual, agendar formalmente o recolhimento de todos os seus 
equipamentos das dependências do TRE/AL, caso não o faça, isenta de 
responsabilidade o TRE quanto aos equipamentos após o encerramento da 
vigência contratual; 

 18 . A contratação deve ter valor mensal fixo, independente da quantidade de dados 
trafegada; 

 19 . Não poderão existir filtros ou quaisquer restrições na comunicação que não sejam 
explicitamente solicitadas pelo TRE-AL; 

 20 . Eventuais intervenções programadas no serviço por parte da empresa contratada, 
que demandem a indisponibilidade do mesmo, deverão ser previamente agendadas 
com a contratante e realizadas em horários que não impactem o andamento dos 
trabalhos em curso; 

 21 . Abertura de chamados técnicos em regime 24x7 através de Central de 
Atendimento Profissional, por meio de ligação 0800 a partir de telefones fixos ou 
móveis, e também de sítio na Internet; 
 21.1 . A Central de Atendimento deverá manter gravados os atendimentos 

telefônicos por um período mínimo de 06 (seis) meses, durante o qual a 
CONTRATANTE poderá requisitar cópia, que devem ser fornecidas em arquivo 
digital em até 01 (um) dia útil após a solicitação; 

 21.2 . Não serão aceitos para fins de abertura de chamado, contato através de 
telefone móvel diretamente com qualquer representante da CONTRATADA. O 
primeiro contato deverá obrigatoriamente ser realizado junto à Central de 
Atendimento, por meio de ligação gratuita; 

 21.3 . No ato da abertura do chamado técnico deverá ser gerado e fornecido o 
número da ocorrência para o devido acompanhamento; 

 21.4 . A LICITANTE deverá informar a URL do site de Internet bem como o número 
telefônico 0800 para fins de verificação de adequação; 

 22 . O suporte técnico deverá estar disponível 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 
(sete) dias por semana; 

 23 . O procedimento de abertura de chamados deverá cadastrar, no mínimo, as 
seguintes informações:  
 23.1 . código de identificação da contratante;  
 23.2 . código de identificação do circuito afetado;  
 23.3 . descrição do problema observado e;  
 23.4 . identificação e contatos do responsável pela abertura do chamado 

(contratante).  
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___________ 

 24 . Cada chamado aberto deverá receber um código de identificação, que deverá ser 
informado ao responsável pela abertura na contratante. Tal código será utilizado 
futuramente no acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para efeito da 
apuração de descontos por não cumprimento dos níveis de serviço contratados. 

 25 . O suporte técnico ocorrerá sem nenhum ônus para o TRE-AL, mesmo quando for 
necessária a atualização, o translado e a estada de técnicos da CONTRATADA ou 
qualquer outro tipo de serviço necessário para garantir o cumprimento do serviço; 

 26 . O atendimento obedecerá aos prazos abaixo: 
 26.1 . Severidade ALTA: Esse nível de severidade é aplicado quando há 

indisponibilidade no uso do serviço. Prazo de Solução Definitiva de 08 (oito) 
horas; 

 26.2 . Severidade MÉDIA: Esse nível de severidade é aplicado quando há falha, 
simultânea ou não, no uso dos serviços, estando ainda disponíveis, porém 
apresentando problemas. Prazo de Solução Definitiva de 12 (doze) horas; 

 26.3 . Severidade BAIXA: Esse nível de severidade é aplicado para problemas que 
não afetem o desempenho e disponibilidade dos serviços e esclarecimentos 
técnicos relativos ao uso e aprimoramento dos serviços. Não haverá abertura de 
chamados de suporte técnico com esta severidade em sábados, domingos e 
feriados. Prazo de Solução Definitiva de 03 (três) dias úteis 

 27 . Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento dos prazos estimados de 
solução definitiva, em decorrência da abrangência e complexidade do serviço, a 
CONTRATADA deverá apresentar justificativa e propor novo prazo, submetendo-o 
à aprovação do TRE-AL; 

 28 . Será considerado para efeitos do nível mínimo de serviço exigido, prazo de 
solução definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado técnico 
efetuada pela equipe técnica do TRE-AL à CONTRATADA e a efetiva recolocação 
dos serviços em seu pleno estado de funcionamento e aceite pela equipe 
especializada do TRE-AL; 

 29 . A CONTRATADA estará sujeita, garantida prévia defesa e sem prejuízo da 
possibilidade de rescisão do contrato, a penalidades e/ou multas; 

 30 . As multas poderão ser aplicadas cumulativamente, a critério do TRE-AL e em 
função do não cumprimento do Nível Mínimo de Serviço, conforme a severidade 
apresentada: 
 30.1 . Severidade Alta: 4,0% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 

conforme o caso, até o máximo de 12%, ou seja, prazo máximo de 03 (três) 
dias; 

 30.2 . Severidade Média: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 8%, ou seja, prazo máximo de 05 (cinco) 
dias; 

 30.3 . Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrência, 
conforme o caso, até o máximo de 4%, ou seja, prazo máximo de 10 (dez) dias; 

 30.4 . Ultrapassado os prazos máximos de aplicação de multa previstas nos 
subitens anteriores, aplicar-se-á cumulativamente multa de 1% sobre o valor 
global da contratação, por dia ou por ocorrência, conforme o caso, até o máximo 
de 5% da Contratação. 

 31 . Após concluído o chamado, a CONTRATADA comunicará o fato à equipe técnica 
do TRE-AL e solicitará autorização para o fechamento do mesmo. Caso o TRE-AL 
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não confirme a solução definitiva do problema, o chamado permanecerá aberto até 
que seja efetivamente solucionado pela CONTRATADA. Neste caso, o TRE-AL 
fornecerá as pendências relativas ao chamado aberto; 

 32 . A CONTRATADA deverá garantir sigilo e inviolabilidade das informações a que, 
eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalação e 
manutenção de seus equipamentos, bem como durante a operação do serviço; 

 33 . O serviço deverá possuir índice de disponibilidade mensal (IDM) superior, ou 
igual, a 99,4% (noventa e nove vírgula quatro por cento); 

 34 . A disponibilidade do serviço de comunicação de dados corresponde ao percentual 
de tempo em que o serviço esteve em condições normais de funcionamento. 
 34.1 . Serão consideradas situações de indisponibilidade o tempo em que o acesso 

estiver total ou parcialmente indisponível. Não serão consideradas 
indisponibilidades as seguintes situações: 
 34.1.1 . Paradas programadas pela CONTRATADA e aprovadas pelo TRE-AL. 

Neste caso, a autorização deve ser solicitada pela CONTRATADA com pelo 
menos 05 (cinco) dias úteis de antecedência; 

 34.1.2 . Paradas internas sob responsabilidade do TRE-AL (sem 
responsabilidade da CONTRATADA). 

 35 . O índice de indisponibilidade mensal (IDM) será definido conforme descrito 
abaixo:  
 35.1 . IDM = (Mc - Mi) / Mc * 100  
 35.2 . Mc = Minutos contratados no mês (1440 * qtde. de dias no mês). Mi = 

Minutos de indisponibilidade no mês.   
 36 . Será considerada indisponibilidade os minutos em que ocorra a impossibilidade 

da transmissão/recepção de dados entre o roteador instalado no TRE-AL e a 
Internet; 

 37 . A contratada deverá garantir latência (o tempo em que um pacote IP leva para ir 
do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso à Internet) menor ou 
igual a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a 1% (um por 
cento).  O valor de referência será o valor médio obtido em uma amostra de 5 
(cinco) minutos. Quando a utilização do link for inferior a 80%, cada violação destes 
limiares será considerada indisponibilidade de 5 minutos; 

 38 .  A contratada deverá possuir e disponibilizar monitoração em tempo real do 

 
 39 .  Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Serviços, qualquer ferramenta 

de gestão acessível através da Internet por intermédio de um navegador web, com 
acesso restrito através de usuário/senha, e utilizando o protocolo HTTPS ou HTTP; 

 40 . As estatísticas de desempenho do acesso à internet deverão ser atualizadas em 
intervalos de no mínimo 5 (cinco) minutos, sendo que a contratada deverá mantê-
las disponíveis no portal por, no mínimo, 90 (noventa) dias; 

 41 . A medição de tráfego de acesso em tempo real não poderá causar qualquer 
degradação, deficiência ou interrupção na prestação do serviço contratado; 

 42 . Mensalmente, com base nas estatísticas de desempenho, a empresa contratada 
deverá calcular o percentual de disponibilidade do serviço e, caso apresente valor 
inferior ao mínimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de prestação do 
serviço, conforme especificado abaixo:  
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 
SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 

___________ 

 42.1.1 .  VD =VMA * (100  IDM) / 100;  
 42.1.2 . VD Valor do Desconto; 
 42.1.3 . VMA Valor Mensal do Acesso; 
 42.1.4 . IDM Índice de Disponibilidade Mensal; 

 43 . Caso a LICITANTE entenda ser pertinente, poderá realizar a vistoria nos locais 
em que a infraestrutura necessária à prestação do serviço será instalada, 
previamente à realização do certame licitatório; 

 44 . A vistoria poderá ser agendada diretamente junto à Coordenadoria de 
Infraestrutura do TRE-AL, através do e-mail cie@tre-al.jus.br ou pelo telefone (82) 
2122-7753; 

 45 . Após a ativação do enlace, a equipe técnica do TRE-AL realizará os testes 
necessários para homologação; 

 46 . A cobrança dos serviços se iniciará apenas após a efetiva homologação do 
circuito; 

 47 . Para efeito de certame licitatório deverão ser fornecidos valores mensais, de 
instalação (único) e de mudança de endereço do enlace dedicado; 

 48 . Este item deverá ser obrigatoriamente fornecido por uma única empresa, não 
sendo aceitas propostas que atendam os itens de forma parcial ou incompleta; 

 49 . As especificações apresentadas são mínimas, sendo aceitos serviços com 
características superiores. 
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E-mail - 0616999

Data de Envio: 
  04/11/2019 14:54:29

De: 
  TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>

Para (com cópia oculta):
    ps@oi.net.br
    comercial@vcnet.com.br
    jonatha@vcnet.com.br
    eliane.b@tely.com.br
    leonardo@tely.com.br
    luizclc@embratel.com.br
    manoel.silva@claro.com.br
    comercial@worldnet.psi.br
    andregugel@worldnet.psi.br
    diogenes.wendell@worldnet.psi.br
    logitel@logitel.com.br
    fernando@logitel.com.br
    diretoria@apis.com.br
    sergio@apis.com.br
    contato@valesat.com
    rogerio@valesat.com
    aline.asouza@telefonica.com
    clicknetbrasil@gmail.com
    comercial@velootelecom.com.br
    jairoribeiro@velootelecom.com.br
    veloonet@veloonet.com.br
    allanclicknet@gmail.com
    carloshenrique@acesso10.net.br
    contato@provedortcnet.com.br
    comercial2@provedortcnet.com.br
    corporativo@caetenet.com.br
    amanda.nobre@veloonet.com.br
    camills@embratel.com.br
    fabriciochaves@gmail.com
    thaynara@oops.net.br

Assunto: 
  Solicitação. Proposta. Enlace velocidade 100 Mbps. Sede. TRE-AL

Mensagem: 
  Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para o fornecimento de enlace dedicado,
com velocidade de 100 Mbps, a ser instalado na Sede deste Tribunal localizada na Avenida Aristeu de
Andrade, nº 377, Farol, Maceió, Alagoas. CEP 57051-090.

Solicitamos proposta; informando, por gentileza, o valor mensal, de instalação (único) e de mudança de
endereço do enlace dedicado, conforme condições e demais especificações constantes do projeto básico
em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br
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seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Anexos:
    Projeto Básico. Enlace 100Mbps. Sede..pdf
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De: Paulo Sergio Alves De Moraes <ps@oi.net.br>
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 04/11/2019 03:10 PM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Enlace velocidade 100 Mbps. Sede. TRE-AL

Ana Paula, boa tarde!

Segue proposta em anexo, conforme pedido.

Ats,

Paulo Sergio Alves De Moraes
Vendas Corp. Gf Legislativo/Judiciario
Diretoria Clientes Corporativos - DF
(85) 988260259
ps@oi.net.br
Endereço: Av. Santos Dumont, 6355 - 2º andar - Bairro Papicu - Fortaleza - CE - CEP 60175-053

A marca acima está legalmente protegida.

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 14:55
Assunto: Solicitação. Proposta. Enlace velocidade 100 Mbps. Sede. TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para o fornecimento de enlace dedicado, com velocidade de 100 Mbps, a ser instalado na Sede deste Tribunal
localizada na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió, Alagoas. CEP 57051-090.

Solicitamos proposta; informando, por gentileza, o valor mensal, de instalação (único) e de mudança de endereço do enlace dedicado, conforme condições e demais especificações
constantes do projeto básico em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

Esta mensagem, incluindo seus anexos, pode conter informacoes privilegiadas e/ou de carater confidencial, nao podendo ser retransmitida sem autorizacao do remetente. Se voce nao e
o destinatario ou pessoa autorizada a recebe-la, informamos que o seu uso, divulgacao, copia ou arquivamento sao proibidos. Portanto, se você recebeu esta mensagem por engano, por
favor, nos informe respondendo imediatamente a este e-mail e em seguida apague-a.

Anexados:

Arquivo: Proposta_TRE-AL_IP_100 Mbps Sede.pdf Tamanho: 588k Tipo de Conteúdo: application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=C9XGT...
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Ao Tribunal Regional Eleitoral do Alagoas 

Seção de Instrução de Contratações - SEIC - TRE/AL 

A/C Ana Paula Gomes Silva 

 

 

 Prezada Senhora, 

  

Apresentamos a Vossa Senhoria nosso orçamento para a contratação de empresa especializada para 

fornecimento de enlace dedicado de acesos à Internet para ser instalado no prédio sede do 

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, conforme descrito na tabela abaixo: 

 

 

Descrição Valor Mensal Valor anual 

Assinatura Mensal de Serviço 
de acesso dedicado a Internet 
na velocidade de 100 Mbps 

R$ 11.448,38 R$ 137.380,56 

Instalação / Mudança de 
Endereço  

- R$ 10.164,24 

VALOR TOTAL R$ 147.544,80 

 

*No preço estão computadas todas as despesas tais como: os custos operacionais, tributos, encargos sociais, taxas e 

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente nos preços das tarifas; 

 

Endereço de Instalação: 

 

Avenida Aristeu de Andrade, nº 377, Farol, Maceió, Alagoas. CEP 57051-090. 
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Prazo de Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de sua apresentação; 

 

Prazo de Instalação: 30 (trinta) dias, a partir da data de sua apresentação; 

 

Prazo Contratual: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura do Contrato. 

 

Dados da Empresa: 

OI MÓVEL S/A (Sucessora por incorporação da TNL PCS S.A.)

CNPJ: 05.423.963/0001-11 Licenças:

Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93 SMP/SCM Regiões 1, 2 e 3

Inscrição Municipal: não tem

Endereço: SCN, Qd. 03, BL. A - Andar Térreo-Parte 2 ED.Estação Tel. Centro Norte

Cidade: Brasília-DF

CEP.: 70.713-900

Banco N.º 001 - Banco do Brasil

Agencia : 3070-8

Conta Corrente: 5720-7  

Brasília, 04 de novembro de 2019. 

Atenciosamente, 

 
__________________________________ 

PAULO SERGIO ALVES DE MORAES 

RG nº 17061796-8 SSP/SP 

CPF nº 097.323.788-08 

PROCURADOR 
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De: "Juan Raindo" <juan@worldnet.psi.br>
Para: 'TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES' <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/11/2019 10:22 AM
Assunto: [seic] RES: Solicitação. Proposta. Enlace velocidade 100 Mbps. Sede. TRE-AL

Bom dia.

   A Worldnet Agradece a consulta, entretanto informa que não possui
atuação no estado de Alagoas.

Juan Raindo
Comercial
(81) 97307-1759
(81) 3323-4401

-----Mensagem original-----
De: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Enviada em: segunda-feira, 4 de novembro de 2019 14:55
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Solicitação. Proposta. Enlace velocidade 100 Mbps. Sede. TRE-AL

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para o
fornecimento de enlace dedicado, com velocidade de 100 Mbps, a ser instalado
na Sede deste Tribunal localizada na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol, Maceió, Alagoas. CEP 57051-090.

Solicitamos proposta; informando, por gentileza, o valor mensal, de
instalação (único) e de mudança de endereço do enlace dedicado, conforme
condições e demais especificações constantes do projeto básico em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30
h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=GNUS8I...
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De: contato@provedortcnet.com.br
Para: TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES <seic@tre-al.jus.br>
Data: 05/11/2019 05:40 PM
Assunto: [seic] Solicitação. Proposta. Enlace velocidade 100 Mbps. Sede. TRE-AL

Boa tarde, não temos viabilidade para localidade informada. 

Em 04/11/2019 14:54, TRE-AL/SEÇÃO DE INSTRUÇÃO DE CONTRATAÇÕES escreveu:

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para o fornecimento de enlace dedicado, com
velocidade de 100 Mbps, a ser instalado na Sede deste Tribunal localizada na Avenida Aristeu de Andrade, nº
377, Farol, Maceió, Alagoas. CEP 57051-090.

Solicitamos proposta; informando, por gentileza, o valor mensal, de instalação (único) e de mudança de
endereço do enlace dedicado, conforme condições e demais especificações constantes do projeto básico em
anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30 h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 - Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=MEENRS...
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De: "Karen Pereira" <karen@valesat.com>
Para: <anasilva@tre-al.jus.br>, <seic@tre-al.jus.br>
Data: 07/11/2019 03:36 PM
Assunto: Re: Solicitação. Proposta. Enlace velocidade 100 Mbps. Sede. TRE-AL

Prezada, Ana Paula
Boa Tarde !

Primeiramente agradecemos a oportunidade que nos foi concedida.
Conforme solicitado, segue em anexo Proposta Comercial.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

Vale do Ribeira Internet Ltda Me
Karen Pereira
Rua XV de Novembro n. º 822 - sala 2
Pariquera-Açu/ SP CEP 11.930-000
Tel/ Fax: + 55 (13) 3856-4664/ (13) 3856-1230 / (41) 4042-6633

Prezado Senhor(a),

Boa tarde,

O Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas visa contratar empresa para o
fornecimento de enlace dedicado, com velocidade de 100 Mbps, a ser instalado
na Sede deste Tribunal localizada na Avenida Aristeu de Andrade, nº 377,
Farol, Maceió, Alagoas. CEP 57051-090.

Solicitamos proposta; informando, por gentileza, o valor mensal, de
instalação (único) e de mudança de endereço do enlace dedicado, conforme
condições e demais especificações constantes do projeto básico em anexo.

Na impossibilidade de fornecer proposta, favor mencionar por e-mail.

Atenciosamente.

Ana Paula Gomes Silva

Seção de Instrução de Contratações SEIC - TRE/AL

anasilva@tre-al.jus.br

seic@tre-al.jus.br

Horário de Expediente: 13h às 19h de 2ª a 5ª feira; 6ª feira: 07:30 às 13:30
h.

Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas. Avenida Aristeu de Andrade, 377 -
Farol

CEP 57.051-090 - Maceió - AL

CNPJ nº: 06.015.041/0001-38

Telefones: 82 212-7711/7712

--
Este e-mail foi verificado quanto a vírus pelo AVG.
http://www.avg.com
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Anexados:

Arquivo: Proposta enlace dedicado- AL-
TRE- Maceio.pdf

Tamanho:
378k

Tipo de Conteúdo:
application/pdf

https://webmail.tre-al.gov.br:3001/WorldClient.dll?Session=IE602WS...
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Rua XV de Novembro 822 Sala 02 – Centro – Pariquera-Açú Cep 11930-000 – Tel. +55 (13) 3856-1230 

PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 

 

Fornecimento de enlace dedicado, com velocidade de 100 MBPS, a ser instalado na Sede deste Tribunal, com inclusão 
de equipamentos, instalação, configuração, manutenção, para atender as necessidades TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DE ALAGOAS. 

 

Item Descrição Velocidade Valor Mensal  Valor  Anual  

1 ENLACE DEDICADO  100 Mbps 20.000,00 R$ 240.000,00 

2 INSTALAÇÃO Parcela Única R$ 10.000,00 

3 MUDANÇA DE ENDEREÇO DO 
ENLACE DEDICADO 

Parcela Única R$5.000,00 

No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 
inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de 
administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação 

Endereços de instalação 

Item Unidades  Endereço 

01 Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas Avenida Aristeu de Andrade, n 377 – Farol - Maceió 

 
 
Validade da Proposta: 90 (noventa) dias.  

 

 

Pariquera- Açú/SP, 07  de novembro de 2019. 

 

ROGERIO MENDES 

CPF. 290.963.538-46 

Vale do Ribeira Internet Ltda Me 
CNPJ: 07.017.934/0001-85 
Inscr. Estadual: 510.061.967.112 
Inscrição Municipal: 3.345 
 contato@valesat.com 
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Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Ministério da Economia

Secretaria de Gestão

Dados do Fornecedor
CNPJ: 05.680.391/0001-56
Razão Social: FSF TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia: ALOO TELECOM
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 20/12/2019

Ocorrências e Impedimentos
Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis cadastrados:
Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências
nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN 11/03/2020
FGTS 30/11/2019
Trabalhista Validade: 23/03/2020(http://www.tst.jus.br/certidao)

Validade:
Validade:

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital Validade: 01/11/2019 (*)
Receita Municipal Validade: 05/11/2019 (*)

VI - Qualificação Econômico-Financeira

31/05/2020Validade:

Declaração
Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a
situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Emitido em: 12/11/2019 12:05 de
CPF: 019.126.384-28      Nome: ANA PAULA GOMES SILVA

11

Ass: ____________________________________________________________________________________________
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Estado de Alagoas
Secretaria de Estado da Fazenda
Superintendência da Receita Estadual

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS COM
EFEITOS DE NEGATIVA

FSF TECNOLOGIA S.A.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual cobrar débitos ainda não registrados ou que venham
a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda,
constatamos existir, na presente data, pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, as quais estão com a exigibilidade suspensa nos termos dos incisos II, III e/ou IV, do art.
151, do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966).

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos do contribuinte e refere-se a débitos de
natureza tributária e descumprimento de obrigações acessórias.

Emitida às 11:03:29 do dia 04/11/2019

Código de controle da certidão: 565C-5556-AA48-42BC

Certidão fornecida para o CNPJ: 05.680.391/0001-56

Válida até 03/01/2020

Certidão emitida nos termos do art. 79 da Lei nº 6.771/06 e do art. 258 do Decreto nº 25.370/13.

Certidão emitida gratuitamente com base na Instrução Normativa SEF nº. 27 de 15 de maio de 2017.

Nome/Contribuinte

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda
na internet, no endereço: www.sefaz.al.gov.br.
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ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - CND 88475 / 2019
CERTIDÃO DE EMPRESA

Inscrição: 900646713 Identificação: 317355

Contribuinte
FSF TECNOLOGIA S.A.

C.N.P.J./C.P.F.
05680391000156

Situação Cadastral
Ativo

Logradouro / Número / Complemento / CEP / Edifício / Loteamento
JOAQUIM NABUCO, Nº: 325,
57051410,
Quadra: , Lote:, Loteamento:

Bairro:  FAROL                          Cidade: MACEIO

Data Expedição 
04/11/2019

Validade 
02/02/2020

Nº Protocolo 
0

Data Protocolo 
04/11/2019

N.º De Autenticidade: E1B.B1E.73C.9EA

.
   Certificamos , com  fundamento  nas  informações constantes  em nosso 
   Sistema de Cadastro e Controle de Arrecadação, e ressalvado o direito
   de a Fazenda Municipal de inscrever e cobrar as dívidas que venham  a
   ser apuradas, com referência ao presente instrumento, que em  relação
   ao   Contribuinte Econômico   acima   identificado   inexiste
   débito impeditivo a  expedição desta certidão.

 ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************
   ********************************************************************

Certidão emitida as 11:04:17 do dia 04/11/2019
A autenticidade desta certidão DEVE ser confirmada na pagina da Secretaria de Economia,
no endereço: http://www.maceio.al.gov.br/semec/ ou na própria Secretaria de Economia.
.

Observação:

Verifique atentamente as informações descritas nesta certidão
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6772 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COMAP/SEIC

À COMAP
 
Senhora Coordenadora Substituta,
 
1- Tratam os autos da análise da vanjosidade para a renovação do
Contrato Nº 01/2017 - TRE/AL 0301042, 1º 0339154 e 2º 0509407
termos aditivos, celebrado com a empresa AlooTelecom - FSF
TECNOLOGIA S.A, CNPJ: 05.680.391/0001-56, para o fornecimento
de enlace dedicado de acesso à internet, com velocidade de 100
Mbps, na Sede atual deste Tribunal, com vigência até 06/02/2020 e
confirmação do interesse da empresa na renovação 0609367, com
valor mensal de R$ 1.335,05 (um mil trezentos e trinta e cinco reais
e cinco centavos) e custo por mudança de endereço de R$ 522,25
(quinhentos e vinte e dois reais e vinte e cinco centavos), ver
despachos SEGEC 0615111 e GSAD 0616013.
 
2- Recebemos proposta da OI Móvel S/A 0617084  com custo mensal
de R$ 11.448,38 (onze mil quatrocentos e quarenta e oito reais e
trinta e oito centavos) e Valesat 0619455 com valor mensal de R$
20.000,00 (vinte mil reais), estimativas muito acima do atual valor
contratado. As empresas Worldnet e Tcnet informaram não ter
viabilidade para a região, 0617537 e 0618048.
 
3- Diante das propostas recebidas, entendemos que é vanjatosa para
a Administração a renovação do contrato com a empresa FSF
TECNOLOGIA S.A. Foram juntadas e atualizadas as certidões de
regularidade da empresa, ver 0621083, 0615077 e 0615078.
 
4- À deliberação superior.
 
Respeitosamente.
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Documento assinado eletronicamente por ANA PAULA GOMES SILVA, Técnico
Judiciário, em 12/11/2019, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MÁRCIA LEITE DE MELO, Chefe de
Seção Substituto, em 12/11/2019, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621084 e o código CRC 53CD9B30.

0007804-51.2019.6.02.8000 0621084v17
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 12 de novembro de 2019.
À SLC,
para elaborar minuta de aditivo.
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Coordenador Substituto, em 12/11/2019, às 18:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0621539 e o código CRC 7DE64265.

0007804-51.2019.6.02.8000 0621539v1
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 19 de novembro de 2019.
À SEGEC,
solicitando os seguintes esclarecimentos:
1) haverá reajuste do valor mensal dos serviços de

R$ 1.278,17 (valor do Segundo Aditivo) para R$ 1.335,05
(valor da proposta da empresa)? E do valor da mudança ou
instalação de R$  500,00 (valor do Segundo Aditivo) para R$
522,25 (valor da proposta da empresa)??

2) o contrato é estimativo, seu aditivo terá a
previsão de uma instalação e de uma mudança? ou haverá
supressão dos serviços? se houverá será necessário a
indicação do valor da supressão, do impacto financeiro e o
novo valor do contrato após a supressão pretendida.

3) verificar junto a empresa se houve  erro na
proposta, pois o valor anual não corresponde ao valor mensal
vezes doze.

Atenciosamente,
 

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 19/11/2019, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0624015 e o código CRC A1963736.

0007804-51.2019.6.02.8000 0624015v1
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E-mail - 0624375

Data de Envio: 
  20/11/2019 14:15:36

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    jussara.silva@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    segec@tre-al.jus.br
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 01/2017. Ajuste nos valores da Proposta.

Mensagem: 
  Prezados,

Pelo presente, para fins de continuidade do procedimento de renovação contratual, considerando a
aceitação de manutenção do valor atualmente praticado, a saber, MENSAL: R$ 1.278,17, cujo valor
estimado ANUAL é de R$ 15.338,04, solicitamos:

1. Ratificar os valores acima informados, uma vez que os valores constantes no item 8.1 da proposta,
anexa, não condiz com a contratação por este Regional;
2. Ratificar a estimativa de R$ 500,00 para, se houver, mudança de endereço, bem como R$ 500,00 para
nova instalação, se houver.

O resposta deve ser enviada, com máxima brevidade, para o e-mail segec@tre-al.jus.br

Cordialmente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexos:
    Proposta_0609367_PC_TRE_AL.pdf
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E-mail - 0625340

Data de Envio: 
  21/11/2019 17:53:26

De: 
  TRE-AL/TRE/AL/SEGEC - Seção de Gestão de Contratos <segec@tre-al.jus.br>

Para:
    jussara.silva@alootelecom.com.br
    ana.lamin@alootelecom.com.br
    segec@tre-al.jus.br
    danielsouto@tre-al.jus.br

Assunto: 
  Renovação Contratual. Contrato nº 01/2017. Ajuste nos valores da Proposta.

Mensagem: 
  Prezados,

Pelo presente, para fins de continuidade do procedimento de renovação contratual, considerando a
aceitação de manutenção do valor atualmente praticado, a saber, MENSAL: R$ 1.278,17, cujo valor
estimado ANUAL é de R$ 15.338,04, solicitamos:

1. Ratificar os valores acima informados, uma vez que os valores constantes no item 8.1 da proposta,
anexa, não condiz com a contratação por este Regional;
2. Ratificar a estimativa de R$ 500,00 para, se houver, mudança de endereço, bem como R$ 500,00 para
nova instalação, se houver.

O resposta deve ser enviada, com máxima brevidade, para o e-mail segec@tre-al.jus.br

Cordialmente,

Lindineide Oliveira Cardoso
Chefe da SEGEC

Anexos:
    Proposta_0609367_PC_TRE_AL.pdf
    E_mail_0624375.html
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Macei6/AL,06 de setembro de 2018.

AO
poopn;uucrAruo
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

Att.: Sr(a) Pregoeiro(a)

Rel'.: Renovagdo do Contrato TRE/AL n" 0l /201 7
Edital de pregdo na forma eletrdnica n" 0l/2017

Prezado(a) Senhor(a),

Com o objetivo de renovar ao disposto no Edital de Pregdo na Forma Eletrdnica no

0112017 do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, segue, em anexo, a
proposta de pregos para contratagao de empresa especializada para fornecimento de
enlace dedicado de acesso d Intemet, com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado
no pr6dio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado d Avenida Aristeu de
Andrade, n' 377, Farol, Macei6, Alagoas - CEP 57051-090. A presente proposta
observard os padrdes minimos de qualidade exigiveis, conforme as especificagdes
constantes no Edital e seus anexos, da empresa FSF TECNOLOGIA LTDA, estabelecida
no enderego, Rua Joaquim Nabuco, 325, Bairro Farol, Macei6 - AL, inscrita no CNPJ
05.680.391/0001-56.

A documentagdo apresentada objetiva atender todas as exig6ncias do Edital supracitado,
e esti devidamente rubricada/assinada por representante legal da empresa.

Colocamo-nos d disposigdo de V.S.a. para quaisquer esclarecimentos adicionais, atrav6s
do fone/fax: (082) 2 123-3500, e-mail: felipe@alootelecom.com.br.

Por: Por:

ome: Felipe Cansangdo
Cargo: Diretor Presidente

RG:2000001100607
CPF:041.633.924-75

RG 1419604 SSP/AL
cPF 020.87t.724-20

| 0800 725 3505 | aloo.com.br I

RuaJoaquim Nabucq 325 - Farol - Maceio/AL - CEP 57051 -410
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EDrrA L DE pRE GAo

r. coNsrDERAqOEs rNrcIAIs

1.1. Para elaboragdo dessa proposta de prego foram consideradas as especificagdes
contidas no Edital, Termo de Referdncia e seus anexos.

| .2. lnformagOes cadastrais:

Razdo Social: FSF Tecnologia Ltda.;
Nome fantasia: AIoo Telecom;
CNPJ/MF: 05.680.391/0001 -56;
InscriQdo Estadual: 24104'1 889:'
Inscri96o Municipal: 9006467 13;
Enderego: Rua Joaquim Nabuco, 325, Baino Farol, Macei6 - AL;
Telefone/fax: (082) 2 I 23-3500;
E-mail : felipe@aloolelcaant.cant b!;
Enderego Eletr6nico: www.aloo.com.br.

1.3. Estdo inclusos nos pregos propostos todos os custos e despesas, tais como: custos
diretos e indiretos, tributos incidentes, impostos, taxa de administragdo, materiais,
serviqos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciiirios, seguros, lucro e outros 6nus que
porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitagdo.

2. OBJETO

2.1. A presente proposta tem por objeto apresentar interesse na renovagdo do contrato
TRIBLINAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, de empresa especializada para

fomecimento de enlace dedicado de acesso d Intemet, com velocidade de 100 (cem)
Mbps, a ser instalado no prddio sede do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas, situado
d Avenida Aristeu de Andrade, n" 377, Farol, Macei6, Alagoas - CEP 57051-090. A
presente proposta observar6 os padrdes minimos de qualidade exigiveis, conforme as

especificag6es constantes no Edital e seus anexos.

3, PRAZODEVALIDADEDAPROPOSTA

3.1. A presente proposta possui validade de 60 (sessenta) dias para a renovagdo
contratual do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, podendo ser
prorrogada, atrav6s de solicitagdo da TRIBIINAL REGIONAL ELEITORAL DE
ALAGOAS.

4. PRAZO DE ATMCAO DOS SERVICOS

4.1.Paru o objeto da licitagdo, o prazo miiximo de instalagdo ser6 de at6 30 (trinta) dias,
contados a partir do envio da nota de empenho.

fl,/(-P-t -r/YJN
I 0800 725 3505 | aloo.com.br I
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5.1. A vigOncia do contrato ser6 de 12 (doze) meses, passando a vigorar a panir da

data da assinatura do instrumento contratual, podendo ser prorrogado por igual e
sucessivo periodo, atd o limite de 60 (sessenta) meses, a crit6rio do TRIBTJNAL
REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS, na forma disposta no artigo 57, inciso II, da

Lei N" 8666/1993.

6. CARACTf,RiSTICAS GERAIS DOS CIRCUITOS E SERVICOS

6.I, ITEM 01 -ENLACE DEDICADO DE ACESSO A N',TNNXNT

6.1.1. Contmtagio de empresa para fomecimento de enlace dedicado para acesso d
intemet, com velocidade de 100 (cem) Mbps, a ser instalado no pr6dio sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas, situado i Avenida Aristeu de Andrade, n' 377, Farol,

Macei6, Alagoas - CEP 57051-090;

6.1.2.De acordo com a Resolugdo n" 21112015 do CNJ, Seqdo III, Art. 24, Inciso VI, o
Tribunal contratar6 "02 (dois) links de comunicaqdo do 6196o com a intemet, mas com
operadoras distintas para acesso d rede de dados, com o m6ximo de comprometimento de

banda de 80%. Assim, como o enlace principal d provido pela empresa Telemar/Oi,
Contrato TRE/AL n" 2012015, para cumprimento da exigEncia de redundAncia por meio

de operadora diversa, esta e ou outra empresa que tenha backbone principal contratado
j unto i mesma ndo poderri participar do presente certamente;

6.1.3. A ALOO TELECOM possui autorizagdo da ANATEL para prestaqeo dos servigos

ofertados na 6rea abrangida, comprovada por meio de documento oficial;

6.1.4. O servigo de comunicagio de dados estard disponivel 24 (vinte e quatro) horas por

dia 07 (sete) dias por semana, inclusive feriados;

6.1 .5. Operagdo em modo Sim6trico (velocidade de upload igual A de doutrload);

6.1.6. Suporte a enderegamento pelos padrdes IPv4 e futura implemenaqeo de IPv6;

6.1 .7 . A ALOO TELECOM considerar6 a velocidade apresentada como banda livre
(banda efetiva IP), descontando qualquer overhead de protocolos atd a camada 2 do

modelo OSI, que possa vir a ser introduzido pelo protocolo de comunicagdo utilizado;

6.1.8. A ALOO TELECOM fomeceni bloco de no minimo 12 (doze) enderegos IPs

vrllidos, contiguos e roteaveis a pattir da internet;

6.1 .9. Os enderegos IPs fornecidos serdo visiveis a partir da Intemet (enderegos priblicos);

, \ \r//N,', il\)y/ u)
,\
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6.1.10. Serd fomecido em enlace de comuricagdo terrestre, provido atravds de conexdo

de fibra 6ptic4 tamb6m incluindo neste caso o acesso de riltima milha, devido aos

requisitos de desempenho;

6.1.11. Os cabos de fibra 6ptica utilizados nas dependdncias do TRE-AL ser6o

apropriados para uso intemo, ndo sendo susceptiveis a propagagdo de fogo;

6.1.12. A ALOO TELECOM disponibilizani e manterd durante toda a prestagdo do

servigo, equipamento roteador que ser6 dimensionado para atender o servigo na

capacidade especifi cada;

6.1.13. A responsabilidade de configuragdo e gerenciamento do equipamento roteador

ser6 exclusivamente de competdncia da ALOO TELECOM. A ALOO TELECOM se

comprometer6 a dar suporte para a implantagEo do servigo, inclusive alocando um t6cnico
para definigdo, configuragdo, implantagdo e testes no roteador e no acesso, em conjunto

com os tdcnicos do Regional, e para atendimento no local de sua instalaqdo, caso haja a

necessidade;

6. I . 14. O roteador possuird porta padrlo Gigabit Ethemet para conexdo aos equipamentos

de rede do TRE/AL. Ser6 configurado no roteador uma comunidade SNMP v1/v2 que

permita acesso do tipo somente leitura, por parte do Regional, a todos os parAmetros

disponiveis no roteador;

6.1.15. O roteador suportara trefego com banda completamente ocupad4 sem exceder a

70% de utilizagdo de CPU e mem6ria. Caso seja verificado o rompimento deste limiar, a
ALOO TELECOM substituir6 o roteador por equipamento de maior capacidade de

processarmenlo;

6.1.16. O servigo incluir6 toda a infraestruhra e os equipamentos necessilrios,

compreendendo instalaglo, ativagdo, equipamentos, softwares, suporte e manutengao;

6.1.17. 30 (trinta) dias antes do o tdrmino de vigencia confiatual, a ALOO TELECOM'
junto d Gestao Contratual, agendar formalmente o recolhimento de todos os seus

equipamentos das dependOncias do TRE/AL, caso nao o faga, isenta de responsabilidade

o TRE quanto aos equipamentos ap6s o encerramento da vigencia contratual;

6.1.18. A contratageo terii valor mensal fixo, independente da quantidade de dados

trafegada;

6.1.19. N6o existirdo filtros ou quaisquer resfrigdes na comunicaqdo que ndo sejam

explicitamente solicitadas pelo TRE-AL;

6.1.20. Eventuais intervengdes programadas no servigo por parte da ALOO TELECOM'
que demandem a indisponibilidade do mesmo, serlo previamente agendadas com a

contratante e realizadas em horrlrios que nao impactem o andamento dos trabalhos em

cursol

10800 725 3505 | aloo.com,br I
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6.1.21. Abertura de chamados t6cnicos em
Atendimento Profissional, por meio de ligagdo
fixos ou m6veis, e tamb6m de sitio na Intemet;

llailirra 5 dc l6
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regime 24x7 atrav6s de Central de
ao 0800 725 3505 a partir de telefones

6.1.21.1. A Central de Atendimento manterd gravados os atendimentos telefOnicos por
um periodo minimo de 06 (seis) meses, durante o qual a CONTRATANTE poderd
requisitar c6pi4 que devem ser fomecidas em arquivo digital em at6 01 (um) dia util ap6s
a solicitagdo;

6.1.21.2. Ntro ser6o aceitos para fins de abertura de chamado, contato atravds de telefone
m6vel diretamente com qualquer representante da ALOO TELECOM. O primeiro
contato deverd obrigatoriamente ser realizado junto ir Central de Atendimento, por meio
de ligagdo gatuita;

6.1,21.3. No ato da abertua do chamado t6cnico serd gerado e fomecido o nfmero da
ocon6ncia para o devido acompanhamento;

6.1.21 .4. A ALOO TELECOM informar6 a URL do site de Intemet bem como o nrimero
telefbnico 0800 para fins de verificagdo de adequagdo;

6.I .22. O suporte tdcnico estar6 disponivel 24 (vinte e quatro horas) por dia, 07 (sete) dias
por semana;

6.1.23. O procedimento de abertura de chamados cadastrarri no minimo, as seguintes
informaq6es:

6.1 .23.1. c6digo de identificagdo da contratante;

6.1.23.2. c6digo de identificaglo do circuito afetado;

6.1.23.3. descrigio do problema observado e;

6,1,23.4. identificagdo e contatos do responsdvel pela abertura do chamado (contratante).

6.1 .24. Cada chamado aberto receber6 um c6digo de identificagdo, que serii informado ao
responstlvel pela abertura na contmtante. Tal c6digo seni utilizado futuramente no
acompanhamento do chamado e, quando for o caso, para efeito da apuragdo de descontos
por n6o cumprimento dos niveis de servigo conhatados;

6.1 .25. O suporte tdcnico ocorrerd sem nenhum 6nus para o TRE-AL, mesrno quando for
necess6ria a atualizagdo, o translado e a estada de t6cnicos da ALOO TELECOM ou
qualquer outro tipo de servigo necessdrio para garantir o cumprimento do servigo;

6.1.26. O atendimento obedecer6 aos prazos abaixo:

6.1.26.1. Severidade ALTA: Esse nivel de severidade d aplicado quando hii
indisponibilidade no uso do servigo. Prazo de Solugdo Definitiva de 08 (oito) horas;

/
^/n\rY

,\) '- uY
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6.1.26.2. Severidade MEDIA: Esse nivel de severidade 6 aplicado quando hri falha,
simultdnea ou ndo, no uso dos servigos, estando ainda disponiveis, pordm apresentando
problemas. Prazo de Solugdo Definitiva de 12 (doze) horas;

6.1.26.3. Severidade BAIXA: Esse nivel de severidade 6 aplicado para problemas que

ndo afetem o desempenho e disponibilidade dos servigos e esclarecimentos tdcnicos

relativos ao uso e aprimoramento dos sewigos. Ndo haver6 abertura de chamados de

supone tdcnico com esta severidade em siibados, domingos e feriados' Prazo de Solug6o

Definitiva de 03 (trCs) dias fteis.

6.1.27. Caso seja constatada a impossibilidade de cumprimento dos prazos estimados de

solugdo definitiva, em decorrdncia da abrang€ncia e complexidade do servigo, a ALOO
TELECOM apresentare j ustificativa e propor novo prtzo, submetendo-o d aprovagZo do

TRE.AL;

6.1.28. Ser6 considerado para efeitos do n{vel minimo de servigo exigido, prazo de

soluqdo definitiva, como o tempo decorrido entre a abertura do chamado tecnico efetuada

pela equipe tdcnica do TRE-AL A ALOO TELECOM e a efetiva recolocagSo dos serviqos

em seu pleno estado de funcionamento e aceite pela equipe especializada do TRE-AL;

6.1,29. A ALOO TELECOM estar6 sujeita, garantida prdvia defesa e sem prejuizo da

possibilidade de rescisio do contrato, a penalidades e/ou multas;

6.1.30. As multas poderio ser aplicadas cumulativamente, a critdrio do TRE-AL e em

funQao do n6o cumprimento do Nivel Minimo de Servigo, conforme a severidade

apresentada:

6.1.30.1. Severidade Alta: 4,0o/o sobre o valor mensal, por dia ou por ocorrancia'

conforme o caso, atd o mdximo de l2%,ou seja, prazo mriximo de 03 (tr6s) dias;

6.1.30.2. Severidade Mddia: 1,6% sobre o valor mensal, por dia ou por oconancia'

conforme o caso, at6 o m6ximo de 8%, ou sej4 prazo m6ximo de 05 (cinco) dias;

6.1.30.3. Severidade Baixa: 0,4% sobre o valor mensal, por dia ou por ocon€ncia,

conforme o caso, ate o m6ximo de 4%, ou seja, prazo mriximo de 10 (dez) dias;

6.1.30.4. Ultrapassado os pr.vos mriximos de aplicagao de multa previstas nos subitens

anteriores, aplicar-se-6 cumulativamente multa de 170 sobre o valor global da contrahqao,

por dia ou por ocon€ncia, conforme o caso, atd o miiximo de 5%o da Contrataqdo.

6.1.31. Ap6s concluido o chamado, a ALOO TELECOM comunicani o fato d equipe

t6cnica do TRE-AL e solicitar6 autorizagao para o fechamento do mesmo. caso o TRE-

AL ndo confirme a solugao definitiva do problema, o chamado permaneceri aberto atd

que seja efetivamente solucionado pela ALOO TELECOM. Neste caso, o TRE-AL

fomecer6 as pend6ncias relativas ao chamado aberto;

6.1.32. A ALOO TELECOM garantird sigilo e inviolabilidade das informag6es a que,

eventualmente, possa ter acesso durante os procedimentos de instalagao e manutengao de ,
seus equipamentos, bem como durante a operagdo do serviqo; n r n/JL' N
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6.1.33. O servigo possuir6 indice de disponibilidade mensal (IDM) superior, ou igual, a
99,4Yo (noventa e nove virgula quaho por cento);

6.1.34. A disponibilidade do servigo de comunicagIo de dados conesponde ao percentual
de tempo em que o servigo esteve em condigdes normais de funcionamento;

6.1.34.1 Seriio consideradas situagdes de indisponibilidade o tempo em que o acesso
estiver total ou parcialmente indisponivel. N6o ser6o consideradas indisponibilidades as
seguintes situagdes:

6.1.34.1.1. Paradas programadas pela ALOO TELECOM e aprovadas pelo TRE-AL.
Neste caso, a autorizagdo deve ser solicitada pela ALOO TELECOM com pelo menos 05
(cinco) dias riteis de antecedOncia;

5.1.34.1.2. Paradas intemas sob responsabilidade do TRE-AL (sem responsabilidade da
coNTRATADA).

6. 1.35. O indice de indisponibilidade mensal (IDM) senl definido conforme descrito
abaixo:

6.1.35.1. IDM = (Mc - Mi) / Mc * 100

6.1.35.2. Mc: Minutos contratados no m€s (1440 * qtde. de dias no mds). Mi = Minutos
de indisponibilidade no mds.

6.1.36. Ser6 considerada indisponibilidade os minutos em que ocorra a impossibilidade
da transmissdo/recepgdo de dados entre o roteador instalado no TRE-AL e a Internet;

6.1.37. A ALOO TELECOM garantir6 lat6ncia (o tempo em que um pacote IP leva para
ir do roteador alocado no Regional para o Backbone de acesso d Intemet) menor ou igual
a 100 ms (cem milissegundos) e perda de pacotes inferior a 1% (um por cento). O valor
de referdncia ser6 o valor mddio obtido em uma amostra de 5 (cinco) minutos. Quando a
utilizagdo do link for inferior a 80Vo, cada violagdo destes limiares ser6 considerada
indisponibilidade de 5 minutos;

6.1.38. A ALOO TELECOM possuirA e disponibilizar6 monitoragio em tempo real do
triifego da conexdo do Regional, e disponibilizar, por meio do seu "Portal de
Acompanhamento dos Servigos", informag0es sobre os servigos prestados;

6.1 .39. Entende-se como Portal de Acompanhamento dos Servigos, qualquer ferramenta
de gestdo acessivel atrav6s da lntemet por intermddio de um navegador web, com acesso
restrito atrav6s de usuirio/senha, e utilizando o protocolo HTTPS ou HTTP;

6. 1.40. As estatisticas de desempenho do acesso i intemet serao atualizadas em intervalos
de no minimo 5 (cinco) minutos, sendo que a contratada deverd mant€-las disponiveis no
portal por, no minimo, 90 (noventa) dias;

*'{
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6.1.41. A medigio de tr6fego de acesso em tompo real nilo poderii causar qualquer

degradagdo, deficiOncia ou interrupgAo na prestaQao do servigo contratado;

6.1.42. Mensalmente, com base nas estatisticas de desempenho, a ALOO TELECOM
calcular6 o percentual de disponibilidade do servigo e, caso apresente valor inferior ao

minimo exigido (99,4%), atribuir descontos na fatura de prestagao do servigo, conforme
especificado abaixo:

6.1.42.1.1. VD =VMA * (100 _ IDM) / 100;

6.1.42.1 .2. VD Valor do Descontol

6.1.42.1 .3. VMA Valor Mensal do Aeesso;

6.1.42.1.4. IDM indice de Disponibilidade Mensal;

6.1.43. Ap6s a ativagflo do enlace, a equipe tdcnica do TRE'AL realizuit os testes

necessdrios para homologagEo;

6.1.44. A cobranga dos servigos se iniciarri apenas ap6s a efetiva homologagdo do

circuitol

6.1.45. Para efeito de certame licitat6rio serflo fornecidos valores mensais, de instalaqdo

(rinico) e de mudanga de endereqo do enlace dedicado;

6.2. A ALOO TELECOM APRESENTA, DOCUMENTAqAO TfCNICA DA
SOLUCAO, DESCREVENDO:

6.2.1. Relagio dos Equipamentos Ativog

Serlo fomecidos e instalados os seguintes equipamentos para ativar o LINK DE ACESSO

A INTERNET.

a) No Datacenter do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS:

1. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X430'241 ou similar;
2. Roteador do fabricante HUAWEI no modelo ARl200 ou similar.

b) No backbone da ALOO TELECOM:

l. Roteador do fabricante JUNIPER no modelo MX5 ou similar;
2. Switch do fabricante EXTREME no modelo Summit X460-24t ou similar;

3. Fibra Optica do fabricante ZTT no modelo CFOA'SM-AS80-G-12F ou similar.

Os datasheets dos fabricantes encontram-se anexos aos documentos de habilitagao.

6.2.2. Projeto de Encaminhsmento e lmphtrtaglo lnicial do Senigo

*'{
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6.2.3. Os acoscos de Flbra Optlea ontre o boekbone da Aloo e a Sede do TRIBUNAL
REGIONA,L ELEITORAL DE ALAGOAS reguirAo conforme detalhado abaixo no
diagrama:

7. PRoPosrA rtcxrcl na sor,uqAo

7.1, Or serrigos obJetor do Edital serio atendldos atrav6s da utlllzagio dos seguintes
produtos da Aloo:

7.1.1. Produto ALOO MAX IP DEDICAITO

7.1. 1. 1. Caracteristioas

a) O ALOO MAX IP DEDICADO d a solugEo de Intemet Dedicada da ALOO, ou seja,
a sua Intemet Profissional. Com essa solugio sua empresa obtdm acesso a Internet de
forma dedicada e a banda (velocidade contratada) d garantida para o cliente.

b) Aldm disso, sua empresa pode usufruir da mesma velocidade contratada tanto para
download quanto para upload e de enderegos IPs fixos, que possibilitam a

| 0800 7?5 3505 | aloo.com.br I
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disponibilizaglo de contefdo pr6prio senr necessidade de contrataglo de serviqos de
hospedagem, bem como o acesso remoto de usuirios.

c) Principais Caracteristicas:
i. Acesso simdtrico: velocidade de download igual a de upload;
ii. Acesso exclusivo: a velocidade contratada d garantida;
iii. Disponibiliza 8 enderegos de IP fixos para sua empresa ou conforme demanda
solicitada;
iv. Supervisdo 24x7 dedicada ao seu link.

d) O modelo padrdo dc conexEo paxa entrega do servigo ALOO MAX IP DEDICADO
estd detalhado na figura abaixo:

@
Int€rnet

6 NOC

aaiR{\!t|l, l-ir.l
9A-

I

I Brckbon. !\.#:J

| 0800 725 3505 | .loo.com.br I

RuaJoaquim Nabuco, 325 " farol - Maceio/AL-CEP 57051-410

e) No roteador de acesso, de propriedade da ALOO TELECOM, sua rede intema (LAN)
estard conectada d interface LAN deste equipamento. A porta WAN do roteador ao
equipamento do acesso ALOO MAX IP DEDICADO.

fl Ideal oara:
i. Emprisas e Orgdos Prlblicos que enviem muitos arquivos, pois como a velocidade de
upload d igual a de download o desempenho ao enviar arquivos d superior;
ii. Empresas e Orgios Priblicos que disponibilizam conterido pr6prio e precisam de
enderegos vdlidos na Intemet (lPs fixos).

7.1.2. Produto GERENCIAMENTO PROATM

'l .1.2.1 . Carccteristicas do Gerenciamento Proativo

a) Gerenciamento de todos os circuitos e sewigos, independentemente de uma eventual
subcontratae6o;

b) Abrange todos os roteadores, circuitos, backbone e servigos, independentemente de
suas tecnologias;

c) A Aloo 6 respons6vel por fomeeer, dimeirsionar e configurar os equipamentos,
sistemas e ferramentas necessririas para o provimento da soluglo de Ger€ncia;

,y' {
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d) Qualquer inclusdo ou alteragdo de caracterlsticas tdcnicas dos circuitos na gerOncia,
ser6 realizada no prazo do ANo, a partir da implementagdo da caracteristica te-cnica ou
da ativagdo dos novos circuitosl

e) A Ger€ncia de Rede e servigos atuard de forma proativ4 antecipando-se aos problemas
na rede e garantindo a qualidade do servigo, realizando abertur4 u.oo,p*,huo,"nto 

"fechamento dos chamados tdcnicos;

0 A Ger€ncia ird operar 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano;

g) caso haja necessidade de realizar manutengdo preventiva da solugdo, a ALoo
TELECOM formalizar6 via e-mail, d CONTRATANiE, .o'n no minimo 5 (cinco) dias
fteis de anteced6ncia:

h) A indisponibilidade dos dados de ger€ncia sera contabilizada como indisponibilidade
do servigo, no periodo em que os dados ndo forem coletados ou ficaram inacessiveis, caso
isto implique em perda de dados;

i) os dados flcarEo atmazenados ao longo dc todo o contrato. A disponibilizagdo dos
dados seni realizada on-line, para dados dos riltimos lg0 (cento e oitenta) dias e, acesso
sob demanda para dados anteriores a esse periodo;

i) o cliente deve fornecer todas as informagOes necess6rias, como enderego completo,
telefones e contatos em todas as unidades que lardo parte do backbone, e ser6o
gerenciadas pela Aloo;

k) sera habilitado o protocolo sNMp nos equipamentos, onde serri criada a comunidade
SNMP designada pela contatada com o aceiso riberado para a Ger€ncia do criente,
independente do gerenciamento realizado pela Aloo.

7. 1.2,2. Chamado Tdenico

a) A abertura do chamado ser6 realizada pela equipe de ger€ncia da Aloo, imediatamente
ap6s a constatagao de defeito ou falha em quarquer ciicuito ou r"*ig; q;"-;rt"j"-;;
funcionamento;

b) os circuitos e servigos receberdo uma identificagdo tnica tanto para o cliente como
para a Aloo, que ser6 de conhecimento de todos os atendentes da equipe de Gerdncia, e
serii utilizada na abertura do chamado tdcnico pela Gerdncia proativa;

c) As informagdes de chamados, que serao visualizadas atravds do portal, irdo conter:

i, Nfmero do Chamado
ii. Data e Hora da Abertura
iii. Status (aberto/fechado)
iv. Localidade

d) As tentativas d€ contato com os tdcrricos do cliente para aberturas de chamados,
recorrdncias ou encerramento de chamados, que ndo tenham tido sucesso po, u;.t*;

_ ./
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dos tdcnicos, serao registradas no campo "Hist6rico" do chamado, ndo resultando em
penalidades de SLA para a Aloo;

e) Os chamados tdcnicos s6 ser6o encerrados por um tdcnico do Cliente, em conjunto com
a Central de Atendimento, que entrard em contato com o Cliente, para encerar os
chamados solucionados. Ndo serd admitido o fechamento do chamado tdcnico oor
t6cnicos das unidades do Cliente;

f) Os t6cnicos autorizados para o encerrarnento dos chamados ser6o infbrmados pelo
Cliente. na implantagito do servigo.

'l .1.2.3. Portal de Ger€ncia

a) A visualizagio das informag6es s5o via WEB;

b) Possibilitar6 definigdo de perfis de usu6rios e senhas para controle de acesso As
informagdes de ger6ncia, com conexio segura;

c) Ter6 uma interface fnica para o acesso independente dos equipamentos ou tecnologias
empregadas para a prestagdo dos servigos;

d) O intervalo de coleta dos dados para exibiglo das informagOes sertro de 5 minutos;

e) A visualizag4o das informagdes apresentani todas as funcionalidades listadas nos itens
abaixo:

i. Alertas em caso de falhas e anormalidade dos circuitos, com grau de criticidade;

ii. Topologia da rede, incluindo roteadores e circuitos, com a visualizagdo do status de
todos os elementos. O agrupamento dos elementos que compdem a topologia da rede
(roteadores e circuitos) ser6 definido pelo Cliente;

iii. Visualizagdo da utilizagdo de banda dos circuitos, em tempo real, diririo, semanal e
mensal, com a opgdo de consulta de dados hist6ricos;

iv. Visualizaglo do consumo de cPU e mem6ria dos roteadores com opg6o de consulta
de dados hist6ricos;

v. Visualizagao do tempo de resposta dos circuitos, em tempo real, com opgdo de consulta
de dados hist6ricos;

vi. Indicagdo de cong€stionamento nos circuitos, al6m dos valores de lirniares excedidos
e o enfileiramento e/ou descarte do tr6fego nos roteadores;

vii. Visualizagdo dos chamados registrados, abertos e encerrados, dentro do
contratual, por data ou circuito, permitindo acesso ao detalhamento dos chamados.

7.1.2.4. Relat6rios 
,,r:, ., 

.)
o(/
<)
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a) O acompanhamento da qualidade dos scrvigos da rede, acompanhamento dos
chamados e do SLA estabelecido s6o feitos atravds de relat6rios disponibilizados pela
Aloo, no Portal de Gerdnci4 para consulta di6ri4 mensal ou sob demanda;

b) O portal conterii todas as informag6es necessiirias;

c) A Aloo armazena todos os dados e informagdes coletadas durante a vigdncia do
contrato, tais como: dados brutos coletados nos elementos gerenciados, dados
sumarizados para confecaAo de relat6rios, acompanhamento dos chamados,
acompanhamento da qualidade de servigo, de faturamento, dentre outros. Esses dados
ser6o disponibilizados ao Cliente ao final do contrato;

d) T'odos os relat6rios pennitem o ugo de diversos flltros para visualizar as informag6es.
os filtros tambdm permitem a selegdo de informagdes a serem impressas de um ou mais
circuitos ou de toda rede, d critdrio do Cliente;

e)-fodos os relatorios possibilitam a selegdo de datas de inicio e fim do periodo a que se
referem os dados a serem exibidos;

f) A solugdo de gerdncia permite que todos os. relat6rios possam ser visualizados,
armazenados em meio eletr6nicos e impressos. E implementada a funcionalidade de
expoftagao dos relat6rios em formatos compativeis com MS office, BR office e pDF;

g) Os relat6rios abaixo s6o visualizados on-line ou gerados sob demanda:

i. Relat6rios de Treifego: relat6rios diririos que apresentam o trafego de todos os circuitos,
com suas series hist6ricas, fomecendo subsidios para analisar o desempenho e ai
tend6ncias de aproveitamento dos recursos da rede. Devem demonstrar infbrmagdes da
banda utilizada e do volume de trrlfego;

ii. Relat6rio de Acompanhanrento dos eharnados: relat6rio diririo com todas as
infomraq6es relativas ao chamado como data, hora, identificagAo do elemento (circuito
ou equipamento), descrigio detalhada do chamado:

iii' Relat6rios de ehamados: relat6rio mensal de chamados abertos e encerrados;

iv. Relat6rios de Reincid&ncia: relat6rios que mostram problemas reincidentes dos
elementos (circuitos ou equipamentos) da rede;

v. Relat6rio de Aconrpanhamento de sLA: descritivo de SLA, contendo para cada circuito
as ocorrdncias de falhas, caso tenham existido e os valores mensais apurados para cada
indicador (Pardmetros de Qualidade dos Circuitos e Servigos);

vi. Relatorio Especifico de SLA: relat6rio de acompanhamento de cada indicador a ser
monitorado para o SLA. Estes relat6rios serdo emitidos mensalmente.

DuratSo

| 0800 725 3505 | aloo,com.br I

RuaJoaquim Nabuco. 325 - Farot .Maceio/AL.CEp 57051.4f 0

Nome da ta/efa

*'{
Anexo MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA - corrigida (0626489)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 79



p* Rloo-
. lmplantacao do Projeto de Rede de A9e-g99 do TRE.A[

I'agrli:: l.i JJ lf)
l)r(4Dst:i ('r)t]tr'iciir I

30 dias
Projetos

Emissao de Termo de Abertura do Projeto

Suprimentor
Fornecimento do cabo dotico
Fornecimento de misceldnea

Testes e certificag6es

AdequagSo flsiea da Rede 6ptica
Testes de OTDR

Vistoria conjunta em camBo

Emissgo de relat6rio de entrega/aceitaf6o

8. PRECOSDOSSERVTCOS

8.1. Planilha de Pregos Resumo LOT0 tJNIeO
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5 dias

l dia

l dia

3 dias

5 dias

2 dias

2 dias

2 diasFornecimento de DGO

Fornecimento de CEO 2 dias

. Entrega de misceldncr no local da obra 3 dias

Entrega de DGO no local da obra 3 dias
Entrega de CEO no local da obra 3 dias

DocumentagSo

Elaboragao do contratg de Prestageo de Sctligo :il::
Elaborageo do Prg'jetg A. iiOe 6pti.. 3 dias
Protocolo na concesslondria de energia local l dia
Licenciamento na Concessiondria de engrgia fgca! l dia
Licenciamento Ambiental 1 dia
Entrega de As-Built 5 dias
Entrega das Curvas OTDR 2 dias
Entrega dos testcs de Potdncia 6ptlca 2 dias
Entrega do Plano de Bobina 5 dias
Entrega.dos testes de Bobina 5 dias

lmplantagSo do cabo 6ptico 10 dias
Equipamento de postes 5 dias

12 dias

14 dias

10 dias

2 dias
Testes de Potencia optica 2 dias

AceitagSo da Rede 6ptica 15 dias
Andlise dos testes OTDR/pot6ncia l dia

2 dias

l dia

Y'il/
Anexo MANIFESTAÇÃO DA CONTRATADA - corrigida (0626489)         SEI 0007804-51.2019.6.02.8000 / pg. 80



F* Ruoo- j'}i.!rrll l5 .l! ll)
l)!t4r{)\itl i',:i,rL'ti iir I

I
PrestacSo de servigo de comunicaESo de
dados, conforme especificag6es do edital

e seus 8n€xos,
Anual t.278,17 15.338,00

z
Instalagao para prestlgao dos servi€os de

comunicagio de dados, conforme
esoeclficacaes do editel e seuq ancx6s.

Por
ocorrencia 500,00 500,00

3
MudanCa de Endereco dos serviEos de

comunicag6o de dados, conforme
esDecificac6es do €dital e seus €nexos.

Por
ocorCncia 500,00 500,00

**.u.o*,-*;-;;:- 16.33a,00

e. RespoxsAvplrfcnreo

9.1. Segue abaixo ss dados do profissional eom lbrmagfro superior em uma das
graduagdes exigidas no Art. 9 da Resolugdo n 218173 do CONFEA, que serii o
respons6vel tdcnico pela execugZo dos servigos conforme descritos nesta proposta
comercial:

a) Nomer Sdrgio Ferueira de Brito;
b) Profiss6o: Engenheiro Hletricisra;
c) CREA/AL: 020503091 2:
d) RG: 1419604 - SSP/AL;
e) CPF: 020.871 .724-20.

IO. DADOSBANCARIOS

10.1. Banco do Brasil (001); Agdncia: 4983.2; Conta: 50728-8.

II. NETWORK OPERATION CENTEIT. NOE
noc@alooteleconr.com.br

Ntnrero principal 2411 (24 horas por dia, 7 diau na semana, todos os dias do ano)

12. CALL CENTER 0800 725 3505 / 82.2123.3500

se o escalonamento d necessfio para quest6es tdcnicas relacionadas a um bilhete de
problema em que ndo se consiga resolver no nrimero principal, favor ligar imediatamente
para ordem listada abaixo:

ESCAL.{DA I - Bruno Eduardo - 82.99102.8662
Consultor de Operagdes - bruno@alootelecom.eom.br
ESCALADA 2 - Msrlos Silva - 82.99i27-9314
Supervisor NOC - marlos@alootelecon.com.br
ESCALADA 3 - S6rgio Brito - 82.99309-6286
Diretor de Operagdes - sergio@alootelecom.com.br

13. CEN RAL DE RELACIONAMENTO ALOO TELECOM

10800 72F 3$05 laloe.eonr.br I

RuaJsaquim Nabuco, 3?5 . farol . Ma(eio/AL.CEp 57051,410

Y'^/
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F.eleg-
Seg a scx 08h00 - 18h00:
www.alootelecorr.oon.br
Atcndimanto Online: 09h00 - 20h00

M6nica Rollin
Supervisora BCC/ SAC
82.2123-3536
82.991 18.0495
monica.rolllm@alootelccon,com,br

Ana Cldudia Lamtn
Gersnte de Relacionamonlo
82.99t22-2101
ana,lamin@alootelecom.com.br

14. FATURAMENTO E ADMINISTRATIVO ALOO TELECOM

Scg a sox 8h00 - 18h00:
Samara Lima
Coordenadora Finanoeira
82.2t23-35r4
samara. lima@dootelocom.com, br

Pon F,l;uatt ?-l0.uwt A^*n'fr
Nome: Felipe Cansanqdo'
Cargo: Diretor Presidente

RG:2000001 100607
CPF: 041.633,924-75

PAgira 16 dc l6
Proposta Conrr'rcial

Macei6,05 de setembro de 2018.

RC 1419604 SSP/AL
cPF 020.87t.724-20

108{F 725 3505 lrloo.com.br I

Ru.Joaqulm Nabuco. 3?5 - Farol - M.cel6/AL - CEP 57051-al0
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS

 

INFORMAÇÃO Nº 6976 - TRE-AL/PRE/DG/SAD/COSEG/SEGEC

À
SLC
 
Senhora Chefe,
 
Seguem os esclarecimentos:
 
Item 1: Para renovação permanecerá o valor mensal atualmente

contratado R$ 1.278,17 (um mil duzentos e setenta e oito reais e
dezessete centavos), perfazendo um valor anual de R$ 16.338,04 (dezesseis
mil trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos);

Item 2: Não há supressão;
Item 3: Em resposta ao E-mail SEGEC 0624375, a contratada

apresentou manifestação. contendo valores detalhados, em correção à
proposta anterior (0626489)

 
Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por LINDINEIDE OLIVEIRA CARDOSO, Chefe de
Seção, em 25/11/2019, às 16:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0626493 e o código CRC 6B89DA63.

0007804-51.2019.6.02.8000 0626493v3
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017                                                                                       1 
Processo SEI nº 0007804-51.2019.6.02.8000 
 

 
 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017 
Processo SEI nº 0007804-51.2019.6.02.8000 

Minuta 

Terceiro  Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017, 
celebrado nos autos do Processo SEI nº 1524-
69.2016.6.02.8000, entre a União, por 
intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DE ALAGOAS, e a empresa FSF TECNOLOGIA 
S.A.  

 
 Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE 
ALAGOAS, Órgão do Poder Judiciário, em nome da União, situado à Avenida 
Aristeu de Andrade, nº 377 - Farol, CEP 57051-090, Maceió/AL, inscrito no 
CNPJ/MF sob o nº 06.015.041/0001-38, neste ato representado por seu 
Presidente, Desembargador Pedro Augusto Mendonça de Araújo, brasileiro, 
casado, Magistrado, portador da Carteira de Identidade nº 105.822 SSP/AL, 
inscrito no CPF sob o nº 039.674.504-06, residente e domiciliado nesta cidade, e 
a empresa FSF TECNOLOGIA S.A., inscrita no CNPJ sob o n° 05.680.391/0001-56, 
situada na Rua Joaquim Nabuco, nº 325 - Farol, Maceió/AL, CEP: 57051-410, e-
mail: jussara.silva@alootelecom.com.br, ana.lamin@alootelecom.com.br, Fone: 
(82) 2123-3500, 99122-2107, 0800 725- 3505, neste ato representada pelo seu 
Diretor-Presidente, Sr. Felipe Calheiros Cansanção, portador da Carteira de 
Identidade nº 2000001100607 SSP/AL, inscrito no CPF/MF sob o nº 041.633.924-
75, resolvem ajustar o presente Termo Aditivo, com fulcro no artigo 57, inciso II, 
da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 e na Cláusula Onze do Contrato nº 01/2017, nos 
termos que se seguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 
 Este Termo Aditivo tem por objeto:a prorrogação da vigência do 
Contrato nº 01/2017, que trata da prestação dos serviços de fornecimento de 
enlace dedicado de acesso à Internet para a sede do TRE/AL, por 12 (doze) 
meses. 
 
 CLÁUSULA SEGUNDA: DO VALOR 
 
 O presente aditivo tem o valor global estimado de R$ 16.338,04 
(dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos), estando neste 
valor incluso o material necessário à execução dos serviços contratados. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – O valor mensal dos serviços permanece R$ 1.278,17 
(um mil, duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos), totalizando o 
valor anual de R$ 15.338,04 (quinze mil e trezentos e trinta e oito reais e quatro 
centavos). 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO – No valor total estimado do presente aditivo, previsto no 
caput deste parágrafo, está previsto a previsão de R$ 500,00 (quinhentos reais) 
para instalação e  de mais R$ 500,00 (quinhentos reais) para mudança de 
endereço, se houver sua ocorrência. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS 

Terceiro Termo Aditivo ao Contrato nº 01/2017                                                                                       2 
Processo SEI nº 0007804-51.2019.6.02.8000 
 

 As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão à 
conta dos recursos consignados no orçamento do Tribunal Regional Eleitoral de 
Alagoas, Programa de Trabalho: Ação Gestão e Administração do Programa – 
Custeio e Investimento – PTRES 084621, Elemento de Despesa nº 33.90.39 
(Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica) e  serão suportadas pelos 
recursos orçamentários do exercício correspondente. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DO SUPORTE LEGAL 
 
 Este termo aditivo tem amparo no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, 
de 21/06/1993 e alterações e na Cláusula Onze do Contrato nº 01/2017. 
 
CLÁUSULA QUINTA: DA VINCULAÇÃO DESTE TERMO AO ATO DE AUTORIZAÇÃO DA 
AUTORIDADE COMPETENTE E À MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA CONTRATADA 
 
 Este Termo Aditivo vincula-se, para todos os efeitos, à decisão de nº  
xx (evento SEI nº xxxx), da lavra do Excelentíssimo Senhor Desembargador-
Presidente, e à manifestação de vontade da Contratada sob evento SEI nº 
0626489. 
 
CLÁUSULA SEXTA: DA PUBLICAÇÃO 
 
 O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial 
da União, na forma prevista no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DAS INCORPORAÇÕES 
 
 Permanecem inalteradas as demais cláusulas contratuais, passando o 
presente termo a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos legais. 
 
 E, por estarem justos e contratados, foi dito que aceitam em todos os 
seus termos o presente aditamento, redigido em duas vias de igual teor e 
forma, o qual segue assinado pelas partes contratantes. 
 
 

Maceió/AL, xx de xxx de 2019. 
 
 
 

Pelo CONTRATANTE: 
 

 
Desembargador Pedro  Augusto Mendonça de Araújo 

Presidente do TRE/AL  
 
 

Pela CONTRATADA: 
 

Felipe Calheiros Cansanção 
FSF TECNOLOGIA S.A. 
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

DESPACHO

Maceió, 28 de novembro de 2019.
À AJ-DG,
para análise da minuta de aditivo.
Respeitosamente,

Documento assinado eletronicamente por INGRID PEREIRA DE LIMA ARAÚJO,
Técnico Judiciário, em 28/11/2019, às 14:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628356 e o código CRC E4F6BE84.

0007804-51.2019.6.02.8000 0628356v1
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PROCESSO : 0007804-51.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
ASSUNTO : CONTRATO Nº 01/2017. ACESSO  À INTERNET

 

Parecer nº 2530 / 2019 - TRE-AL/PRE/DG/AJ-DG

 

1. DO OBJETO

 

Vêm os autos em epígrafe à apreciação desta
Assessoria Jurídica da Diretoria-Geral, ex vi parágrafo único
do art. 38 da Lei nº 8.666/93, para fins de análise da minuta
 (0628355), do terceiro termo aditivo ao Contrato nº 01/2017,
celebrado com a empresa  FSF TECNOLOGIA S.A, CNPJ nº
05.680.391/0001-56, cujo objeto é o fornecimento de enlace
dedicado de acesso à internet para a sede do Tribunal
Regional Eleitoral de Alagoas.

O referido termo aditivo tem por objeto a
prorrogação do prazo da vigência, por 12 (doze) meses.

 
2. DA CARACTERIZAÇÃO COMO SERVIÇO CONTÍNUO

 

Impende assinalar, inicialmente, que a
possibilidade de prorrogação do ajuste em foco encontra-se
albergada no comando contido no art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, com alterações:

 
"Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, excetoquanto aos relativos:
I – Omissis.
II – à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão ter a sua duração prorrogada por iguais esucessivos períodos com vista à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada a sessenta meses.” (Redação dada pela Lei nº 9.648/98)

 
O fundamento da hipótese legal é a existência de

contratos de prestação de serviços cuja execução seja
contínua, não contemplando obrigações específicas e
definidas, mas renováveis periodicamente, passíveis, assim,
de observância de um prazo de duração, que a lei, no caso,
faculta a sua prorrogação, visando à obtenção de condições
mais favoráveis à Administração.

 
Enfrentando o tema, desta forma pronunciou-se o

administrativista Marçal Justen Filho:
 

 “A identificação dos serviços de natureza contínua não se faz a partir do exame propriamente da atividade desenvolvida pelos particulares, como a execução contratual. A continuidade do serviço
retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo
abrange os serviços destinados a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não
exaure prestação semelhante no futuro. Estão abrangidos não apenas os serviços essenciais, mas
também compreendidas necessidades públicas permanentes relacionadas com atividades que não
são indispensáveis. O que é fundamental é a necessidade pública permanente e contínua a ser
satisfeita através de um serviço.”
(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos. São Paulo:Dialética, 2004, 10ª edição, p. 492/493.)
 

Tal conclusão guarda consonância com o caso ora
em análise, porquanto patente que os serviços em testilha são
executados de forma contínua, sendo que a necessidade da
Administração não se exaure com a prestação num
determinado momento, já que necessita dos serviços
prestados a contento, permanentemente.

 
Dessa forma, tem-se plenamente possível o

enquadramento dos serviços ora pretendidos como de
natureza contínua, passíveis de previsão de prorrogação
contratual, nos termos do citado art. 57, II, da Lei nº
8.666/93, desde que aferida a vantajosidade para a
Administração, o que comprovado pela Seção de Instrução de
Contratações  (0622084). Informa ainda a SEIC/COMAP a
regularidade fiscal da empresa (0621083, 0615077 e
0615078).

 
 Ao ensejo, constata-se a ausência  da

anotação de existência da reserva de crédito.
 

3. TABELA DE VERIFICAÇÃO

 
A tabela de verificação exigida pela Portaria

Presidência nº 226/2018 TRE-AL/PRE/COCIN/AAU, que
regulamenta a obrigatoriedade do uso de listas de verificação
dos procedimentos de contratações de bens e serviços no
âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas foi anexada
no evento 0615026. Os gestores não apontaram nenhuma
pendência.

 
4. DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

 

A minuta do terceiro termo aditivo
(0628355)  quanto à prorrogação da vigência, como visto,
encontra amparo nas disposições contidas no inciso II, do art.
57 da Lei n.º 8.666/93 e ainda na cláusula dez do termo
contratual.  
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Sabendo-se que o segundo
aditivo (0509407), celebrado em 06/02/2019, abrangeu o
período de 12 (doze) meses, segundo sua cláusula primeira, 
constata-se sua  vigência,  e que o período de prorrogação
proposto neste  termo aditivo está dentro do permissivo legal
acima citado.

Quanto ao conteúdo da minuta do termo aditivo, vê-
se que guarda consonância com as regras dispostas no art. 55
da Lei de Licitações, pois discrimina as partes contratantes
(preâmbulo), os objeto - prorrogação da vigência   (cláusula
primeira), os valores decorrentes da prorrogação contratual
(cláusula segunda), a dotação orçamentária que garantirá os
pagamentos (cláusula terceira), o fundamento jurídico da
prorrogação (cláusula quarta), a vinculação do termo aditivo
ao ato de autorização da Presidência e à proposta da
contratada (cláusula quinta), a publicidade (cláusula sexta) e,
por fim, as incorporações do termo aditivo ao contrato
principal (cláusula sétima).

 
5. CONCLUSÃO

 

Nestas condições, e nos termos do parágrafo único,
do artigo 38, da Lei nº 8.666/93,   esta Assessoria Jurídica
aprova, em face de sua regularidade jurídica,  a minuta do
terceiro termo aditivo (0628355), com o objetivo de estender,
por mais 12 (doze) meses, a vigência do contrato nº 01/2017,
firmado com a empresa FSF TECNOLOGIA S.A, CNPJ nº
05.680.391/0001-56, cujo objeto é o fornecimento de enlace
dedicado de acesso à internet para a sede deste Tribunal.

 Ao ensejo, observa-se a necessidade de  se juntar
aos autos o demonstrativo de reserva de crédito que suportará
a prorrogação pretendida.

 
À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente por JOÃO PAULO CANUTO TENÓRIO
CAVALCANTE, Estagiário(a), em 28/11/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por MARCEL GAMELEIRA DE ALBUQUERQUE,
Assessor Jurídico, em 28/11/2019, às 15:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628382 e o código CRC D0A9AA73.

0007804-51.2019.6.02.8000 0628382v10
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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS
Avenida Aristeu de Andrade nº 377 - Bairro Farol - CEP 57051-090 - Maceió - AL

 

CONCLUSÃO

Maceió, 29 de novembro de 2019.
 
Senhor Presidente,
 
Tendo em vista o que consta no presente

procedimento e pronunciamento da Assessoria Jurídica desta
Diretoria-Geral, por conduto do Parecer nº 2530/2019
(0628382), aprovando a Minuta do Terceiro Termo Aditivo
(0628355) ao Contrato nº 01/2017, celebrado entre a União,
por intermédio do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas e a
empresa FSF TECNOLOGIA S.A., que tem por objeto a
prorrogação da vigência da avença, na qual trata da prestação
dos serviços de fornecimento de enlace dedicado de acesso à
internet para a Sede deste Regional, por 12 (doze) meses, cujo
valor global estimado é de R$ 16.338,04 (dezesseis mil,
trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos), submeto o
feito à superior consideração de Vossa Excelência, sugerindo,
com a devida vênia, seja autorizado o ajustamento do termo
contratual, nas condições propostas, sem prejuízo da juntada
do demonstrativo de reserva do crédito que suportará o
aditamento pretendido.

 

Documento assinado eletronicamente por FILIPE LÔBO GOMES, Diretor-Geral, em
29/11/2019, às 10:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0628972 e o código CRC 37E4ED4D.

0007804-51.2019.6.02.8000 0628972v1
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PROCESSO : 0007804-51.2019.6.02.8000
INTERESSADO : SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

ASSUNTO : Contrato nº 01/2017. Empresa FSF TECNOLOGIA S.A. Terceiro Termo Aditivo. Prorrogação de prazo contratual.

 

Decisão nº 3636 / 2019 - TRE-AL/PRE/AEP

 
Analisando os presentes autos, constato a informação,

por parte da Seção de Instrução de Contratações (0621084)
vantajosidade do proposto.

 
Considerando, pois, a manifestação da Assessoria

Jurídica da Diretoria-Geral (0628382), constato a regularidade de
toda a tramitação do feito para, com isso, APROVAR a minuta
colacionada aos autos e AUTORIZAR a lavratura do terceiro termo
aditivo, a ser celebrado nos autos do Contrato nº 31/2013, com a
Empresa FSF TECNOLOGIA S.A., CNPJ nº 05.680.391/0001-56,
tendo por objeto a prorrogação da vigência do Contrato nº 01/2017,
que trata da prestação dos serviços de fornecimento de enlace
dedicado de acesso à Internet para a sede do TRE/AL, por mais um
prazo de 12 (doze) meses, mantido, para tanto, o valor mensal de R$
1.278,17 (um mil, duzentos e setenta e oito reais e dezessete
centavos) e tendo o aditivo o valor global estimado de R$ 16.338,04
(dezesseis mil, trezentos e trinta e oito reais e quatro centavos),
estando incluso nesse montante o material necessário à execução dos
serviços contratados.

 
Remeta-se à Secretaria de Administração para ciência à

contratada, publicação desta decisão, emissão da nota de empenho
respectiva e adoção das demais providências necessárias.

 

 

Desembargador PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE ARAÚJO
Presidente

Documento assinado eletronicamente por PEDRO AUGUSTO MENDONÇA DE
ARAÚJO, Presidente, em 02/12/2019, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-
al.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador
0629148 e o código CRC 0CE892CA.

0007804-51.2019.6.02.8000 0629148v2
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